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Коли терор ще не був «велиКим»: 
переломна доба і люди в автобіографічній пам’яті арештанта ОҐПУ *

Якщо ви не хочете бути забутим відразу 
по смерті, пишіть речі, які вартувало б 
прочитати, або вчиняйте те, про що варто 
було б написати.

Бенджамін Франклін

«Історії немає. Є лише біографії», — на свій штиб артикулює афоризм амери-
канського філософа ХІХ ст. Ральфа Емерсона закадровий голос у російському 
телесеріалі «Курсанти». «Історії немає. Є лише пам’ять» — приблизно так позначив 
сучасний тренд публічного ставлення до минулого за нинішньої «меморіальної» доби 
п’єр Нора 1. Ці дві максими гуртує не лише заперечення «grand history» поряд із 
рівнобіжною сакралізацією пам’яті та біографії, але й постулювання актуальної 
сьогодні тенденції зростання інтересу до індивідуального, унікального в історії, 
базованого на суб’єктивному життєвому досвіді, збереженому в автобіографічній 
пам’яті. Цей вид людської пам’яті дозволяє індивідові інкорпорувати себе до історії 
«свого» часу 2, до сучасної йому культурної доби для здобуття й репрезентації власної 
ідентичності: «пам’ятати себе» для того, щоб «бути собою» 3.

Фахівці зазначають, що автобіографічна пам’ять завжди оповідна; це наратив 
індивіда про своє минуле. при цьому автор розповіді має свободу самовираження, 
рівночасно і як герой оповіді, і як суб’єкт здійснюваного hic et nunc акту комунікації. 
Автобіографічний наратив конструюється у тріаді «чуттєвий образ — окультурене 
значення — особистісний сенс». Автобіографічна пам’ять не репродуктивна, а рекон-
структивна: природний процес забування репродуктивного характеру заступлено в ній 
(ре)конструкцією. психологи вгледіли таку властивість автобіографічної пам’яті, як 
голографічність, — у кожному окремому епізоді життєпису поданий «зліпок» усього 
життя людини й вона безпосередньо як цілісна особистість 4. Водночас людина існує 
в соціальному світі, тому пам’ять індивіда тією або іншою мірою завжди пов’язана 
з пам’яттю про інших. Однак якщо в автобіо графічному наративі «соціальні рамки 
пам’яті» автора акцентовано на життєписі за смисловою схемою «я та інші», то 
в автобіографічній розповіді їх сконцентровано на проблемі «один і багато» 5.

*  Статтю підготовлено за фінансової підтримки РГНФ в межах науково-дослідчого 
проєкту РГНФ № 06-01-00430а, а також проєкту ACLS Short-term Grants in the Hu-ACLS Short-term Grants in the Hu- Short-term Grants in the Hu-Short-term Grants in the Hu--term Grants in the Hu-term Grants in the Hu- Grants in the Hu-Grants in the Hu- in the Hu-in the Hu- the Hu-the Hu- Hu-Hu-
manities, 2006.
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Ця стаття є спробою інтерпретації автобіографічної розповіді 22-річного юнака 
Ґеорґія Сіндаровського з метою вивчення індивідуального життєвого досвіду прожи-
вання молодою людиною переломної доби першої третини ХХ ст. й особистої трагедії.

Ким був Сіндаровський і що породило специфічний інтерес до цієї персони?

Фатальна	подія

Широко відомим герой цього нарису, студент-другокурсник Кубанського сіль-
ськогосподарського інституту Ґеорґій Сіндаровський, став за вельми трагічних об-
ставин. У середу, 25 січня 1928 р., він із двома приятелями — 18-річним випускником 
краснодарської школи № 6 пімєном Мамраком і 17-річним Іваном Ґаврілєнком, 
колишнім учнем тієї ж школи, подався з Краснодара на протилежний (адиґейський) 
берег ріки Кубань начебто на пікнік разом з 16-річною ученицею 6-ї школи Зінаїдою 
Криловою. Додому Зіна вже не повернулася. За місяць її тіло було знайдено десь за 
35 км від місця пригоди вниз за течією Кубані 6.

Точно невідомо, що відбулося того вечора на крутому березі — нещасний випадок 
або тяжкий злочин. Адиґеє-черкеський обласний суд кваліфікував трагедію за ст. 59-3 
(бандитизм) як «попередню змову бандитів із метою зґвалтування». «Розстрільна» стат-
тя і пропаґандистський галас у пресі про «краснодарських чубаровців» 7 сприяли суво-
рому вирокові: Сіндаровського й Мамрака засудили до розстрілу, а неповнолітнього 
Ґаврілєнка — до 7,5 років позбавлення волі з позбавленням прав на 5 років. Тоді ж ти-
сячі учнів шкіл і вишів Краснодара, не вірячи у причетність юнаків до злочину, влашту-
вали триденні акції протесту проти «пролиття безневинної крові». Невдовзі Верховний 
Суд РСФСР в касаційному порядку скасував вирок і перекваліфікував звинувачення на 
значно м’якше: «за вбивство при замаху на зґвалтування», Сіндаровський і Мамрак 
отримали по 10 років, а Ґаврілєнко — 5 років позбавлення волі з суворою ізоляцією.

Однак у цій справі то була не остання крапка. по масовому протесті молоді 
проти розстрільного вироку фіґурантами карної справи зацікавився Кубанський 
окружний відділ ОҐпУ. У результаті аґентурної розробки й інших оперативних за-
ходів чекістами було «виявлено» добре законспіровану контрреволюційну групу 
молоді «Антипартійний комітет» на чолі з Ґ. Сіндаровським, яка нараховувала 22 осо-
би. Юним змовникам інкримінували «знищення органів ҐпУ, повалення радянської 
влади, а також леґалізацію всіх політичних партій, які існували раніше» 8. Було 
«встановлено» і прямий зв’язок із трагедією на березі річки. За версією ОҐпУ, за-
гибла Зіна Крилова наче була членом підпільної групи, але після того, як вона стала 
небезпечним свідком, її вирішили прибрати.

Ґеорґій	Сіндаровський	і	його	родина

Із матеріалів карної справи відомо, що Ґеорґій (Юрій) Семенович Сіндаровський 
народився в Києві 1906 р. Точної дати народження в арештантській і слідчій справах 
не зазначено 9, але з непрямих свідчень можна припустити, що він народився 
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31 грудня 1906 р. Судячи з наведених у слідчо-арештанській справі прикмет і свідчень 
очевидців, зовнішньо він був доволі привабливим юнаком, мав доволі, як на той час, 
високий зріст (175 см), русяве волосся, блакитні очі 10.

Біографічні відомості про його батька, Семьона Фьодоровича, надзвичайно мізерні. 
Народився він орієнтовно 1868 р. й походив із чернігівського дворянського роду Сінда-
ровських. У тексті судового вироку він фіґурує як «колишній царський чиновник» 11, 
хоча в інших документах — як безробітний, колишній службовець. Від самого Ґеорґія 
відомо, що його батько до революції служив у земській канцелярії в Україні (ймовірно, 
був головою Ніжинської земської управи). У період 1919–1925 рр. працював «по коо-
перативній лінії» в Києві й Ростові-на-Дону, в обласному статистичному бюро та орга-
нах Всеробітземлісу на Кубані. Останні три роки, що передували арешту сина, хворий 
60-річний Семьон Фьодорович не працював і перебував на утриманні дружини 12.

Мати Ґеорґія — Єлізавєта Вікторівна — народилася 17 травня 1868 р., можливо 
в Україні. 1884 р. закінчила Київський інститут, потім два спеціальних класи при 
павловському інституті петербурґа. До революції впродовж 20 років із незначною 
перервою вона викладала в Коломенській жіночій гімназії та початковій земській 
школі в чернігівській губернії. переїхавши 1920 р. з родиною до Єкатєрінодара, вона 
по встановленні радянської влади працювала у школах І ступеня для дорослих із лік-
відації неграмотності. Фатальний 1928 р. застав її на посаді енциклопедистки (вчите-
ля початкових класів) у краснодарській школі І ступеня № 13 при комунгоспі 13.

У Ґеорґія Сіндаровського був старший брат Ніколай, який народився 1 серпня 
1905 р. в Санкт-петербурзі. Від 1922 р. він навчався інженерної справи — спочатку 
в Кубанському політехнічному, потім — Донському політехнічному й Лєнінґрад-
ському гірничому інститутах. На час арешту Ґеорґія Ніколай був студентом Ураль-
ського політехнічного інституту.

Нащадок дворян Ґеорґій Сіндаровський ретельно приховував своє походження. 
В анкетах і судово-слідчих справах він зазначав, що походить із «родини службовців» 
і є «сином учителя». Ці скупі відомості — наразі все, що ми знаємо про Ґеорґія, якщо 
не рахувати формальних даних слідства про те, що він проходив головним фіґуран-
том у справі про вбивство Зіни Крилової та «ватажком» молодіжної контрреволю-
ційної організації «Антипартійний комітет».

З’ясуймо головне: якою людиною був Ґеорґій Сіндаровський, котрого радянська 
преса й народний поголос атрибутували діаметрально протилежно: з одного боку, 
як контрреволюціонера й жорстокого вбивцю, з іншого — як розумного, чарівного 
юнака, гордість кубанського сільгоспінституту. Але спочатку зробімо необхідні про-
цедурні пояснення.

Джерела

перебуваючи в камері-одиночці № 4 Кубокрвідділу ОҐпУ, Ґ. Сіндаровський 
написав два тексти, які стали основними джерелами для підготовки цієї статті. 
Формою ці тексти помітно відрізняються від традиційних для раннього радянсько-
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го періоду службово-побутових еґо-документів (напівформалізованих автобіографій 
із заданою, подібною до анкетної, структурою).

перше джерело є машинописною копією 12-сторінкового, надрукованого через 
один інтервал, оповідання «Моє життя». Цей наратив убудовано в текст письмових 
свідчень Сіндаровського на слідстві. Фактично з життєпису Ґеорґія й починається 
слідча справа «Антипартійний комітет».

Другий документ — приблизно така само обсягом машинописна копія листа 
Ґ. Сіндаровського начальникові Кубанського окружного відділу ОҐпУ С. Н. Міро-
нову. На відміну від першого документа, це джерело датоване: «понеділок, 20 трав-
ня 1928 р.». За непрямими даними можна з високою ймовірністю припустити, що 
часовий проміжок написання першого і другого текстів складав приблизно 7–9 днів.

попри доволі нетривалий час, тематизації 14 і тональність цих документів суттє-
во різняться. Якщо перший текст більше відповідає хронологічно вибудованій ab ovo 
рефлексивній біографії із незначними вкрапленнями наприкінці викладу обставин 
«справи» (ймовірно, це були перші свідчення Сіндаровського в ОҐпУ), то другий 
наратив є типовою сповіддю, розкаянням психологічно надломленої людини (лист 
Міронову Сіндаровський писав під час тривалого голодування), яка перебуває 
у стані повного відчаю, зневіреності в можливість збереження свого життя.

Очевидно, що перший текст було написано в час, коли Сіндаровський відчував 
величезне бажання висловитися, його переповнювали наївні ілюзії про те, що комусь 
цікава його доля, його переживання. Друге джерело позбавлене хронологічної по-
слідовності, але сповнене приреченості. Воно починається з визнання контррево-
люційного злочину й змістовно розвивається як осмислення причин, що призвели 
до цього впродовж усього життя. Там більше, ніж у першому тексті, згадок імен 
фіґурантів й епізодів у «справі», розлогих повчальних розмірковувань про вихован-
ня молоді.

Складається враження, що в другому тексті автор був менш вільним у вибудо-
вуванні оповіді й змушено керувався заданою ззовні логікою викладу. Сіндаров-
ський немовби дивиться на себе й своє покоління очима влади, він підказує їй, як 
слід «правильно» виховувати молодь, однак його поради часто-густо безсторонні 
для влади і фактично повторюють ідеї опозиції. У другому документі більш по-
мітним стає прагнення автора репрезентувати (здається, цілком щиро) свою ло-
яльність до режиму — зокрема, до реґіональних керівників ОҐпУ С. Н. Міронова 
й Є. Ґ. Євдокімова.

