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Kazimierz Kraj 
Dolnośląska Szkoła Wyższa 

W stulecie organów bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej – od WCzK do KGB

Wprowadzenie

Siódmy listopada 2017 roku był dniem setnej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewo-
lucji Październikowej. Przez wiele dziesięcioleci tak określane było przejęcie władzy 
w Rosji przez partię bolszewików, kierowaną przez Włodzimierza Lenina. W przekro-
jowym artykule zbadano i przedstawiono historię organów bezpieczeństwa Rosji Ra-
dzieckiej1 i ZSRR. W Rewolucji Październikowej brało udział wiele tysięcy Polaków, lecz 
tylko nieliczna ich grupa, wbrew powszechnemu przekazowi, uczestniczyła w two-
rzeniu radzieckich organów bezpieczeństwa oraz zajmowała niektóre z ważniejszych 
stanowisk w tym aparacie2. 

Historii radzieckich (rosyjskich) służb specjalnych (organów bezpieczeństwa) po-
święconych zostało tysiące książek, pewnie dziesiątki tysięcy artykułów, analiz czy 
skryptów szkoleniowych. Począwszy od przedstawienia ich genezy, poprzez sukcesy 
i klęski, sztandarowe operacje oraz biografie czołowych czekistów. W niniejszym ar-
tykule podjęto próbę przedstawienia strony organizacyjnej i prawnej radzieckich 

1 O współczesnych organach bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zob.: K. Kraj, Rosyjska wspólnota or-
ganów bezpieczeństwa. Studium podsystemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Kraków–Wrocław 
2017.

2 О. Капчинский, Госбезопасность изнутри Национальный и социальный состав, Москва 
2005, s. 262 – obszernie przedstawia to bardziej skomplikowane zagadnienie. Polacy w kadrze kie-
rowniczej WCzK, łącznie z Litwinami, stanowią 8,9% składu osobowego. Ponadto sam O. Kapczinski 
twierdzi, że z ankiet często trudno wywnioskować narodowość, jako że np. Żyd pochodzący z tere-
nów dawnej zaboru rosyjskiego mógł wpisać w ankiecie narodowość polską lub żydowską. Prze-
ważali Łotysze i Rosjanie (włączając w to Ukraińców i Białorusinów). Mówimy tu o WCzK, a nie np. 
o NKWD.
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organów bezpieczeństwa, która jest równie interesująca, jak ich operacje wywia-
dowcze oraz kontrwywiadowcze. Opisy operacji radzieckich organów bezpieczeń-
stwa znajdują się wielu dostępnych polskiemu czytelnikowi publikacjach. Pisali o nich 
m in.: B. Lewickij (1965), M. Ciesielczyk (1989), J. Barron (1990), E.J. Epstein (1993) 
i wielu innych. Autor posłużył się następującymi metodami badawczymi: metodą 
chronologiczno-problemową, prawną oraz analizą i syntezą. Celem artykułu jest 
przedstawienie, w ogólnym zarysie, pełnej historii i przekształceń organizacyjnych 
radzieckich służb specjalnych – organów bezpieczeństwa. Były one bezpośrednimi 
protoplastami współczesnych tajnych służb Federacji Rosyjskiej. Dlatego, dla pełnej 
oceny organów bezpieczeństwa FR warto zgłębiać historię ich prekursorów. 

