ВІД АВТОРКИ
"З ЧАСІВ ЄЖОВЩИНИ" - cnoiaдu, що Їх оце
· втретє пробую видати друком. Перший раз бул u
вони друковані в "Свободі" окремими фейлет о
нами ще в 1949 році. Потім права друку · т их
спо�адів'попросило видавництво "Праця" в Бра
зилії на початку 1953 року і видало їх окреми
ми відбитками в кількасот примірниках п. з.

,,В КІХТЯХ НКВД.

Прихильні від�уки знайомих людей спонукали
.мене випустити ці спо�ади окремою книжкою
з новою редакцією .матеріялу.
Українському читачеві, в руки котро�о попаде
ця книжка, треба знати, що ці спо�ади
були писані спеціяльно для чужинецькою світу,
а т о.му в окремих .мо.ментах авторці треба було
вдатися до тако�о способу характеристики
явищ і окремих осіб, який є зайвим для україн
ця, але без яко�о ба�ато подій лишилось би для
чужинця незрозумілими. Це поклало своєрідний
відбиток на стиль книжки, З тих самих причин
треба було писати досить довшй і знайомий для
українця вступ, який .мусів ввести чужинця в
суть описуваних подій і який залишає.мо у
виданні українською мовою.
Перша спроба з виданням цих спо.минів на чу5