Достеменно невідомо, чи ці документи укладено було підслідним за його власної 
ініціативи або ж за «рекомендацією» чекістів. Водночас виникає враження, що текст 
«Моє життя» юнак писав як відносно вільний виклад власних свідчень, вочевидь, 
відповідаючи на пропозицію слідчого докладно розповісти про себе та своє оточен-
ня. Лист Міронову схожий радше на вимушену ініціативу підслідного, що опинив-
ся в екстремальній ситуації в умовах камери-одиночки ОҐпУ.

попри відмінності, жанр обох біографічних наративів Сіндаровського можна 
визначити як «рефлексивний життєпис» 15. Ґеорґій не просто послідовно й логічно 
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викладає факти, але й рефлексує щодо власного життєвого шляху, власного місця 
в змінюваному соціальному просторі, що в підсумку конструює в нього наративну 
ідентичність.

Вивчення цих текстів дозволяє пристати на думку фахівців, які вважають, що 
в біографії є два основні боки — сповідальний і виправдальний 16. Доречно мати на 
увазі застереження М. Фуко щодо дослідження життя ув’язнених у пенітенціарній 
системі: «Біографічне дослідження є суттєвою частиною судового слідства, скеро-
ваного на класифікацію свідчень», оскільки «введення «біографічного»… встановлює, 
що «злочинець» існував ще до злочину й навіть поза ним» 17.

Методи

За методологічний підхід обрано дослідну стратегію «історія життя» (life-story), 
скеровану на інтенсивний аналіз особистого досвіду конкретного індивіда, історії 
одного життя. Цей напрямок отримав у фаховій літературі умовну назву «нової біо-
графічної історії», «індивідуальної» та «персональної» історії 18.

Біографічні тексти Сіндаровського аналізують у методологічних рамках інтер-
претативного підходу, загальновизнаного для дослідження авторських життєписів 
в історичній антропології та низці суміжних дисциплін. За основу автор бере прин-
ципи історичного аналізу біографій (Й. п. Руус, В. Г. Безрогов) 19 і метод «щільного 
(насиченого) опису» (Г. Райл, К. Ґірц) 20. Застосовувалася дослідницька процедура 
кодування даних (відкрите, осьове й селективне кодування) за А. Страуссом 21.

Для верифікації даних, отриманих методом кодування, здійснювалося їхнє 
порівняння з результатами оглядового мережевого аналізу міжособистісних вза-
ємодій Сіндаровського з іншими індивідами. Застосування цього методу дозволяє 
прослідкувати динаміку локалізацій еґоцентричних соціальних мереж Сіндаров-
ського на різних етапах життєвого шляху фіґуранта. Для визначення меж мережі 
Ґ. Сіндаровського застосовувався реальний підхід, базований на суб’єктивних 
сприйняттях актора з урахуванням усіх його позитивних і неґативних зв’язків. 
Із цією метою ввесь життєвий шлях Сіндаровського було секвенційовано на на-
ступні послідовно змінювані одне одним особливо значущі сеґменти, відображені 
ним у життєписі 22.

Адресати	автобіографічної	комунікації

Щоб краще зрозуміти історико-психологічний контекст конструювання нара-
тивних текстів Сіндаровського, доцільно ознайомитися з портретами чекістів, які 
вели його «справу». Бо формально саме їм він адресував свій життєпис. На жаль, 
жодних відомостей про старшого вповноваженого секретного відділу Кубанського 
окружного відділу ОҐпУ Морєва, який здійснював слідство у справі «Антипартій-
ного комітету», з’ясувати не вдалося. Цю лакуну компенсуємо біографічними дани-
ми про Є. Ґ. Євдокімова й С. Н. Міронова.
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Єфім Ґеорґійович Євдокімов 1928 р. обіймав посаду повноважного представни-
ка ОҐпУ у північно-Кавказькому краї. Він народився 1881 р. в м. Капал Сємірєчен-
ської області (нині — Казахстан) в родині службовця (за іншими даними, вояка 
стрілецького батальйону). Закінчивши п’ять класів гімназії, працював конторником 
залізниці. У віці 15 років Єфім став членом бойової дружини. У сутичці з царськими 
військами отримав поранення обох ніг 23. 1907 р. вступив до партії есерів. 1908 р. був 
засуджений. Трирічне ув’язнення відбував у Вєрхнєудинському централі. Незабаром 
після виходу з в’язниці його було знову заарештовано й вислано на Урал, де він при-
єднався до анархо-синдикалістів. Усіляко уникав призову до війська. по мобілізації 
1917 р. невдовзі був демобілізований за станом здоров’я. Був учасником збройного 
повстання в Москві. 1918 р. вступив до РКп (б), 1919 р. — до червоної армії. На-
вчався у Військовій академії Генштабу, звідки його відкликали для організації ди-
версійного загону в тилу армії Колчака. після цього завдання Євдокімов залишився 
на службі в чК. У другій половині 1919 р. він був начальником Особливого відділу 
Московської чК, від січня 1920 — заступником начальника Особливих відділів 
південно-Західного й південного фронтів. Від травня 1921 р. Євдокімов очолював 
Особливий відділ Всеукраїнської чК, був повпредом ҐпУ на правобережній Укра-
їні, уславившись ліквідацією «тютюнниківщини» й унікальною операцією з виве-
зення з-за кордону леґендарного отамана Ю. Тютюнника.

Від 1923 р. Єфім Ґеорґійович очолював повпредство ОҐпУ на південному Схо-
ді Росії, у 1924–1929 рр. — у північно-Кавказькому краї. Сюди він перевів кількох 
відданих йому товаришів по службі, які склали основу «євдокімівського гнізда» 
в ОҐпУ. Разом із ними він організовував роботу і брав особисту участь у жорстокій 
ліквідації повстанців у чечні й Дагестані. Євдокімов був майстром конспіративних 
містифікацій, що мали на меті демонструвати начальству результативність своєї 
«роботи» шляхом фабрикування гучних «справ». За даними А. Авторханова, осо-
бисто Євдокімов наприкінці 1927 р. ініціював «Шахтинський процес». Голова ОҐпУ 
СРСР В. Р. Менжинський намагався перешкодити надмірній завзятості свого під-
леглого, указавши Євдокімову, що інженери мають робити свою справу, а не сидіти 
у в’язниці. У резолюції, накладеній на рапорт Євдокімова, зазначалося, що якщо за 
два тижні не будуть надані неспростовні докази провини «спеців», то постане пи-
тання про саботаж стосовно самого Євдокімова. Тоді Євдокімов звернувся безпо-
середньо до Й. В. Сталіна. Генсек, зацікавлений у зміцненні свого впливу в масш-
табах країни, сиґнал почув, й ОҐпУ  почало готувати показовий судовий процес. 
У ході слідства було застосовано витончені технології отримання зізнань від звину-
вачених, які згодом стали звичайними в чекістській практиці. Унаслідок активнос-
ті Євдокімова на лаві підсудних опинилася чверть усіх шахтинських інженерів. 
п’ятьох із них засудили до розстрілу, інших — до різних термінів ув’язнення 24.

Використовуючи шахтинський досвід, Кубанське ОҐпУ, яке також діяло на під-
контрольних Є. Ґ. Євдокімову теренах північно-Кавказького краю, навесні 1928 р. 
заарештувало за хибними звинуваченнями інженерів у м. Тіхорєцьк як «шкідників 
і саботажників». За даними А. В. Баранова, Є. Ґ. Євдокімов закликав підлеглих 
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чекістів «розстрілювати більше й без печатки» (таємно). Саме так чинили чекісти 
в Новоросійській в’язниці ОҐпУ, де ув’язнених били й утримували без допитів 
і висунення звинувачень, а викриті в беззаконні чекісти відбувалися легкими 
стягненнями 25.

У контексті «справи Сіндаровського» варто звернути увагу на таку деталь. 1923 р. 
поляками було вбито брата Євдокімова, у відповідь на це він «громив усіх польських 
отаманів-бандитів» 26. Хоча Ґеорґій Сіндаровський офіційно не мав польського по-
ходження, його прізвище, місце мешкання в Ніжині, а також факт еміґрації двоюрід-
ного брата Ґеорґія до польщі після приходу більшовиків до влади могли стати 
приводом для особистої зацікавленості «справою Сіндаровського» й пильної уваги 
з боку Є. Ґ. Євдокімова.

Одним із найяскравіших представників «євдокимовського гнізда» був Сєрґей 
(Мірон) Наумович (Іосіфович) Міронов (Король), який очолив Кубанський окр-
відділ ОҐпУ за кілька днів по масованому протесті краснодарської молоді проти 
розстрільного вироку в «справі Сіндаровського». Напевно, Міронов не міг бути 
ініціатором переведення кримінальної історії в політичний процес. Ідея «контр-
революційної» організації молоді з’явилася в головах колеґ невдовзі до його при-
значення на Кубань, але вся наступна аґентурна розробка цієї «справи» й слідчі дії 
за нею здійснювалися під пильною увагою та за особистої участі Міронова.

За іронією долі С. Н. Міронов (Король) виявився земляком Ґеорґія Сіндаров-
ського. Він народився в Києві 1894 р. в єврейській родині підмайстра однієї з фабрик, 
який став кустарем і власником майстерні. 1904 р. батько втік до Америки, рятуючись 
від мобілізації на російсько-японську війну. Родина з п’яти душ залишилася без за-
собів до існування. попри це Сєрґею вдалося закінчити 3 класи міського училища, 
4 класи гімназії (екстерном), і після повернення батька з Америки 1907 р. вступити 
до київського комерційного училища. Навчання він поєднував з розповсюдженням 
книг і приватними заняттями. Закінчивши училище, 1913 р. Сєрґей вступив до ко-
мерційного інституту на економічний і юридичний факультети.

Із початком першої світової війни Міронов вступає до армії на правах вільно-
визначеного 204-ї артилерійської бригади. 1916 р. його вже призначено у прапор-
щики, потім поручики. Як і Євдокімов, працює в солдатських комітетах, бере ак-
тивну участь у Лютневій революції. повернувшись до Києва, продовжує навчання 
в комерційному інституті. У грудні 1918 р. вступає до РСчА, де невдовзі стає коман-
диром артилерійського взводу. Незадовго до взяття Києва білими він захворів на 
тиф, через що залишився на підпільній роботі в ревкомі Єврейської комуністичної 
партії. За словами Міронова, йому на нелеґальне зберігання було передано партар-
хів, прапор і зброю, які він надійно сховав. За білого режиму він півроку розповсю-
джував прокламації та звернення. За цей час конспіративну організацію не було 
викрито завдяки добре налагодженому зв’язку й роботі служби зовнішнього нагля-
ду. У листопаді 1919 р. його все ж таки заарештували, але за чималий хабар невдовзі 
звільнили. Напередодні відступу білих із Києва він був затриманий контррозвідкою, 
але начебто зміг втекти 27.
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по звільненні Києва Міронов знову повертається до червоної армії, де через 
хворобу часто лежить у шпиталях. перебуваючи в житомирському шпиталі, він 
отримує від конаючого сусіди по палаті, який виявився польським шпигуном, кон-
спіративні явки. Міронов повідомив про це комісарові шпиталю й був завербований 
в інформатори Київської ГубчК, а та передала його на зв’язок уповноваженому осо-
бливого відділу 12-ї армії. пробравшись до польсько-німецької розвідувальної ор-
ганізації, він викрив її, після чого був прийнятий до чК. Від квітня 1920 р. за доку-
ментами секретно-оперативної частини Мірон-Король став фіґурувати під псевдо 
Міронов, яке й лишилося за ним як остаточне прізвище.