O sile organów bezpieczeństwa, oprócz właściwego doboru kadr, decyduje ich 
system organizacyjny i obowiązujące regulacje prawne, a także środki finansowe bę-
dące w ich dyspozycji. Dopiero w oparciu o tę wiedzę (łatwiej dostępną, jawne akty 
prawne, w tym ustawa budżetowa) możemy bardziej obiektywnie spojrzeć na ze-
wnętrzną ich działalność i prowadzone operacje specjalne. Pamiętać musimy, że 
nasza wiedza (naukowców) o bieżących operacjach służb specjalnych uzyskiwana jest 
np. z publikacji prasowych lub wspomnień byłych funkcjonariuszy. Te dwa podsta-
wowe, w mojej opinii, źródła po pierwsze, nie są do końca wiarygodne (dostęp do 
informacji, cenzura wspomnień funkcjonariuszy), tak więc ich wartość naukowa jest 
stosunkowo niewielka. Gdy jeszcze uświadomimy sobie, że jednym z podstawowych 
kierunków działania służb specjalnych jest dezinformacja, to wiedza o współczesnych 
operacjach służb specjalnych staje się bardzo powierzchowna, niepełna oraz obar-
czona sporym błędem poznawczym. Oczywiście tego typu opracowania, napisane 
w oparciu o archiwalia, w tym dokumentację prowadzonych konkretnych operacji, są 
źródłem znacznie bardziej wiarygodnym, lecz mają jedynie wartość poznawczą w za-
kresie historii, gdyż dotyczą działań sprzed, co najmniej, kilkudziesięciu lat. Mogą na-
tomiast być pomocne przy analizie współczesnych operacji służb specjalnych Fede-
racji Rosyjskiej, gdyż kultura funkcjonowania organów bezpieczeństwa ZSRR i FR jest 
podobna, żeby nie powiedzieć tożsama.

Zasadniczym zadaniem i celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi skompli-
kowanej i barwnej historii radzieckich organów bezpieczeństwa. Jak również zachę-
cenie do poszerzania wiedzy w tym zakresie. Sam artykuł jest swoistego rodzaju 
novum, gdyż nie zajmuje się opisem, ani analizą żadnej z operacji WCzK, czy np. KGB, 
jak czynią to inni autorzy3.

Od WCzK do OGPU

Zaczniemy zgodnie z chronologią od Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji ds. 
Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Korupcją4. Po Rewolucji Październikowej 
zwalczaniem przeciwników nowo powstającego reżimu zajmował się Komitet 
3 Zob. np. publikacje Mirosława Minkiny [2012, 2017], Andrzeja Kowalskiego [2013, 2015], Marka Ber-

lińskiego i Roberta Zulczyka [2017].
4 Korupcja – dosłownie преступлениями по должности. Innymi słowy z przestępstwami związanymi 

z nadużywaniem stanowiska służbowego. Używam najbardziej rozpowszechnionego w polskiej lite-
raturze tłumaczenia nazwy WCzK.
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Wojskowo-Rewolucyjny (KW-R). W jego składzie znajdował się Feliks Edmundowicz 
Dzierżyński, który skupił swą uwagę na demaskowaniu grup antybolszewickich5. 
Był on polskim szlachcicem, jednym z najbardziej znanych, zawodowych rewolucjo-
nistów, który ze swoich czterdziestu lat życia w momencie przewrotu październiko-
wego, jedenaście spędził w więzieniach i na zesłaniu. W listopadzie 1917 r. wykrył 
silną monarchistyczną organizację „Zgromadzenie Rosyjskie”, kierowaną przez Wła-
dimira Puryszkiewicza6, którego skazano na 4 lata więzienia, z warunkowym zwol-
nieniem z odbywania kary. W dzień po rozwiązaniu się Piotrogrodzkiego Komitetu 
Wojskowo-Rewolucyjnego, 5 grudnia 1917 r., zajmującego się obroną zdobyczy 
rewolucji, Rada Komisarzy Ludowych poleciła F. Dzierżyńskiemu opracowanie za-
łożeń specjalnej komisji mającej za zadanie walkę z sabotażem, przedstawienie jej 
składu osobowego oraz środków potrzebnych instytucji do podjęcia walki z kontr-
rewolucją7. 7 grudnia, podczas posiedzenia Rady Komisarzy Ludowych, nasz rodak 
przedstawił referat na temat walki z kontrrewolucją. Przed spotkaniem Wł. Lenin 
przesłał F. Dzierżyńskiemu notatkę pt. O walce z kontrrewolucjonistami i sabotaży-
stami. Napisał w niej: 

Burżuazja, obszarnicy i wszystkie klasy bogate czynią rozpaczliwe wysiłki, aby stor-
pedować rewolucję [...]. Burżuazja dopuszcza się najgorszych przestępstw prze-
kupując szumowiny społeczne i elementy zdemoralizowane, rozpijając je w celu 
dokonywania pogromów. [...] Konieczne są nadzwyczajne środki walki z kontrrewo-
lucjonistami i sabotażystami8. 