жій мові с«інчилася досить невдало: одне з най
більших видавництв Південної Амери«іl ще в «ін
ці 1949 ро«у, заплативши �онорар зq. право дру
«у в пере«ладі на чужу мову, досі одна« ру«опису в світ не випустило.
!'
Тепер в ЗДА знайшлися люди, «отрі з власної
ініціятиви пробують видати
цю «ниж«у
в ан�лійсь«ій мові. Та чи це їм вдасться - по«а
же майбутнє.
Дуже важливим є та«ож попередити чита
ча, що хоч назви міст, де відбувалися ' події, і
о«ремих осіб, що виступаюmlі в спо�адах, є з
причин ціл«ом самозрозумілих змінені, але всі
події мали місце в ро«ах і місяцях, поданих
тут з точністю. Незміненими лишилися тіль- ,
ки назва міста Дніпропетровсf:,1{ та три прі
звища: судді Смоля«ова, начальни«а ,,спецвідді
лу" Цари«а та Руден«а, «отрий дійсно був
обласним прокурором у Дніпропетровсь«у і «о
трий фактично був убивцею з�аданих п' ятьох
ви«ладачів. Та й чи тіль«и їх одних?..
, Тема, порушена в цій «нижці, не є новою і
вже в достатній мірі вичерпана в мемуарних
і белетристичних формах. Але в описаній істо
рії є такі iнmputu, що варті пера Конана Дой
ля і можуть заці«авити навіть тих, хто на
власному досвіді познайомився, що значить по
пасти в хижі «iimi НКВД.
Ав т о р « а
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ВСТУП
Єжовщина - це одна з найхарактерніших сторінок
большевицької історії і з ОГЛЯІДУ на реальність комуні
стич�ної загрози, яка повисла над світом, мусить увійти,
як осторога, до міжнароднього політичного лексикону.
Питома вага подій, яку криє за собою це чудне і незро
зуміле для чужинця ,слово, по ганебности своїй рівня
ється хіба славі широковідомих гітлерівських «таборів
смерти», а розмірами і пляновістю примушує бліднути
ДіІЯННЯ Сf'!редньо�іЧНОЇ інквізиції.
Термін «єжовщина» походить від імени шефа НКВД
Ніколая Єжова,· який перебував на цьому пості з 1938
по 1'939 рік і який, згідно з віродайними відомостями,
скінчив життя самогубством в шпиталі для божевіль
них.
По суті своїй єжовщина представляла собою остаточ
ний і завершуючий етап ,склащного і довготривалого
процесу поневолення народів, які увійшли в склад
Совєтського Союзу. Говоримо «завершуючий етап про
цесу», бо вже і за попередніх два.ццять років свого па
нування большевики систематично і неухильно, крок
за кроком, позбавляли підкорені собі наро:ци всіх дав
ніше обіцюваних вольностей і відбирали у них навіть
ті права якими вони користувалися ще в монархічній
російській «тюрмі народів». Проголосивши принципове
гасло свободи розвитку культур «національних по фор
мі, а інтернаціонадьних по змісту», російський комуні
стичний уряд поступово і пляново нищив провідних
людей -інших національностей у всіх галузях життя:
політичній, економічній та культурно-духовій і заміняв
їх москаля.ми або московськими запроданцями. Голодом
і масовими репресіями ослаблялося фізичну потугу на-
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родів. Пресова і мітинrова аrі'І,ація йшла наступом на
психіку мас, переконуючи їх, що вони найвільніші,
найщасливіші під сонцем, таким способом притупляючи
їхню свідомі,сть, яка була і непотрібна і небезпечна в
новітній системі невільництва. Сказано бо: справжнім
рабом є той, хто не відчуває тягару свого рабства. На
допомогу аrітації приходили знову репресії, гострота
і ,сила яких опреділювалися відповідно до численности
й економічної ваги На[)ОдУ.· та ступня його ПО\Літичної
свідомости: чим біл.ьший був нарід, чим більшу ролю
відігравав він в економіці совєтської імперії, чим вище
стояла його національна свідомість, чим сильніші були
його намагання до унезалежнення від Москви, тим
безоглядніше нищили його большевики, тим тяжчим
утискам він :пі(Цлягав.
Україна, що вже тоді нараховувала понад двісті років
ідейної й збройної боротьби проти московського ярма,
спочатку білого, а потім червоного, що вже в часи
Першої Світової Війни кривавила,сь за свою незалеж
ність і по кtлькости населення і по природним багатст
вам: стоїть на другому місці в усій совєтській «феде
рації», вва:�rоалася найнебезпечнішою у ,своїх сепара
ційних тенденціях і тому в усіх попередніх кампаніях
терпіла найбіль.ше. Але особливо тяжко помстилася на
ній єжовщина, не залишаючи ні одної родини, не над
щербленої арештами.
Поруч України ,спливав кров'ю гордий Кавказ, кор
чились у муках козацькі землі Доrну і Кубані, стогнали
в оковах вольнолюбиві народи Азії, топилася в сльо
зах Білорусь...
Погравшись трохи в інтернаціоналізм, большевики
скоро закину.ли його і вступили на второвану дорогу
російського «ме,сіянського» імперіялізму. З ,архівів мос
ковської історії появ .ляються на денне ,світло старі
шовіністичні гасла і випробувана зброя, яку «мощерні
зують» і доводять до нечуваної досконалости «ооеція
лісти» Чека ГПУ і НКВД .під загальним керівництвом
комуністичної партії. Спотворена наука і оплюгавлене
мш::тецтво стають на допомогу нагайці; щоб з тих, кого
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минула куля, зробити безсловесну худобу або зрадників
і сатрапів новітньої тиранії.
Та всі ці заходи, тільки ча,стково досягаючи 111:ети
серед незначного відсотку молоді та найбільше пасив
ного та несвідомого, або злочинного чи паразитарного
елементу, водночас викликали з кожним днем все бі.ль-ше озлоблення серещ поголовної більшости населеннн,
яке реально дивилося на світ і тверезо оцінювало
«благодаті» большевицького «добробуту».
В умовинах нечуваного безправ'я, репресій і масового
шпигунства ця . ненависть не могла вилитись в реаль
ний чин і тому була нешкідливою., Але на випадок
війни, коли державна рівновага похитну,л'ася б під
ударами ззовні, ця довrостримувана залізними вуди
лами стихія грозила виб�хнути страшною пожежею, у
вислідах якої не можна було сумніватися...
Отже страх перед можливістю революції в час, війни
штовхнув комуністичний уряд до застосув,ання скрай
ніх «профілактичних» заходів «очищення запілля», а
їх переведення було доручено остаточно Ніколаю
Єжову.
Єжовщина офіційно .проходила під гаслом: «викорі
нити і знищити до ноги ворогів народу!», а диктувала
ся ніби ,наявнісrгю існування численних підпільних
контррооолюціЙІНих організацій, які діяли на шкоду
большевицькоrо режиму. А насправді ця кампанія
мала цілком іншу, подвійну, мету:
1. Знищити остаточно весь той елемент, який мс1в
найбільші підстави бути невдоволеним існуючими по
рядками і міг у майбутньому очолити визвольний рух;
масовими мордами
2. Жорстокими розправами
заарештованих залякати решту так, щоб вона трем
тіла на саму ду,мку про можливість бунту і непоко
рення.
Оперши основу свого панування на посіяній сере:ц
підкорених собі масах взаємній ворожнечі, шпигунстві
і недовір'ї, большевики найбільше боялися всіх проявів
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згуртування і об'єд�нання, які завжди являються пер
шою підвалиною спільного спротиву проти гнобите.лів.
І тому, попереджуючи ,стремління пригноблених, вони
штучно створювали різні «організації» і· жорегокими
розправами з ними намагалися вибити в людей навіть
саму думку. про будьяке об'еднання. От чому в підзе
меллях НКВД катували невинних людей, примушуючи
-їх до найдикіІІІИх самообвинувачень - участи в не
існуючих підпільних контрреволюційних організаціях,
саботажах і шпигунстві «на користь капіталістичних
держав». От чому преса і запінені комуністичні агіта
тори на щоденних мітингах по всіх установах і за
кладах цинічно хвалилися ,своєю жорстокістю і під
креслювали на кожному кроці, що всяке намагання
увільнитися з комуні-стичного ярма є безвиглядне і
тягне за собою страшну і неминучу розправу.
Отже ціллю і завданням єжовщини було не знищен
ня активно діючих ворогів совєтської влади (бо їх уже
було знищено раніше), навіть не знищен,ня людей з
ворожим до комунізму світоглядом (бо довелось би
знищити 900/о всього населення), а знищення віри у мо:
жливість визволе1шя, умертвлення поривань народів
до свободи і незалежности.

Жертвами цієї кампанії почали падати перш у,сього
рештки свііЦомішої націошільної. інтелігенції, кваліфі
ковані фахівці і селянство ,(селянство, як к.ляса з бур
жу,азними тенденціями, ніколи не мало довір'я у кому-·
ністів). Але потім злива арештів поширилася і ІНа ви
соких партійю1х урядовців, і на споконвічний проле
таріят і взагалі на зовсім непомі'І1них сірих людей,
очевидно для того, щоб ніхто не почував себе певним
і під постійним •страхом за своє Існування намагався
зайняти якнайменше місце на «щасливій •совєтській
землі».
Жах і І_:Іаніка запанувала серед населення. Найменш
необережно сказане слово, найменша помилка в роботі,
найменІІІИй політичний компромітуючий факт з в.лас
ного життя, чи з життя родини, а навіть ЗІНайомих був
вистачальною підставою для арешту. Звичайний на-
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