Ставши спочатку вповноваженим з аґентури особливого відділу 12-ї армії, Мі-
ронов невдовзі був призначений начальником активної частини (контррозвідки) 
особвідділу першої кінної армії, що діяла на північному Кавказі. Улітку 1921 р. він 
здійснив рейд у тил білих у районі Ростова-на-Дону, затримавши їхній наступ 28. 
протягом недовгого часу Міронов устиг послужити начальником активної частини 
особливого відділу повпреда чК з південного Сходу, начальником закордонного 
відділу того ж представництва, заступником голови чорноморської чК, заступником 
начальника особливого відділу чорного й Азовського морів. У квітні 1922 р. він на-
магався влаштуватися на роботу до Кубано-чорноморського обласного відділу ОҐпУ, 
але отримав відмову. пізніше Міронов обіймає керівні посади в Горському, чечено-
Грозненському і Владикавказькому окружних відділах ОҐпУ. 1925 р. вступає до 
партії. Того ж року він керував операцією з ліквідації банд групи Ґоцинського на 
теренах чечні, перебуваючи в безпосередній підлеглості в Є. Ґ. Євдокімова 29.

2 квітня 1928 р. Миронова призначають начальником Кубанського окрвідділу 
ОҐпУ, надалі він стане фатальним «господарем» долі Ґ. Сіндаровського, у певному 
сенсі його Торквемадою й Мефістофелем в одній особі.

Дитинство	й	отроцтво

Зрозуміти наративи Сіндаровського нелегко без уявлення про контексти, до яких 
був долучений автор життєпису. В аналізованих текстах менш чи більш виразно 
проглядають два взаємопов’язаних контексти, які безпосередньо чи опосередкова-
но вплинули на долю й габітус автобіографа та відрефлексовані ним у життєписі: 
безпосередній контекст в’язниці й більш широкий контекст переломної доби, лока-
лізований у географічних рамках півдня Росії в подієвій канві 1917–1928 рр.

Дитинство Ґеорґія збіглося з крутими поворотами російської історії. Коли він 
пішов до школи, почалася перша світова війна. Ґеорґій про це згадує:

«прошли годы, и настала империалистическая, а затем гражданская война. про-
мчалась Февральская революция и настала Октябрьская. Я… видел все, хотя и давно 
и в малых годах, но помню, на мне это сказалось впоследствии во многом» 30.

Далі він свідчить про криваві й невиразні події громадянського протистояння:
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«перед моими еще тогда детскими глазами (9–10–11 лет) проходит эпоха героической 
революции, кровь и ужасы гражданской войны. при мне одно правительство сменяется 
другим. Монархия, временное правительство, Советская власть, петлюра, немцы, Гет-
мановщина, опять Соввласть, опять петлюра с галичанами и Деникин. Я видел всю кровь 
гражданской войны, слышал и чувствовал канонады, разрывы снарядов, наступление 
одних и отступление других».

І після цих слів він неочікувано підсумовує:

«Все это сказалось бы на мне гораздо больше, если бы возраст не был так мал. по-
лного отчета я себе, конечно, отдавать не мог тогда — я был еще ребенок» 31.

Таку самооцінку Ґеорґія можна трактувати як спробу виправдання своїх неґатив-
них оцінок громадянської війни нерозумним дитячим віком. Тим часом зі свідчень 
свідків у «справі Сіндаровського» випливає, що він уже в юнацькому віці розповідав 
їм про страхіття, які здійснювали червоні в Києві та про свою втечу з-під розстрілу 
разом із двоюрідним братом, який надалі еміґрує до польщі 32. Далі Ґеорґій виразно 
репрезентує чекістам своє нібито неґативне ставлення до білогвардійців. Він нарікає 
на те, що наступ Добровольчої армії перервав його шкільну освіту:

«Но занятия мои снова прерываются — идет наступление Деникина […] Я видел, что 
представляла из себя Добровольческая армия, и в особенности с оборотной стороны ме-
дали хорошо познакомился после, а именно в Ростове и Краснодаре» 33.

Судячи з тексту автобіографії, Ґеорґій у дитинстві дуже любив шкільні заняття 
(особливо історію, хоча пізніше захопився математикою), і переривання їх у зв’язку 
з навалою білогвардійських військ дійсно могло неґативно відбитися на сприйман-
ні ним періоду громадянської війни. Крім того, воєнний період був пов’язаний 
у дитячій пам’яті Ґеорґія ще з одним неґативним фактом: у 13-річному віці йому 
з родиною довелося змінити три місця мешкання, перебираючись восени 1919 р. 
з Києва спочатку до Ростова-на-Дону (у потязі Ґеорґій тяжко захворів на тиф), 
а взимку 1920-го — до Єкатєрінодара 34.

«Вот, отец, служа по кооперативной линии, переезжает в Ростов. Со всей семьей 
переезжаю и я […] Но вскоре из Ростова отец с нами всеми переезжает вследствие рас-
формирования его учреждения в Краснодар» 35.

Ґеорґій описує негаразди, що випали на долю його родини. Зокрема це стосу-
ється сумнозвісного «квартирного питання». Вочевидь, втрата власного комфорт-
ного помешкання й постійна побутова невлаштованість позначилися аж надто на 
його дитячій психіці. Сіндаровський жодного разу в автобіографії не згадує добрим 
словом жодного з господарів винайманих квартир — чи то у Києві, чи в Єкатєрі-
нодарі:

«…Очень неудачные попадали нам квартиры. Такова например была квартира 
Ивановых на Владимировской улице недалеко от Жилянской (у Києві. — А. Р.) […] 
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Я слышал их прижимы из-за квартирной платы, т. к. мы жили у них в доме по ордеру, что 
конечно в нашу пользу их не располагало […] Запирались ходы, не давалась вода и прочие 
ухищрения, так часто встречающиеся в быту.

[…] по приезде в Краснодар отец лишается службы… и нас с той квартиры, где мы 
остановились, форменным образом сгоняют […] Совершенно случайно мы попадаем на 
пашковскую улицу, к несчастью опять таки в частный дом. Здесь мы живем зимние 
месяцы в одной маленькой комнате второго этажа этого дома […] 5-го марта Краснодар 
очищается белыми и через недолгое время мать и отец попадают на службу. Со службой 
разрешается и квартирный вопрос: по ордеру мы попадаем в национализированный дом 
на Дмитриевской улице № 121» 36.

Справжні мотиви такої інтенсивної міґрації достеменно не встановлено. За 
версією Ґ. Сіндаровського, часті переїзди родини спричинено евакуацією коопера-
тиву, де служив батько. Але звернімо увагу на час переїзду: і до Ростова, і до Єкатє-
рінодара Сіндаровські перебиралися під час правління там білих. Не виключено, що 
вони добровільно евакуювалися на південь Росії з відступаючими частинами армії 
А. І. Денікіна.

Тим часом матеріальні негаразди, яких Ґеорґій зазнав у період громадянської 
війни, позначилися на його соціалізації. Він дуже рано починає долучатися до пра-
ці, що було притаманно багатьом його тогочасним одноліткам, зокрема й частині 
не звиклих до такої поведінки дітей колишніх дворян:

«В числе других мальчиков моего возраста, поступаю на фабрику, производившие 
разные мелкие обиходные вещи, а том числе и деготь, мазь колесную, крем для обуви и 
проч. в своих подсобных отделах. Это было в 18 году или начале 19-го […] Очень часто 
это занимало меня до самого вечера и домой я приходил почти без ног. Очень часто я хо-
дил на базар… по поручению хозяев или квартирантов и получал за это тоже известную 
благодарность в виде платы продуктами или деньгами» 37.

Судячи з текстів життєпису, дискримінація дворян і змушена адаптація до 
різко зміненого соціального статусу не спричиняли неприйняття і протесту 
в Ґеорґія-підлітка і сприймалися ним як природні речі. Зазираючи наперед, мож-
на припустити, що надалі він, як і частина його однолітків-дворян, у цілому щиро 
вітав соціалістичну революцію, яка покарала дворянство за колишні гріхи й злік-
відувала соціальну нерівність 38. попри трудову сторінку в біографії Ґеорґія, чекіс-
тів більше цікавили ті фраґменти його життєпису й матеріали «свідків», які по-
тверджували його дворянські корені, забезпечене життя в багатій садибі, наявність 
у батька службового авто, факт навчання в кадетському корпусі двоюрідних братів, 
їхню подальшу еміґрацію до польщі тощо. Сукупно це робило більш правдоподіб-
ною версію ОҐпУ, згідно з якою на чолі краснодарської молодіжної контрреволю-
ційної організації стояв нащадок родини «колишніх людей», до того ж «польський 
шпигун» Сіндаровський.

Алєксандр Рожков. Коли терор ще не був «великим»: Переломна доба і люди…
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Тема	самотності

Інтенсивний аналіз наративів Ґеорґія Сіндаровського дозволив виявити «осьову» 
категорію, що пронизує обидва автобіографічні тексти, — категорію «самотності». 
Це має особливе значення, якщо врахувати, що автор конструював свої тексти 
у камері-одиночці, а самотність, як випливає з теорії М. Фуко, сприяє роздумам 
і докорам сумління, які доконечно виникають: «Опинившись у самотності, 
ув’язнений розмірковує. Залишившись наодинці зі скоєним злочином, він привча-
ється ненавидіти його, і якщо душа його ще не загрузла у злі, то саме в самотності 
його наздоженуть докори сумління». Що більше ув’язнений здатен до розміркову-
вання, то більше, на думку М. Фуко, він відчуває себе винуватим у злочині, і що 
щирішим є його каяття, то хворобливішою буде для нього самотність 39.

Рефлексію Сіндаровського щодо власної самотності важко інтерпретувати рівно-
значно. часом виникає враження, що він зумисне експлуатує цю тему, щоб викли-
кати цілком зрозумілі жалість і поблажливість до себе з боку слідчих (відомий із 
середньовічної судової практики жіночий прийом «приниження» 40).

Ґеорґій пише, що в дитинстві він був об’єктом глузування з боку однолітків.

«Я учился в школе, надо мной всегда и всюду я служил для насмешек других, «Еремой», 
на которого все шишки валятся. Еще с детства я искал себе товарищей, но после… глум-
ления надо мной, я поневоле отшатнулся от них […] Это уже тогда было началом впо-
следствии развившейся до грандиозных размеров болезни индивидуальности, иначе я это 
явление назвать не могу» 41.

Свій аутсайдерський статус він пояснює індивідуальними фізичними якостями, 
важким матеріальним становищем родини. Однак, схоже, він і сам точно не знає 
справжніх причин свого відлюдництва:

«что служило посмешищем во мне — я право не знаю. Я был мешковат и благодаря не 
особенно хорошему материальному положению не мог найти опоры и содружества. Вся 
домашняя обстановка и окружающих меня лиц все более и более способствовали моему 
уединению и вхождению в самого себя […] Все мелочи окружавшей меня жизни застави-
ли настолько углубляться в себя, что стал почти совсем замкнутым. Я был только в себе 
[…] Я вынужден был проглотив камень молчать, так как мною невольно приобретенная 
обидчивость должна была не выявляться, ибо она вызывала еще больше насмешки и смех. 
Я как будто с детства потерял доверие к людям…» 42

Самотнім Ґеорґій відчував себе не лише в школі, але й удома. поступово ця 
внутрішня самотність виробила в нього звичку блукати різноманітними «місцями 
пам’яті», що сприяли усамітненню:

«…Я в Киеве чаще и чаще стал уходить из дому на Владимирскую горку, с которой 
открывался прекрасный вид на окрестности, уходил к Днепру, к Цепному мосту к Ас-
кольдовой могиле. Я любил все больше и больше одиночество. Я находил в природе какое-то 



137

спокойствие себе. Я ища его все настойчивей, поневоле стал мечтателем в спокойствии 

при уединении […] Я отправлялся в те места, где можно было быть абсолютно одному, где 

можно было быть близким к природе, наслаждаясь ее бессловесным языком. Так стало моим 

любимым местом «Байково кладбище» на холмах за Киевом — тихое и спокойное, вполне 

отвечающее моему настроению. Я даже изредка стал заходить во Владимирский и Со-

фийский соборы и Михайловский монастырь» 43.