Po dyskusji Rada Komisarzy Ludowych podjęła decyzję o utworzeniu Wszech-
rosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem9. 

Tego też dnia odbyło się pierwsze, organizacyjne posiedzenie WCzK, w którym 
uczestniczyli: Iwan Ksenofontow, Wasilij Awierin, Sergo Ordżonikidze, Karl Peterson, 
Jakub Peters, [?] Jewsiejew i [?] Trifonow. Postanowiono, że komisja u źródeł bę-
dzie przeciwdziałać wszelkim działaniom kontrrewolucyjnym, sabotażowi oraz ich 
próbom na terytorium całej Rosji. Kontrrewolucjoniści mieli być wydawani Trybu-
nałowi Rewolucyjnemu, komisja miała opracować środki i metody walki z nimi oraz 
wprowadzać je w życie10. Określono zadania komisji: 

5 И.И. Минц, История Великого октября, t. 3, Moskwa 1979, s. 679. KW-R zamknął redakcje m.in. 
takich kontrrewolucyjnych gazet, jak: „Mowa”, „Dzień”, „Słowo Współczesne”, „Nowe Czasy” 
i „Nowa Rosja”. O innych monarchistycznych organizacjach kontrrewolucyjnych zob. В.Д. Зимина, 
Крах монархистической контрреволюции на северо – западе России, „Вопросы истории” 
1987, nr 7, s. 31–44.

6 Władimir Puryszkiewicz (1870–1920), monarchista, obszarnik, uczestnik zabójstwa G. Rasputina.
7 И.И. Минц, История..., op. cit., s. 679, Decyzja o powierzeniu powołania komisji powstała pod-

czas posiedzenia RKL w dniu 6 grudnia 1917 r., zob.: Из протокола № 20 заседания СНК о ме-
рах борьбы с забастовками служащих в правительственных учреждениях, [w:] Ф.Э. Дзержин-
ский, Председатель ВЧК – ОГПУ 1917–1926. Документы, составители А.А. Плеханов, А.М. 
Плеханов, Москва 2007, s. 10.

8 W.I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1953, s. 275–277.
9 Nazwa komisji np. w 1922 r. dosłownie brzmiała: Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki 

z Kontrrewolucją, Spekulacją, Sabotażem i Przestępstwami Służbowymi.
10 Zob. szerzej: Протокол организационного заседания ВЧК, 7 декабря 1917 г., [w:] Ф.Э. Дзержин-

ский, Председатель…, op. cit., s. 12–13.
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1) przerywać i likwidować wszystkie kontrrewolucyjne i sabotażowe postępki i dzia-
łania w całej Rosji, bez względu na kierunek, z którego by pochodziły; 2) przeka-
zywać Trybunałowi Rewolucyjnemu wszystkich sabotażystów i kontrrewolucjoni-
stów i opracowywać środki walki z nimi; 3) komisja może prowadzić tylko wstępne 
śledztwo...11 (tłum. własne – K.K.).

Przyjęto proponowany przez Dzierżyńskiego zakres kompetencji zadań komisji. 
Nadano nazwę12. 

Komisja posiadała początkowo następujące wydziały: informacyjny, organiza-
cyjny, walki z sabotażem i kontrrewolucją, walki ze spekulacją, w którym istniał 
pododdział do spraw przestępstw urzędników bankowych. Komisje nadzwyczajne 
tworzono również w terenie.