Він важко переживав ту рису характеру, яка формувала з нього вигнанця з ураз-
ливою й загострено-чуттєвою натурою:

«В своих личных скитаниях без цели, мечтая все больше и больше, я стал очень 
чувствительным не только к оскорблениям, но и к насмешкам их. Я сплошь да рядом 
доходил до болезненности при разговоре людей не со мной. Обыкновенный смех, шепот 
я принимал на свой адрес и при малейшем предположении о подозрении других — стал 
краснеть. Эта черта — покраснение — в полном смысле до корней волос, у меня сохра-
нилась и поныне». 44

пізніше, у перехідному віці, його «болезнь индивидуальности» лише проґресува-
ла. У краснодарській школі для дорослих № 3 за цнотливий спосіб життя Ґеорґію 
причепили (з подачі його брата) образливе для нього прізвисько «монах». Ця стиг-
матизація остаточно зробила його відлюдником, який відгородився від інших, навіть 
від однолітків:

«С первых же шагов в этой школе я чувствовал себя таким же нелюдимым… причиной 
такого отщепенчества было то, что мой “бирюкизм” породил очень быстро насмешки со 
стороны сошкольников. по милости моего брата я получаю даже прозвище (в 21 году), 
которым всевозможными способами меня допекали. получил я его, между прочим, еще 
за то, что не курил, особенно не форсил сквернословием и не увивался еще за юбкой. 
Меня и прозвали “монахом”» 45.

Ці пасажі в тексті Сіндаровського вказують на певну схожість його особистості 
з «образливо-підозрілим» типом самотніх юнаків, описаним М. М. Рубінштейном 
і В. Є. Ігнатьєвим. Самотність цього типу психологи 1920-х рр. пов’язували з «пев-
ними фізіологічними переживаннями» перехідного віку 46. Заслуговують на увагу 
адаптивні стратегії маленького Ґеорґія. Згадаємо, як описував свої спроби промов-
чати, приховати образу, набути байдужого вигляду, щоб не наразитися на додаткові 
глузування. Не всі діти цього віку спроможні зрозуміти такі прості істини та при-
стосуватися.

Наче через острах бути неправильно зрозумілим слідчим ОҐпУ, Сіндаровський 
двічі категорично відхрещується від апріорно передбачуваного зв’язку своєї самот-
ності та псевдо «монах» із табуйованою в СРСР побожністю. Він наче намагається 
виправдатися, що улюбленими його місцями усамітнення в Києві були собори 
й монастир:

Алєксандр Рожков. Коли терор ще не був «великим»: Переломна доба і люди…
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«Заходил туда я не для молитвы, нет, когда там было пусто, не шла служба, только 
тогда я заглядывал в свободное от занятий время. Несмотря на одиночество, религиозным 
я не стал, к этому у меня все же не было задатков, хотя одиночество, самоуглубление 
многих привело к религиозности, но со мной этого не случилось, не в начале, ни после 
религиозным, вследствие отчужденности я не стал».

Воднораз Сіндаровський відводить підозри від своїх батьків у плані виховання 
його в релігійному дусі, переносячи всю відповідальність за цей вплив на дореволю-
ційну школу:

«Я могу быть благодарен своим родным за то, что меня никто кроме школы не при-
нуждал к посещению церквей и не способствовал к укоренению мне веры. В этом отно-
шении я был свободен совершенно и с детства еще влияние церкви на мне не отражалось. 
поэтому географические теории в детстве заняли гораздо больше, чем богословские» 47.

Зчаста апеляція Сіндаровського до своєї самотності сприймається як стратегія 
поведінки з метою відмежування від родини як «колишніх людей»: чи то для поря-
тунку близьких від імовірних щодо них санкцій після винесення йому вироку суду, 
чи то ж, навпаки, з метою полегшення власної долі, доводячи відсутність духовного 
зв’язку з класово далекими родичами.

І в текстах життєпису, і в матеріалах слідства віднаходимо чимало свідчень ро-
динних негараздів Сіндаровського. На відміну від традиційної моделі «щасливого 
дитинства» у дворянських родинах, спогади Ґеорґія вказують на те, що в нього від 
раннього дитинства були не зовсім нормальні для цього середовища стосунки 
з близькими. Можливо, тут приховується причина майже повної відсутності яскра-
вих барв у спогадах про свої дитячі роки, які поступалися місцем описам переживань 
і несправедливих цькувань, а також виразна презентація власної самостійності від 
раннього віку. Судячи з роботи С. чуйкіної, родин, де дворянська «традиція втрати-
ла владу», було чимало в той час 48.

Буквально з перших рядків наративу «Моє життя» Ґеорґій намагається обґрун-
тувати свою самотність версією про відсутність генетичного й духовного зв’язку 
з батьками, особливо з батьком:

«Я не знаю, есть ли мой отец — мой отец. Может быть я незаконнорожденный, а мо-
жет быть и нет. Будучи еще мальчиком, я не знал своего отца. Он на меня не обращал 
никакого внимания, его я почти не видел и очень и очень мало знаю. Я помню теперь 
свое детство и каждый мой шаг, который мне взбредет на ум, был без руководства отца. 
Его фигуры, его лицо не могу связать со своим детством и отрочеством» 49.

показово, що Ґеорґій жодного разу не називає батьків по імені та по батькові, 
застосовуючи лише номінації «мати», «батько». Ім’я старшого брата Ніколая він так 
само замовчує. Цілком можливо, що він дійсно був пасербом (для батька або для 
обох батьків). Щонайменше, Сіндаровський згадує про випадково віднайдений ним 
якийсь документ, через який він начебто дізнався про своє всиновлення:
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«Из этой бумажки я узнаю, что я не сын своих родителей, в ней говорилось об 
усыновлении меня. Ничего ясного эта бумажка мне не говорила, но перевернула во мне 
все. Я теперь почувствовал себя вполне одиноким и все обстоятельства до этого очень 
способствовали подобному настроению […] Сразу же напрашивался вопрос: «Кто мои 
родные», но ответа я не получил на него. Меня очень слабо разуверили в этом и я благо-
даря такому строю стал не доверять людям все больше и больше» 50.

Саме ця гіпотеза видається найвірогіднішою, коли Ґеорґій пише про брата, з яким 
у нього від дитинства стосунки не склалися:

«Я видел отношение к моему брату и к самому себе и поневоле замечал грандиозную 
разницу в обращении с нами. В то время как брат располагал всем тем, что могли ему дать — 
я не имел этого. Всегда во всем и всюду он был на первом плане […] Он меня игнорировал 
совершенно, т. ч. помимо школьной обстановки я был дома тоже совершенно одинок» 51.

Складається враження, що Ґеорґій мав суперечливі почуття щодо брата. З одно-
го боку, він заздрив йому, і навіть відчував до нього приховану ненависть, оскільки 
брат мав вагомі преференції в родині. Водночас він ставився до Ніколая з належною 
повагою й покірливістю, за найменшої потреби йдучи йому на допомогу й жертву-
ючи власними інтересами відповідно до статусу молодшого брата, нехай навіть 
зведеного. Утім, не виключено також, що в написаному для чекістів він просто «при-
кривав» брата, як і батьків, своїми надуманими наріканнями.

У голодному й економічно важкому 1921 році батьки віддали обох братів до 
краснодарської школи ІІ ступеня № 3 для дорослих із метою підготовки до вишу. 
Зокрема Ніколай був зайнятий винятково навчанням, а на 15-річного Ґеорґія, окрім 
шкільних обов’язків, було покладено всю господарську роботу. по суті, він був 
змушений взяти на себе роль домашньої робітниці:

«Вся домашняя работа всецело лежала на мне. С самого утра я был занят ею. Я был 
всем, с этого периода, помимо уборки в комнатах и мытья полов на мне лежала обязан-
ность и прачки и портного. Я должен был также варить и жарить […] Я, конечно, понимал 
необходимость этого, но в то же время видел свободу учения брата […] Вот это унижение 
перед братом, связанность с проклятым домашним хозяйством, не дающая мне возмож-
ности к учению, насмешки самого брата, говорившего, что не ему это все делать, а мне и 
отупляюще действующая домашняя работа — заставило меня как то все дальше отходить 
от семьи, углубляться в самого себя. Я чувствовал себя окончательно заброшенным…» 52

Ґеорґій був змушений більш ніж на рік залишити школу, тоді як брат продовжу-
вав навчатися. Його нервували постійні докори з боку батьків за відставання в на-
вчанні та пропуски занять, а також насміхи брата, заради якого він страждав. по-
зицію, яку обрав Ґеорґій в обставинах несправедливості, яка збільшувала його духо-
вний розрив між іншими членами родини, правомірно визначити як «внутрішньо-
родинну еміґрацію». проблеми в родині ускладнилися скрутним економічним 
становищем у країні:
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«Но тут еще ударили голодные годы. Недосыпание, да еще сплошь да рядом голода-
ние — пробуждали во мне, в совокупность со всем остальным, какую-то само-жалость. 
Винить в голоде родителей и еще кого бы то ни было — я не мог. Я видел людей, умирающих 
от голода. Видел мать, отдавшую последний кусок своей корки своему ребенку, видел 
страдание многих таких матерей… Я видел массу сирот с голодающих районов, слышал их 
стоны, ощущал их горе […] В это время я не учился, а наоборот разучивался» 53.

Розрив із родиною ще більше виявився, коли Ґеорґій, кинувши школу, почав 
самостійно заробляти власною працею. З одного боку, він працював для виживання 
родини, із другого — він таким чином долав своє соціальне випадання, інтеґрувався 
в абсолютно новий для нього світ із новими міжособистісними зв’язками. Можли-
во, це була свідомо обрана батьками Ґеорґія стратегія його виживання, притаманна 
дворянам тих років:

«Кроме этого, отец бывший всегда чужим мне, стал теперь еще более таковым […] 
Я окончательно отрываюсь от семьи. Она мне становиться какой-то на вид чужою […] 
Одно время мои соседи по квартире предложили мне заняться продажей сахарина, по-
рошков, мыла и проч. дребедени, на что я и согласился. Мне это давало известный при-
работок… Здесь я сталкивался с разного рода людьми. В большинстве случаев с торгов-
цами. Здесь я еще в большем количестве вижу беспризорных, ютящихся в помойных ямах, 
под лавками и где попало. Очень много рассказов, как от одних, так и от других мне при-
ходилось выслушивать, очень много историй запало мне в голову» 54.

Ґ. Сіндаровський, рефлексуючи щодо своєї самотності, постійно повертається 
до теми багаторічного і безплідного пошуку якогось Його — «понадзначущого» ін-
шого. Саме «понадзначущого» (термін мій — А. Р.), тому що нечисленні значущі інші 
(батьки, сусіди, учителі) не стали для Ґеорґія безумовним авторитетом. Він, немов 
сліпий, що потребує проводиря, страждав без уявлюваного Друга, спроможного не 
лише зрозуміти його, але й повести за собою, стати проводирем по життю.

«…[Я] не мог найти человека, который бы мои тогда детские мысли понял бы […] 
Я искал человека и не мог найти […] не находил ни в ком поддержки и с радостью бросил-
ся бы к тому человеку, который бы со мной заговорил бы по-человечески. Но такого 
человека тогда еще не было […] я сторонился, и ко мне никто не подходил, никто не по-
нимал моего тогдашнего состояния […] Это блукание в поисках ясности направляло мою 
мысль в другую сторону и не давало возможности сосредоточиться […] В это время всякий 
встретившийся мне на пути человек и обратившийся ко мне без смеха и упрека, располо-
жил бы меня в свою пользу» 55.

Настанова Сіндаровського на цього авторитетного та розуміючого адресата між-
особистісної комунікації безперечно вказує на переважання в нього зовнішнього 
локусу контролю. Хоча, можливо, з урахуванням 16-річного віку Ґеорґія такий висно-
вок є дочасним. Тим часом, невпевнений у можливості контролювати власну долю, 
Ґеорґій був готовий надати це право зовнішній силі — будь-якій людині, яка могла б 
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«здраво руководить» його думками. Не знайшовши порозуміння в родині, він від ран-
нього дитинства був готовий «с радостью броситься» до того, хто з ним просто «заго-
ворил бы по-человечески». Йому був потрібен своєрідний духовний камертон, на який 
він би орієнтувався по життю й за яким звіряв би кожен свій крок.

Значущі	інші

Одним із перших духовних напутників Ґеорґія Сіндаровського став директор 
школи № 3 для дорослих Ілья Кузьмич Войтєхов. Зі слів Ґеорґія й інших джерел, це 
була чарівна, чуйна, душевна людина, справжній педагог. Цілком імовірно, що вибір 
школи для Ґеорґія було визначено не лише її розташуванням на одній вулиці з бу-
динком Сіндаровських, але й тим, що мати знала Войтєхова як колеґу за вчителю-
ванням.

Войтєхов був дуже чутливою та вразливою людиною, аж занадто переймався 
всілякими шкільними проблемами. Він щиро любив своїх учнів і всі сили віддавав 
їхній освіті. 1925 р. серце Ільї Кузьмича не витримало навантажень, і він помер у 36-
річному віці 56. Сіндаровський із любов’ю пише про свого вчителя:

«Илья Кузьмич болел сердцем за школу. Видно было, что он ее очень и очень любил […] 
Илья Кузьмич принимал самое теплое участие в жизни ученика, в частности и в моей. Могу 
смело сказать, что только благодаря ему я кончил школу второй ступени, только благодаря 
ему я увлекся литературой, только благодаря ему я стал более отзывчивым на все.

Если бы не он, я бы не учился […] это был человек, если не заставивший меня учиться, 
то приведший меня к учению, о нем у меня и до сих пор сохранились самые лучшие воспо-
минания» 57.

Зблизили Сіндаровського з Войтєховим літературні вподобання. Тоді в школах 
активно розвивалися різноманітні гуртки, передовсім літературні та драматичні. 
Ґеорґій починає цікавитися літературою, уперше бере участь у диспутах. Він відчув 
дедалі більший потяг до книг, яких, як пише Ґеорґій, у родині практично не було 58. 
Ґеорґій почав часто звертатися за ними до Ільї Кузьмича, бував у нього вдома.

Войтєхов із радістю сприйняв ідею революційної школи з її новими методами 
викладання, зі значним наголосом на самодіяльність учнів. Та все ж, попри вели-
чезну любов до нього з боку учнів, вони зазвичай сперечалися зі своїм директором. 
Одним із найзапекліших сперечальників був Ґеорґій Сіндаровський, який якось 
у запалі назвав Войтєхова «контрреволюционером». Охолонувши, Ґеорґій прийшов 
вибачатися до завідувача і, можливо, уперше відчув увагу й інтерес до себе. Ось що 
він пише в автобіографії:

«Он меня очень отечески принял […] Он мне говорил, что только при доверии чело-
века человеку мыслима общность, мыслима цель жизни. Он говорил мне, что вникать 
в нужды другого, нужно по своим силам делать все возможное, все от себя зависящее, все 
мыслимое […] Он мне сказал, что я его глубоко оскорбил словом «контрреволюционер», 
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он мне сказал, что хотя он и был арестован 2 раза по доносу, но из этого не следует делать 
выводы такого характера… Я только знаю, что выйдя от него, чувствовал, что какая-то 
тяжесть спала с меня и к Илье Кузьмичу у меня не осталось и капли не то, чтобы зла, но 
и враждебности» 59.

Із цього фраґмента видно, що Войтєхов навчав учнів емоційної чуйності до пере-
живань інших, розумінню чужого горя, потреб інших людей. Маючи ліберальні, 
пацифістські переконання, Войтєхов доволі сильно вплинув і на світогляд Сінда-
ровського:

«…В одном из разговоров он мне говорил о зле мира, о войне. Все ужасы гражданской 
войны, вся кровь, пролитая в эти годы не могли в нем остаться без отзвука. Илья Кузьмич 
был противник крови, был противник насилия. Он был очень свободолюбивый, помню, 
говорил, что человек тогда лишь может развиваться, тогда лишь жить, когда он абсолют-
но свободен» 60.

Зазначимо, що вже самий факт такої оцінки у в’язничній катівні ОҐпУ свідчить 
про те, що любов до свого навчителя й гордість за нього виявилися для Сіндаров-
ського сильнішими за почуття страху за себе перед чекістами й розумної обережнос-
ті щодо розголошення зайвої інформації про свого духовного кумира. Утім, невідо-
мо, писав би він про свого навчителя так, якби той був живим.

Із тексту життєпису Сіндаровського ми дізнаємося, що саме за порадою 
І. К. Войтєхова Ґеорґій, який мав суттєві прогалини в освіті, починає давати при-
ватні уроки, передовсім для саморозвитку. Ця стратегія доволі швидко привела не 
лише до бажаного результату, але й до стрімкого зростання популярності юного 
репетитора серед учнів краснодарських шкіл і їхніх батьків. Соціальна мережа 
Сіндаровського незабаром поповнюється не лише школярами, але і претендента-
ми на вступ до вишів 61:

«Занимался я со своими учениками с большой охотой, я давал все, что мог — поэтому 
и имел уроки, т. к. мои ученики шли в школе хорошо и присылали других. Главным 
и любимым мною предметом стала математика, которую я знал, говоря без хвастовства — 
хорошо» 62.

У репетиторстві Ґеорґія, вочевидь, не без педагогічного впливу Ільї Кузьмича, 
наочно проявилася альтруїстична мотивація:

«помимо того, что уроки давали материальную поддержку, я ими увлекался, я к ним 
чувствовал прямо какую-то страсть. Очень много уроков я давал и без вознаграждения, 
в силу желания помочь. часть, вернее почти все — я отдавал семье. Нужно было посылать 
и брату, который учился…» 63

Отже, насичене соціальною комунікацією з іншими (передовсім, дорослими) 
життя, потрапляння у складні життєві ситуації, пов’язані з фізичним і моральним 
виживанням, цілеспрямований педагогічний вплив Войтєхова формують у Ґеорґія 



143

потрібні для успішного становлення його самості навички «прийняття ролі іншо-
го» — здатності розглядати ситуацію з позиції іншої людини. Дж. Мід назвав цей 
«обхідний шлях через інших» необхідною передумовою виникнення ідентичності, 
усвідомити яку індивід може лише дивлячись на себе очима іншого 64.

поряд із цим досвідом, важливе місце в набутті ідентичності Сіндаровського 
посіло його фанатичне захоплення футболом. Тоді ця англійська гра була найпо-
пулярнішою серед молоді. У футбол грали в усіх без винятку містах і селах. Він був 
об’єднувальним чинником для соціального «припасування» різних за переконання-
ми й соціальним та етнічним походженням молодих людей. Ґеорґій пише:

«Я очень серьезно был втянул в фут-бол и он служил одной из причин моей умствен-
ной задержки […] помимо всего, все это страшно отрывало от школы. Я сам помню как 
при содействии своих товарищей, предпочитал фут-бол любому из предметов в расписа-
нии […] Все было поглощено шумом матчей, разгаром страстей, очень быстро приви-
вавшихся» 65.

Дж. Мід розглядав колективну гру як важливий етап становлення ідентичності 
індивіда. Він уважав, що в такій грі дитина впізнає значення організованої системи 
ролей, на відміну від індивідуальної (рольової) гри, орієнтованої лише на соціально 
близьке оточення дитини. У бейсболі, про який писав Мід, гравець має орієнтува-
тися на 9 ролей, які йому потрібно прийняти 66.

У випадку з футболістом Сіндаровським ідеться про 11 ролей. Однак у Ґеорґія була 
особлива позиція — воротар команди. Отже, він мав не лише приймати ролі десяти 
своїх польових гравців, але й узгоджувати власні дії, як мінімум, з позиціями 4–5 грав-
ців атакувального плану суперника. Дії Сіндаровського, як одного з гравців, таким 
чином, узгоджувалися з діями всієї команди й визначалися встановленими правилами 
гри. Цей організований хід гри обох команд гравців на футбольному полі, який уті-
лював у собі індивідуальний досвід кожного окремого члена цієї спільноти, був для 
них «узагальненим іншим» 67. Саме через нього гравці засвоювали групові соціальні 
норми й цінності, значущі для них у певних ситуаціях. І не лише у грі, але й у повсяк-
денні. У Ґеорґія, завдяки футбольним уподобанням і досвідові соціальної взаємодії, 
з’являються реальні можливості не лише самому стати лідером у колі однолітків, але 
і знайти для себе «того самого» Його — бажаного духовного кумира:

«В это время моими товарищами по фут-болу стали: В. Трунн, Георгий Символ, Ар-
менак Мхитарян и др. […] В это время в школу поступает и начинает в ней учиться 
Б. Гетманов… Это был мой первый товарищ более или менее близкий […] Он мне говорил 
о товариществе, говорил, что замкнутым быть нельзя и т. д. […] Благодаря ему я не стал 
диким, как был прежде. И [нашел], если не друзей… то товарищей. Таким товарищем 
становится и Г. Символ…» 68

Соціальні мережі Сіндаровського починають швидко розширюватися. Команд-
на гра у футбол, як і попередні досвіди інтеґрації Ґеорґія в різноманітні спільноти 
(крамарі на базарі, учні), поза сумнівом, формували в нього навички соціальної 
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комунікації. Але чи означало це остаточний розрив Ґеорґієм пут своєї самотності? 
На жаль, він сам дає на це питання неґативну відповідь:

«Друзей у меня все же не было тогда. А в них я очень и очень нуждался в этот пере-
ходной период. Впоследствии поиски близкого человека у меня перешли чуть ли не 
в болезненность. Несмотря на порядочное количество спорт-товарищей, я был внутрен-
не одинок и это ощущал даже очень» 69.

Таким чином, ми бачимо, що лише в 16 років у Сіндаровського з’явився перший 
«более или менее близкий», якого він зміг назвати своїм товаришем, — однокласник 
Б. Ґетманов, який дав Ґеорґію «толчок к заинтересованности окружающей жизнью». 
Іншим впливовим однолітком Сіндаровський уважає свого тезка, Ґ. Сімвола, з яким 
вони разом грали у футбол. Обидва товариші приваблювали до себе Сіндаровського 
своєю рішучістю, активністю, авантурним характером і духом колективізму. Ґеорґій 
уперше почував себе інтеґрованим до кола близьких духом однолітків. За своєю на-
турою альтруїстично налаштований, Сіндаровський очікував на взаємність від інших. 
Лише той міг бути сприйнятий ним як справжній товариш або друг, хто міг відпові-
сти взаємною симпатією. Таких людей серед його знайомих практично не було.

певний вплив на Сіндаровського здійснив його старший товариш по футбольній 
спільноті Б. п. Борісов, з яким 17-річний Ґеорґій обговорював доволі гострі для того 
часу соціально-політичні теми. За зізнанням Сіндаровського, Борісов пробудив 
у нього не лише пристрасть до пригод і гострих відчуттів, але й прагнення до свободи, 
яке часом межувало з крамолою:

«Он мне говорил о необходимости общения с людьми… о молодежи, что она не 
мыслит и умерла, что она должна стремиться к дальнейшей свободе всего, это мол долг 
каждого и т. д. […] Он говорил мне, что в борьбе человек и вырабатывает себя, что 
в борьбе и находит правильный и верный путь. Он мне также поминал, что человек 
должен стремиться к полной своей свободе, что не должно существовать в общении 
людей никаких рамок, никаких условностей […] Очень много он мне говорил и об 
окружающей жизни, говоря, что она не такая, какая должна быть. Он мне говорил, что 
одна партия не может выразить собой интересы всего населения и поэтому Компартия 
соблюдать интересы всей массы не может, тем паче, что население в России на 83 % 
крестьянское […] Я думаю, что это служило прологом к дальнейшему. Не скажу, чтобы 
тогда это запало мне в память для выполнения — нет. Это только толкнуло меня для 
неправильного толкования жизни, в которую я тогда только лишь вступал. Мне было 
17 лет» 70.

Складається враження, що Борісов для Сіндаровського був таким само впливо-
вим, як і тургєнєвський Базаров щодо юного Кірсанова. Незрозуміло лише, на-
скільки реальною була та картина їхніх стосунків, яку намалював у своєму життє-
писі, розрахованому на чекістів, Сіндаровський. Він вільно пише про доволі вільно-
думні висловлювання Борісова і про власні думки, ініційовані крамольними 
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настановами старшого товариша, але тут же немовби намагається сховатися за свій 
юний вік («мне было 17 лет») і списати на Борісова «вовлечение» — втягнення себе 
до антипартійної боротьби.