W dniu 10 grudnia 1917 r. w gazecie „Izwiestia” opublikowany został komunikat 
informujący o powstaniu komisji nadzwyczajnej przy Radzie Komisarzy Ludowych 
ds. spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem. Podany został adres – ul. Gorochowa 
2. Strony miały być przyjmowane od godziny 12:00 do 17:0013. Już w jedenaście dni 
po utworzeniu WCzK, 18 grudnia, na polecenie Dzierżyńskiego aresztowani zostali 
kierownicy kontrrewolucyjnego Związku Obrony Zgromadzenia Ustawodawczego14. 
Lewicowy eserowiec, Izaak Steinberg, ludowy komisarz sprawiedliwości, polecił ich 
uwolnić. Zrobiono to nie powiadamiając WCzK. W dzień później problem rozpa-
trzono podczas posiedzenia RKL i przyjęto rezolucję, w której kategorycznie zaka-
zano komisarzowi sprawiedliwości zmieniać decyzje komisji Dzierżyńskiego15.

Od stycznia 1918 r. w skład kolegium WCzK, decyzją RKL, weszli także lewicowi 
eserowcy16, m.in. Piotr Aleksandrowicz, który później wsławił się współudziałem 
w zabójstwie niemieckiego ambasadora Wilhelma Mirbacha. Bolszewicy pozostali 
nadal większością w kolegium WCzK i nadawali kierunek jej pracy. WCzK w po-
czątkowym okresie swego funkcjonowania wykryła i zlikwidowała organizacje zaj-
mujące się spekulacją, handlem złotem, papierami wartościowymi oraz różnymi 
innymi towarami. Związek Handlu i Przemysłu, był największą z nich. Czekiści wy-
kryli i rozpracowali organizację, która dzięki pomocy zachodnich dyplomatów17 

11 И.И. Минц, История..., op. cit., s. 680, Протокол организационного заседания ВЧК, 7 декабря 
1917 г., [w:] Ф.Э. Дзержинский, Председатель…, op. cit., s. 12. O WCzK pisał w klasycznej już 
książce B. Lewickij, Terror i rewolucja, Wrocław 1990. Książka po raz pierwszy została wydana w ję-
zyku niemieckim w 1961 r. W języku polskim wydała ją Paryska Kultura w 1965 r.

12 Ibidem.
13 Сообщение газеты „Известия” о создании и местонахождении ВЧК, [w:] Ф.Э. Дзержинский, 

Председатель…, op. cit., s. 14.
14 Ордер ВЧК на производство ареста и обыска членов „Союза защиты учредительного собра-

ния” (4), [w:] Ф.Э. Дзержинский, Председатель…, op. cit., s. 14.
15 И.И. Минц, История..., op. cit., s. 681, także zob. Проект постановления СНК о неправильных 

действиях наркома юстиции И.З. Штейнберга и члена коллегии наркомюста В.А. Карелина 
(5), [w:] Ф.Э. Дзержинский, Председатель…, op. cit., s. 15.

16 Из протокола № 42 заседания СНК о включении представителей левых эсеров в состав ВЧК 
и проверке обоснованности содержания политических заключенных (10), [w:] Ф.Э. Дзержин-
ский, Председатель…, op. cit., s. 21.

17 M.in. Francis – poseł USA w Piotrogrodzie oraz płk Anderson, członek misji amerykańskiego Czer-
wonego Krzyża.
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przerzucała nad Don kontrrewolucjonistów oraz wyposażenie wojskowe. Komisja 
Nadzwyczajna zlikwidowała wiele innych podziemnych organizacji występujących 
pod nazwami: Związek Realnej Pomocy. Wszystko dla Ojczyzny, Biały Krzyż, Czarna 
Kropka itp.

Dzierżyński organizując pracę WCzK odwołał się do pomocy rewolucyjnie, rady-
kalnie nastawionych mas i organizacji partyjnych. Początkowo skład aparatu WCzK, 
działającego jedynie w Piotrogrodzie, liczył 23 osoby. Nawet 18-letnia Pasza Puti-
łowa18, która pełniła funkcję sekretarki, kiedy wymagała tego sytuacja sama prowa-
dziła rewizje i przesłuchania. 

Przeciwnicy, wrogowie rewolucji pisali tak: 

[...] Komisarze ludowi Wołodarski, Dzierżyński i Pawłunowski w Czeka przy ul. Goro-
chowej 2 w Piotrogrodzie czynili krwawą hekatombę mordując tych, którzy wierzyli 
w wielką potężną Rosję, w powrót do dawnego ładu. Wojska Finów, Łotyszów, Ma-
diarów, Niemców i Chińczyków były na ich usługi i do ich obrony przeciw zakusom 
kontrrewolucji19. 