Інший об’єкт захоплення Сіндаровського, який також вплинув на формування 
його світогляду — співучень Ґеорґія по 3-й школі Б. Воробйов, атрибутований ним 
у листі чекісту Міронову як «убежденный троцкист» (наскільки щирою і правдивою 
була така оцінка, стверджувати важко). «Умный не по годам, очень начитанный» і, 
щонайголовніше, упевнений у собі Воробйов швидко причарував неспокійного 
Сіндаровського своєю манерою вести дискусію, логікою мислення, переконаністю 
поглядів:

«К нам поступает в школу Е. Воробьев, молодой летами, но развит очень […] Троцкий 
был его идеалом, его мечтой […] Могу сказать, что им я просто восхищался. К этому вре-
мени подходит процесс Савинкова и на обществоведническом кружке прорабатывается 
тема: «Борис Савинков». Она была блестяще проведена Воробьевым, до всевозможных 
деталей» 71.

Тим часом першим (і єдиним) справжнім своїм другом Сіндаровський уважав 
студента КСГІ Ігоря Кошелєва, з яким затоваришував 1927 р., невдовзі «до пере-
лома в жизни» (так Сіндаровський трактував вечір у КСГІ напередодні першотрав-
ня 1927 р., на якому начебто і сформувалося осердя його майбутньої «контрреволю-
ционной организации»). Як випливає з матеріалів справи, Сіндаровський немовби 
навіть узяв собі псевдо на честь першого друга. Ґеорґій підкреслює своєрідність по-
глядів Кошелєва, від якого він чує абсолютно нові для себе ідеї:

«Я наконец вижу друга, вижу человека, это Кошелев. Вот от него я слышу совсем не то, 
что от других. Но мало я его видел в жизни вблизи, не то, чтобы поздно, нет, мало. Но и это 
меня колеблет» 72.

Звернімо увагу на те, що Сіндаровський жодним чином не пояснює, у чому 
саме полягало інакодумство Кошелєва, яке послужило підґрунтям для дружби. 
Це дивно ще й з огляду на те, що про інші свої дружні зв’язки, які справили на 
нього ідейний вплив (Борісов, Воробйов й ін.), Сіндаровський пише дуже до-
кладно. Вочевидь, що саме в цих докладних атрибуціях Борісова та Воробйова 
й приховується розгадка доволі скупої характеристики Кошелєва. Складається 
враження, що Сіндаровський просто «жертвує» чекістам Боріисова і Воробйова, 
які нібито вплинули на його політичні погляди, і замовчуванням відводить не-
безпеку від свого «единственного настоящего друга». Непряме потвердження 
цьому здогадові можна знайти в його словах про Кошелєва, якого, за припущен-
ням Сіндаровського, теж утримували в камері ОҐпУ (на відміну від Воробйова 
й Борісова): «Он ни к чему не был причастен совершенно» 73.

Захопившись свободолюбними ідеями, Сіндаровський розширює коло своїх 
знайомих.
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чимало з товаришів Сіндаровського були молодшими від нього, але він не де-
монстрував свого впливу на них. Він намагався бути рівним з усіма. чого в цій по-
зиції було більше: почуття власної неповноцінності чи прояву демократичних цін-
ностей? Рівнозначної відповіді немає. Як немає відповіді й на питання про те, чи 
дійсно самітник Сіндаровський поступово став впливовою фіґурою серед доволі 
різнорідного гурту молоді, або ж це його версія, вигадана для чекістів (можливо, на 
їхню вимогу). Щонайменше, версія про дедалі більший вплив Ґеорґія на своїх друзів 
не видається мені абсолютно неймовірною. У нього для цього дійсно були всі під-
стави: вік, інтелект, вільнодумство, щире прагнення покращити радянську дійсність. 
І в цій конфіґурації самотність і сором’язливість Ґеорґія є зовсім не перешкодою, 
а навпаки, супутнім чинником — він внутрішньо дозрів для революційного подо-
лання в собі всіх колишніх комплексів. Змінити себе він намагався шляхом зміни 
суспіль ного ладу. Ось що він сам пише про це:

«В этот период я приобретаю много знакомых ребят по клубу, которые впоследствии мне 
встретились не как клубники — и сидят здесь со мной. помимо перечисленных лиц, я час-
то сталкивался на вечерах и во многих общественных местах с людьми зрелого возраста, все 
говоривших о молодежи, как несуществующей […] Видно у меня были задатки бунтарства. 
Энергия в этом направлении у меня была и искала выхода […] Жажда к деятельности росла. 
Я ею жил прямо. Семью из за этого я забросил, даже ее […] Я был захвачен духом увлечения, 
я всецело был им поглощен, я двигался, дышал. Это дыхание я слышал и у других» 74.

Тим часом ці зізнання Сіндаровського зовсім не пояснюють, чи припинив він 
відчувати самотність, зайнявшись активною громадською («контрреволюционной») 
діяльністю. У зв’язку з цим нас також не може не цікавити питання й про те, чи був 
Сіндаровський типовою «людиною-локатором», готовою прийняти будь-який сиґ-
нал ззовні та скоритися йому? чи не пішов Ґеорґій сліпо за своїми кумирами через 
страх залишитися самотнім? Видається, що ні. Навіть більше, попри помітний від-
тінок мазохізму в текстах життєпису Сіндаровського, складається враження, що до 
теми пошуку господаря своїх дум він звертався з цілком певною, хоча, можливо, 
і неусвідомлюваною, імпліцитною метою — списати на Нього (точніше, на відсутність 
Його) всі свої біди й невдачі, помилки і гріхопадіння життєвого шляху. Інакше, як 
тоді розуміти наступні його роздуми:

«Не один человек мне не встретился, который был бы с душой понимающей другого, 
ни один мне не дал нужного ответа, ни один не понимал меня […] Не встречал я человека, 
никто мне не говорил об этом. Никто никогда не разуверял меня […] Я не вижу ни в ком 
в этот момент поддержки. Один, как всегда один. Даже сейчас в камере один» 75.

Криза	ідентичності

практично цілком рефлексивний життєпис Сіндаровського, особливо останній 
зацитований фраґмент, читається як зацікавлена самопрезентація людини, що за-



147

плуталася, «себе» шукаючи. Із точки зору сучасної науки — це типова, хоча і явно 
затягнута криза ідентичності, притаманна юнацькому вікові. Утім, і в 20-ті роки 
психологи зазначали, що «юність круто повертає, порівняно з дитинством, у бік 
внутрішнього світу, до зосередженості на собі, але все це відбувається в неї в над-
звичайно затуманених формах, які не лише ретельно приховуються від нескромних 
сторонніх очей, але й у багатьох позиціях геть незрозумілі для самої юної людини» 
(курсив мій. — А. Р.) 76.

Дійсно, із текстів життєпису досить важко встановити фамільну та етнічну іден-
тичності Ґеорґія Сіндаровського; не зовсім чіткими є ґендерне, групове та профе-
сійне ототожнення себе в соціальному просторі; спостерігається вельми суперечли-
ве обґрунтування релігійної та політичної ідентичностей. Найзаплутанішими ви-
даються його «ситуативно-правова» (термін мій — А. Р.) й історична ідентичності, 
які потребують окремого розгляду.

Щодо першої можна твердити напевно, що зовсім незрозуміла його статусно-
рольова самоідентифікація у справах про вбивство Крилової та «контрреволюційній». 
Формально визнаючи себе злочинцем, він так і не зміг чітко кваліфікувати й описати 
склад свого «злочину», що залишає враження про нього як про людину «без провини 
винувату», таку, яка не розуміє справжніх причин стигматизації її як контрреволюціо-
нера. Наліпка контрреволюціонера, з одного боку, дійсно образлива для нього, оскіль-
ки свої ідеї та вчинки він інтерпретує в рамках революційної парадигми, щоправда, 
у системі уявлень про «ідеальну модель» комунізму й народовладдя. З іншого боку, ця 
наліпка виявляється для нього бажанішою за стигму чубаровця. Цікаво, що ставлення 
до своїх «злочинів» він описує в термінах аж ніяк не юридичних:

«Мы все родились в громе войн… Дух борьбы запал в нас. Дух энергии в ней креп. Мы 
нуждались в борьбе […] Не верен был путь, неправилен он, ошибочен, ложен, не наша это 
вина. Заблудились ища выхода, ища интереса к жизни […] Не контр-революционером считал 
я себя, так же как и другие […] Очень и очень тяжело было глотать пилюли чубаровщины, 
уж чересчур горьки они были […] по- моему, нет хуже этого. Все бледнеет перед этим» 77.

Навіть зізнання у вбивстві Зінаїди Крилової він сформулював вельми своєрідно:

«Не могу назвать себя полным виновником его, нет. Не назову это даже надуманным 
убийством […] Факт, сам факт — есть убийство. А с другой стороны и нет […] Я безусловно 
виновен в нем хотя физическим или духовным убийцей не был. Я был там, знал как и другие 
следовательно не менее виноват в нем […] Я прошел путь преступления, невольно сделавшись 
преступником […] Но и это не так. Это через чур» 78.

Ця туманна невизначеність у своїй статусній позиції та ролі вбивці, загадкове 
формулювання за типом «і так, і ні» наштовхують на припущення про те, що чима-
ло з того, що було висунуто до Сіндаровського на слідстві й на суді у справі про 
вбивство Крилової, насправді не відбувалося. Як чесний юнак із рефлексивною 
натурою, Ґеорґій визнає факт убивства, бо дівчина виявилася мертвою. Але він за-
перечує версію про свою повновагу роль у злочині, стверджуючи, що ні фізичним, 
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ні — що важливіше — духовним убивцею він не був. Він просто був там, відповід-
но — винний у тому, що там відбулося. Але найголовніше, що випливає з цих емо-
ційних рядків Сіндаровського, — це його відкидання звинувачення в надуманому 
вбивстві. Якщо це дійсно так (а не вірити в щирість Сіндаровського немає вагомих 
підстав), то розвалюється вся конструкція звинувачення проти Сіндаровського 
в організації зумисного вбивства Крилової за версією «усунення небезпечного свід-
ка» контрреволюційної змови. Відповідно, у такому випадку ставиться під сумнів 
уся схема контрреволюційної організації, тісно пов’язана із сюжетом про «сплано-
ване» вбивство дівчини. Одна лишень ця обмовка Сіндаровського розвалює його 
багатосторінкові «зізнавальні» покази на допитах в ОҐпУ.

чому ж Сіндаровський виклав це так мало, напівнатяками? Уважаємо, відповідь 
очевидна, якщо враховувати його психоемоційний стан («за все время это я так 
устал, так истрепался…»). Бо ж ще за місяць до написання наративів він жив у на-
пруженому стані щосекундного очікування розстрілу:

«А я много испытал там. Не был я все же железом — нет […] Снаружи грязь, внутри 
хаос… Я был в себе преступник, я считал это по заслугам […] передо мной пронеслись 
такие картины, которые перевернули меня всего. что я за это время перечувствовал, пере-
нес. Я очень и очень глубоко изменился» 79.

Ми можемо лише здогадуватися, який психологічний (можливо, і фізичний, 
ураховуючи описані Авторхановим лиховісні «методи Курського»80) тиск здійсню-
вався на нього співробітниками ОҐпУ. Для прикладу, Сіндаровський пише про 
15–20 років позбавлення волі, які не витримає. Але таких тривалих термінів 
ув’язнення тоді в Карному Кодексі РРФСР не існувало. Вочевидь, чекісти шанта-
жували Ґеорґія вигаданим тривалим терміном шляхом простого додавання двох 
максимальних термінів ув’язнення за обидва його злочини. Насправді максимальний 
сукупний термін позбавлення волі для Ґеорґія не міг перевищувати 10 років 81.

Вочевидь, правий був Мішель Фуко, зазначаючи, що «ізоляція ув’язнених ґа-
рантує, що на них можна максимально ефективно справляти вплив владою, яка не 
буде підважена жодним іншим впливом; самотність — перша умова повного підко-
ряння. Ізоляція забезпечує розмові віч-на-віч між ув’язненим і владою, яка впливає 
на нього» 82. Іван Солонєвіч, який пережив страждання в чекістському ув’язненні, 
зазначав: «У одиночці ҐпУ, в очікуванні на розстріл й у тому настрої, коли всілякі 
порахунки з життям уже видаються завершеними, людина розуміє це життя дещо 
ясніше, ніж у будь-якому кабінеті та будь-якій книгозбірні» 83.

Непрямим потвердженням стану повної душевної надломленості Ґеорґія є його 
зізнання Міронову в суїцидних намірах шляхом тривалого голодування:

«…Я дам показания, а после решил кончать […] Не чувствую охоты жить. К чему. Мало 
пожил, но что-ж […] Ушла воля, ушла свобода — не хочу я чтобы и жизнь оставалась […] 
Я смотрю на еду уже 9-й день и не беру ничего абсолютно […] Верно что жить хочется, т. к. 
есть. Я нарочно испытываю двойное. Передо мной и хлеб и колбаса и суп, но сдерживаюсь 
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и вчера, а сегодня еще больше чувствую какой-то шум и темнота […] поневоле мысль при-
шла к самоубийству, никто мне ничего так и не сказал. Жалею и больно» 84.

Це були останні слова з листа, адресованого Сіндаровським чекістові Міронову. 
У них ми бачимо явно депресивний настрій фіґуранта. Не бажаючи далі жити, не 
знайшовши в камері-одиночці ОҐпУ іншого способу скоїти суїцид, він вирішив 
укоротити собі віку тривалим абсолютним голодуванням.

пітірім Сорокін у своїй фундаментальній праці «Голод як чинник» описує комп-
лексні зміни, які відбуваються в організмі людини, що голодує, і які в підсумку 
призводять до зниження імунітету й подальшої смерті. Досліджуючи статистику 
смертності в голодні роки, Сорокін отримує безумовний висновок про пряму коре-
ляцію голоду та зростання самогубств 85. Не менш важливими є описані Сорокіним 
комплексні деформації в царині самовідчуттів людини, яка голодує, й у її чуттєво-
емоційній царині:

«Если абсолютное голодание продолжается более двух-трех дней… то субъективные 
ощущения принимают новый оттенок: специфическое чувство голода исчезает или, вернее, 
растворяется в общей массе… таких ощущений, как слабость, тупая боль в голове, суста-
вах и во всем теле, «ощущение пустоты», отсутствие эмоций, временами сонливость, 
тошнота, головокружение, погружающих в итоге в состояние апатии, безразличия, тусклой 
безжизненности, временами прерываемой разрядом раздражительности, вспышкой гнева, 
быстро тонущей снова в этом море апатии [курсив п. А. Сорокіна. — А. Р.]» 86.

Звідси можна припустити, що лист Міронову Ґеорґій писав кілька днів, посту-
пово підходячи до піку голодної депресії. Не можна також забувати, що Сіндаров-
ський писав цей текст у камері ОҐпУ, адресуючи його чекістам. У нього не було 
жодної впевненості в тому, що повна й безапеляційна відмова від звинувачень на 
свою адресу не нашкодить йому — людині, яка вже раніше пережила смертний ви-
рок, перебувала в ув’язненні. Тому, мені видається, він і обрав тактику вдаваного 
очевидного зізнання з малопомітними обмовками, емоційно насиченими відступа-
ми, розставляючи у різних місцях щільної тканини «зізнавального» тексту ледь 
вловні знаки своєї невинуватості.

питання лише в тому, для кого він розставляв ці знаки? Сподівався на жалість 
слідчих ОҐпУ? Вірив в те, що його життєпис стане відомий вищому чекістському 
керівництву? Намагався виправдатися перед нащадками? На жаль, ці питання так 
і залишаться риторичними.

Не все зрозуміло і стосовно історичної ідентичності Ґеорґія. Як людина з ро-
мантичного минулого глибоко в душі, Ґеорґій явно тяжіє до іншого історичного 
часу. Згадуючи перший суд, він наголошує на диференціації етичних норм сучас-
ної йому й колишніх епох, ідентифікує себе з образом середньовічного лицаря, 
описуючи, як легко міг би втекти із зали суду, якби не шляхетне почуття сорому: 
«Меня на суде не нужно было удерживать стражей. Будь средние века, я бы пришел 
на него сам» 87.

Алєксандр Рожков. Коли терор ще не був «великим»: Переломна доба і люди…
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Колишній дворянин Сіндаровський постає перед нами в образі «дитини Люто-
го». Вочевидь, що радянська ідентичність йому не притаманна, але ідеали демокра-
тії, соціалізму й народництва викликають у нього непідробний інтерес і симпатію. 
Усе свідоме життя юний ідеаліст Сіндаровський у притаманній російському інтелі-
ґентові манері шукав уявний «правильний шлях», але щоразу, щойно наблизившись 
до нього, сумнівався в його правильності. «Блукание в поисках ясности», — так 
формулює сам Сіндаровський болісний для нього процес переживання соціальної 
ідентичності.

примітно, що в тексті листа чекістові Міронову Сіндаровський розцінює свою 
долю як незвичайну за своєю фатальною винятковістю навіть для переломного часу 
і свого покоління:

«Я сам знаю, что не жил. Я начал жить и кончил […] Я не знаю почему мне пришлось 
столько пережить за 21 год жизни. Судьба моя такая что ли» 88.

У Сіндаровського «Я-пишуче» до «Я-описуваного» ставиться неоднозначно. 
З одного боку, він безпристрасно применшує і картає себе, намагаючись перекона-
ти читача у своїй перманентній і хворобливій самотності, у нереалізованості прагнень 
із пошуку свого духовного володаря. Він описує себе в патерні страждальця, безне-
винної жертви обставин. З іншого боку, він явно пишається собою, своїми адаптив-
ними здібностями слабкої та нерішучої людини в жорстокому світі сильних і праг-
матичних людей. У цьому контексті активне захоплення спортом він інтерпретує як 
правильну стратегію поведінки, що привела до набуття почуття впевненості й рішу-
чості. Ідеалізація звитяжних персонажів із прочитаних книг, безпосереднє спілку-
вання із сильними особистостями серед своїх однолітків, посилені заняття в остан-
ні роки шкільного навчання він сприймає в логіці успішного саморозвитку. Але тоді 
виникає правомірне питання: чи дійсно Сіндаровський настільки слабкий і самотній, 
як намагається виглядати?

Із текстів його життєпису складається враження, що насправді він внутрішньо 
сильний духом, а самотність його досить умовна. Він не схожий на аутичного саміт-
ника, який активно прагне до самоізоляції від суспільства. Можливо, якісь давні 
дитячі образи й родинні навички сформували в нього помітну схильність до роман-
тичного споглядання, прагнення до усамітнення у власних мріях, яким заважає 
спілкування з іншими людьми. Однак не виключено, що саме «недолугі спроби бути 
“як усі”» привели Ґеорґія до усвідомлення свого віддалення від суспільства через 
власну натуру, відчуття себе «нещасним, навіть відкинутим» (М. М. Рубінштейн, 
В. Є. Ігнатьєв).

Радше за все, він жив в об’єктивній реальності, яка не збігалася з його атитюдами 
й етосом. До усвідомлення особливостей самотності Сіндаровського нас наближає 
одне зі спостережень психологів 1920-х рр. На їхню думку, юні самітники майже за-
вжди бажають переживати свою ізольованість на тлі присутності людей; вони хочуть 
бути впевненими в тому, що вони перебувають у людському середовищі, і будь-якої 
миті можуть перервати своє усамітнення, тобто «вони… немовби живуть потенційним 
спілкуванням»89. Судячи з наративів Сіндаровського, ми маємо справу саме з таким 
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випадком, і цей досвід можна інтерпретувати як автономне існування юнака в майже 
чужій соціальній реальності за принципом «завжди з усіма і завжди сам» 90.

Мережевий	аналіз	наративів

порівняймо дані, отримані методом кодування, з результатами оглядового ме-
режевого аналізу міжособистісних взаємодій Сіндаровського з іншими індивідами, 
щоб простежити динаміку локалізацій еґоцентричних соціальних мереж Сіндаров-
ського на різних етапах його життєвого шляху 91.

1914–1917 рр. Описуючи себе у 8–11-річному віці, Ґеорґій зчаста (18 разів) згадує 
батька і брата, тоді як шкільним і товариським стосункам відведено лише 4 згадки. 
Однак переважає в цей період тема самотності й пошуку уявного Друга (23).

1918 р. Із початком громадянської війни у 12-річного Ґеорґія значущість шко-
ли як артефакту і шкільних зв’язків із викладачами й однолітками помітно зростає 
(12), але все ж поступається кількості згадок про київських господарів квартир (14). 
Вочевидь, залежність безхатньої родини підлітка від домовласників була такою 
значною, що вона витіснила з його соціальної пам’яті інших акторів, за винятком 
членів родини (17). показово, що, попри початок трудової біографії, Ґеорґій згадує 
«мальчиков с фабрики» лише раз. Тему самотності, надмірної уразливості й образи 
на людей відображено у 29 згадках.

1919–1920 рр. Цей період відобразився в пам’яті підлітка Сіндаровського найне-
ґативнішими спогадами. Лихоліття громадянської війни, важка хвороба, переїзди до 
Ростова та Єкатєрінодара, робота й нерегулярні навчальні заняття — основний зміст 
його автобіографії цього періоду. Він тричі згадує про зростання почуття ненависті до 
людей. Це потверджує і мережевий аналіз: закарбовані у його пам’яті стосунки в цей 
період локалізовано переважно в межах родини (11), з долученням «названного дядюш-
ки», а також господарів квартир (3). Тема самотності на цьому етапі біографії посту-
пилася місцем більш актуальній темі — хворобі та втраті пам’яті (7).

1920–1922 рр. початок «краснодарського» етапу в життєписі Сіндаровського 
емоційно забарвлений різними барвами, хоча темні явно переважають (почуття «само-
жалости»). Випадкове розкриття таємниці свого всиновлення, матеріальні негаразди, 
враження від чужих страждань і голодних смертей, перший досвід крамарювання на 
базарі, шкільні заняття становлять основний зміст записів. Тут ми спостерігаємо 
різке зростання кількості згадок про родину (57), переважно нейтральних або неґа-
тивних, що спричинено репрезентованим в автобіографії «окончательным отрывом» 
Сіндаровського від родини. показово, що вперше у згадках стала вести перед мати 
(18), до того ж переважно в позитивно забарвлених тонах. Хоча батько і брат посідають 
однакові позиції (по 13), Ґеорґій шість разів наголошує на ненависті до брата. Шкіль-
ні контакти (6) дещо поступаються згадкам про господарів квартир (5) і сусідів (3). 
У цей період в Ґеорґія виникають соціальні мережі в марґінальному світі — серед ба-
зарних крамарів і безпритульних (4). Він жадібно всотує досвід чужих життєвих історій, 
намагаючись знайти в них шляхи розв’язання своїх проблем. Однак тема самотності 
й очікування близької людини, як і раніше, залишається актуальною (33).

Алєксандр Рожков. Коли терор ще не був «великим»: Переломна доба і люди…
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1923–1925 рр. У 17–19-річному віці в соціальних мережах Сіндаровського від-
буваються помітні зміни. Родина (3 згадки) цілком витісняється із соціального 
оточення Ґеорґія однолітками і значущими дорослими, що свідчить про фактичне 
завершення первинної соціалізації. Він гостро відчуває потребу в знаннях, й арте-
факти школи з її різноманітними гуртками та часописом, що там видавався, згадано 
19 разів. Маленька, тісна будівля школи, де часом ніде було сидіти під час навчання, 
виявилася сприятливим середовищем для єднання Сіндаровського з однолітками. 
Тоді ж він з азартом захоплюється футболом у клубі «Красный атлет», який на певний 
час витісняє школу. Сумарно контакти з товаришами по школі й футболу становлять 
30 згадок. попри те, що ця кількість утричі поступається кількості згадок про ди-
ректора школи, головною відмінністю цього періоду життя Сіндаровського від по-
передніх був відхід від теми самотності.

Отже, здійснений мережевий аналіз практично цілковито потвердив результати 
дослідження етапів самоідентичності Сіндаровського, отримані методом кодування.

Деякі	висновки

Згадалася чиясь думка, що «кожна людина сама собі історик». Таким «сам-собі-
істориком» мимоволі став під час перебування в камері-одиначці ОҐпУ Ґеорґій 
Сіндаровський. Однак фахові історики традиційно орієнтовані «на факти й на іс-
тину», тому перше питання, що виникає у фахівця по прочитанні наративів юного 
арештанта, — про сумнозвісну «вірогідність» джерел. Тим часом автобіографічний 
наратив (тим більше, написаний у камері-одиначці ОҐпУ) — специфічне джерело, 
до якого не можуть бути застосовані стандартні підходи джерелознавства. Його 
справжня цінність зовсім не в тому, щоб «автентично» відображати історичну реаль-
ність, що зникла назавжди; і в цьому значенні життєпис Сіндаровського навряд чи 
дуже значущий лише як ілюстрація (хоча й надзвичайно колоритна) історичних 
подій та індивідуального переживання переломної доби.

Виходячи з тези Гаральда Вельцера про зв’язок пам’яті з конкретною ідентичні-
стю і з сучасним, слід зазначити, що в життєписі Сіндаровський «згадує те, що 
важливе для нього, що допомагає йому впоратися з сьогоднішнім життям», без роз-
різнення його пам’яттю «істинних» і «хибних» спогадів. Оскільки автобіографічна 
пам’ять призначена для того, щоб допомогти людині «впоратися з життям у сучас-
ному», то цілком природно, що пам’ять Сіндаровського, який опинився в екстре-
мальній ситуації, відбирала і транслювала на папір «те, що їй корисно» перед реаль-
ною сме ртю, відкидаючи те, що видавалося їй зайвим або неприємним 92. Інакше 
кажучи, прочитання автобіографічних наративів Сіндаровського може бути найбільш 
продуктивним, якщо його інтерпретативний фокус налаштовувати за матрицею 
спогадів колишнього дворянина, у якого всесильне ОҐпУ будь-якої миті могло на-
завжди відібрати не лише майбутнє, але й позбавити його пам’яті про минуле.

Судячи з наративів, Сіндаровського правомірно атрибутувати як неординарного 
представника «меншості, що розмірковує» 93 серед «підрадянської» 94 молоді 1920-х рр., 
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як чуттєвого рефлексуючого інтеліґента із задатками ліберально-демократичних цін-
ностей. У його особі ми маємо виразника умонастроїв дуже тонкого прошарку молоді 
раннього радянського суспільства, який набагато більше відповідав ідеальній моделі 
«людини комуністичної» (попри своє «чуже» соціальне коріння), ніж номінальні пред-
ставники радянської влади в особі партійних чиновників і «совбурів». Воднораз життє-
ві налаштування Сіндаровського були атиповими для тієї частини молоді 1920-х рр., яка 
в загальному потоці «нових людей» прагнула до своєї мрії за траєкторією «з темряви до 
світла» 95, від старого до нового. Світоглядний вектор Сіндаровського, який також мрі-
яв про «світле» майбутнє, було звернено радше назад, до ідеалізованого ним минулого, 
де панували романтичні уявлення про лицарську честь, свободу і справедливість, які, 
по суті, мало відрізнялися від догматів комуністичної утопії. Він свято вірив у ці високі 
ідеали, але не пов’язував їх із радянською дійсністю.

Слід ураховувати, що тексти життєписів Сіндаровського відображають його не-
завершений біографічний проєкт. Їх написано автором по закінченні нетривалого, 
хоча й перенасиченого подіями й переживаннями, періоду життя. Рівень юнацько-
го самоаналізу, подекуди наївний і заплутаний, притаманний цьому вікові, що за-
значав і М. М. Рубінштейн: «…Ми стикаємось з надзвичайною розпливчастістю, 
частою несвідомою підміною того, що є, тим, чого прагнув би даний індивід, тощо. 
Усі труднощі, пов’язані з урахуванням такого суб’єктивного світу, тут значно збіль-
шуються, тому що визначити їх можна лише з допомогою самого індивіда, який їх 
переживає, а юна людина схильна оповивати ці свої переживання доволі непро-
никною завісою, а головне — він за всього свого бажання не міг би й передати бага-
то чого з достатньою надійністю» 96.

Це спостереження психологів підводить нас до висновку про те, що під час 
інтерпретації юнацьких автобіографій важливо враховувати не лише соціально-
історичний контекст, але також і культурно-історичні характеристики віку авторів 
життєписів, релевантні досліджуваній епосі.

Замість	епілогу

За п’ять місяців по написанні автобіографічних наративів Ґеорґій Сіндаровський 
постав перед судом. процес тривав упродовж шести жовтневих днів 1928 р. в Ростові-
на-Дону. попри чималий інтерес до нього в СРСР та російському закордонні, судо-
ві засідання майже не висвітлювали в радянській пресі. Вирок північно-Кавказького 
крайового суду був неочікувано м’яким. Сіндаровський за сукупністю двох злочинів 
був засуджений до 8 років в’язниці, Мамрак і Ґаврілєнко — до 4 і 2 років позбавлен-
ня волі у ВТТ відповідно. Ще двох підсудних засудили до незначних (від 16 місяців 
до 2 років) термінів позбавлення волі. Інші 17 фіґурантів відбулися умовним пока-
ранням, суспільним осудом або були виправдані в залі суду 97. Цей факт непрямо 
свідчить, що сфабрикована в ОҐпУ «справа» в суді «розвалилася».

після суду Ґеорґія Сіндаровського доправили до одного з котлаських таборів. 
1930 р. він втік із табору, але був затриманий і засуджений за втечу. покарання відбував 
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на нафтопромислі Казахстану. У липні 1938 р. був знову заарештований за «участь 
у антирадянській, правотроцькістській і диверсійно-шкідницькій організації». 
Ухвалою «особливої трійки» при УНКВД Гур’ївської області 31-річний Ґеорґій 
Сіндаровський був засуджений до вищої міри покарання з конфіскацією майна 
і 29 жовтня 1938 р. розстріляний. посмертно реабілітований лише в жовтні 
1989 р. 98

Брат Ґеорґія, Ніколай Сємьонович Сіндаровський, у 40-х рр. ХХ ст. очолював 
гірничий відділ Головміді наркомату кольорової металургії СССР. Згодом він став 
видатним фахівцем у галузі проєктування гірничих підприємств. У службових 
анкетах він боявся згадувати про своє дворянське коріння і про брата-
контрреволюціонера. Ще за життя батьків він зазначав у анкетах, що в нього 
немає рідних. 1981 р., уже на смертному одрі, Ніколай Сємьонович Сіндаров-
ський, немовби спокутуючи провину, невпинно повторював: «Юра, мама…»

Голова родини Сіндаровських, Сємьон Фьодорович, помер від запалення ле-
генів 19 липня 1928 р. — за два місяці по написанні Ґеорґієм своїх наративів. по-
хований у Краснодарі.

Овдовіла Єлізавєта Вікторівна, не чекаючи дозволу директора школи, у жовтні 
1928 р. відбула до Ростова на судовий процес для моральної підтримки сина 99. по 
поверненні її звільнили зі школи «за самовільний відхід», що фактично позбавило 
її засобів до існування. після переведення Ґеорґія на поселення в Казахстан Єліза-
вєта Вікторівна переїхала до нього на утримання. Коли Ґеорґія стратили, її таємно 
підтримував Ніколай. померла Єлізавєта Вікторівна приблизно наприкінці 40—на 
початку 50-х рр. ХХ ст. старезною бабусею. На жаль, точних відомостей про її смерть 
відшукати не вдалося. Невідоме й місце її поховання.

Старший слідчий Морєв, який вів справу Сіндаровського, до літа 1930 р. вже 
очолював секретний відділ Кубокрвідділу ОҐпУ 100. Стрімким був і кар’єрний зліт 
Є. Ґ. Євдокімова й С. Н. Міронова. Однак для них виявилася пророчою і друга час-
тина Сталінської максими про те, що «у чекіста є лише два шляхи — на підвищення 
або до в’язниці».

Від 1929 до 1938 р. Єфим Євдокімов пройшов шлях від начальника секретно-
оперативного управління і члена колеґії ОҐпУ до заступника наркома водного 
транспорту СССР. Був членом ЦК ВКп(б) та ЦВК СРСР, депутатом Верховної 
Ради СССР 101. У листопаді 1938 р. був заарештований, а в лютому 1940 р. розстрі-
ляний за вироком Військової Колеґії Верховного Суду СССР. Реабілітований по-
смертно 1956 р. «у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину».

показово, що Євдокімов п’ять місяців не визнавав своєї провини, але, зламаний 
катуваннями, дав свідчення на понад 100 безневинних колеґ. У в’язничній лікарні він 
мав лише одне бажання — «мати бомбу, щоб висадити ввесь слідчий апарат теперіш-
нього НКВД, який калічить і руйнує невинуватих людей» і який де-факто є «фашист-
ським». На суді він повністю відмовився від своїх хибних свідчень і заявив своїм катам: 
«Я не був наволоччю, але став таким на попередньому слідстві, оскільки не витримав 
і почав брехати, а брехати почав тому, що мене сильно били по п’ятах» 102.
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Невдовзі після суду над «групою Сіндаровського» С. Н. Міронов писав повпре-
дові ОҐпУ Євдокімову: «Загальне оперативне пожвавлення в роботі всього апарату 
настільки зросло, що всі зашиваємося… Раніше 12 години ночі з відділу ніхто не йде, 
а сам темп роботи доволі високий. Сам я також зашиваюся… оскільки на практиці 
я досягав зрушення тоді, коли сам без проміжних інстанцій керував оперативною 
роботою» 103. Улітку 1931 р. його призначають заступником повпреда ОҐпУ в Казах-
стані (там само перебував Сіндаровський). потім у його кар’єрі було керівництво 
УНКВД по Дніпропетровській області, Західносибірському краю, посада повпреда 
СССР у Монголії (де він за півроку «вскрыл» дві контрреволюційні організації, 
у МВС Монголії зокрема). Остання посада Міронова — завідувач 2-го Східного від-
ділу НКВД. У січні 1939 р. його було заарештовано, а після вибитих зізнань у шкід-
ницькій діяльності розстріляно в лютому 1940 р. До сьогодні не реабілітовано 104.

Революція з однаковою ненажерливістю поглинула як своїх синів, так і пасинків. 
Кати й жертви розділили спільну долю. Воднораз їхні посмертні «життя» склалися 
по-різному. про Міронова з Євдокімовим написано книги і статті, їхні імена, неза-
лежно від вчиненого, вписано до чекістських анналів. про Ґеорґія Сіндаровського 
донедавна фактично нічого не знали навіть його найближчі родичі. Утім, стежину 
пам’яті про нього вже протоптано.
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Переклад Андрія Домановського

aleksandr roZhkov

When the Terror hasn’t Been “Great” yet: 
critical epoch and People in the autobiographical Memories  

of the oGPU Prisoner

The article is based on the evidences of Kuban OGPU about the “Antiparty Committee” 
Case (1928). The author construes the autobiographical narratives of twenty-two-years-
old Georgiy Sindarovskiy, written in the solitary cell of OGPU. The autobiographical texts 
of this young person tell on individual experience of his life in the period of 1910–1930s 
and his own tragedy. The son of nobleman, Georgiy experienced all the horrors of Civil 
War, evacuation from Ukraine to Don and Kuban in his childhood. In 1928 in Krasnodar 
student Sindarovskiy was sentenced to be shot for the criminal crime which can be 
compared with the famous “Chubarov Case” in Leningrad  (1926). After abolition of 
capital punishment he was blamed by the OGPU for the creation of youth counter-
revolutionary organization. “Sindarovskiy’s Case” evoked a great response in Soviet 
Russia and among Russian Abroad. The intensive analysis of Sindarovskiy’s narratives 
with the help of life history method gives us the possibility to reveal the real relations 
between young people and authorities in Soviet Russia on the eve of the “Great Turn” 
(“velikii perelom”).