Swoich współpracowników Feliks Dzierżyński wyszukiwał wśród znanych mu 
z działalności partyjnej ludzi. W skład kierownictwa Komisji Nadzwyczajnej weszli 
wspomniani wyżej: Iwan Ksenofontow, Jakub Peters czy Wasyl Fomin. Następnie 
jego najbliższymi współpracownikami zostali Wiaczesław Mienżyński, Martin Łacis, 
Michaił Kiedrow, Artur Artuzow i Józef Unszlicht. WCzK działała prawie pięć lat, 
w okresie tym przeprowadziła wiele zakończonych sukcesem operacji skierowa-
nych w przeciwników władzy radzieckiej oraz służby wywiadowcze innych państw20.

Po prawie pięciu latach istnienia WCzK została zlikwidowana i w jej miejsce po-
wołano Główny Zarząd Polityczny (GPU). Decyzję w tej sprawie podjął IX Wszech-
rosyjski Zjazd Rad, którego uchwałę zrealizował Wszechrosyjski Centralny Ko-
mitet Wykonawczy, decyzją21 z dnia 6 lutego 1922 r. Decyzje te były wynikiem 
obrad XI Wszechrosyjskiej Konferencji RKP(b), która obradowała w dniach 19–22 
grudnia 1921 r. Generalnie problematyka funkcjonowania WCzK nie była podno-
szona w jej rozstrzygnięciach. Jedynie w rezolucji „Bieżące zadania partii w związku 

18 Została przez kontrrewolucjonistów zamęczona na śmierć w monastyrze.
19 F.A. Ossendowski, Cień ponurego wschodu. Za kulisami życia rosyjskiego, Warszawa 1927, s. 150. 

Do czasów współczesnych funkcjonuje, wspomniany w tekście, mit, że kadry WCzK w większości 
stanowili nie rdzenni Rosjanie, lecz głównie Żydzi, Polacy czy Łotysze; zob. przypis nr 2.

20 Czytaj np. K. Kraj, Szlachcic rewolucjonista Feliks Dzierżyński, Kraków 2015; Лубянка. Из истории 
отечественной контразведки (prac. zbior.), Москва 2007; А. Плеханов, Кто Вы „Железный 
Феликс”?, Москва 2013; О. Мозохин, ВЧК – ОГПУ На защите экономической безопасности го-
сударства и в борьбе с терроризмом, Москва 2004; А. Зданович, Интриги разведки, Москва 
2005; R. Service, Szpiedzy i komisarze. Bolszewicka Rosja kontra Zachód, Kraków 2013; S. Frołow, 
Dzierżyński. Miłość i rewolucja, Kraków 2014, В.С. Антонов, С них начиналась разведка, Москва 
2010. Do ważnych źródeł o rosyjskich i radzieckich służbach specjalnych okresu rewolucji, wcześniej-
szych lub dotyczących lat Wielkiej Wojny Ojczyźnianej można zaliczyć kilka tomów książek pod wspól-
nym tytułem Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб oraz np. w „Исто-
рико-Публицистический Альманах. Лубянка”.

21 Zob. Приказ ВЧК „Об упразднении ВЧК”, [w:] Лубянка Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ 
– МВД – КГБ 1917–1991 справочник, red. А.И. Кокурин, Н.В. Петров, Москва 2003, s. 414–416.
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z odbudową gospodarki […] Kompetencje i zakres działalności WCzK i jej organów 
powinny być odpowiednio ograniczone i ona sama reorganizowana”22 (tłum. 
własne – K.K.).

Wspomniana wyżej uchwała IX Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad stwierdzała, że 

[…] Zjazd Rad podkreśla heroiczną pracę, wykonaną przez organy Wszechrosyjskiej 
Nadzwyczajnej Komisji i same najtrudniejsze momenty Wojny Domowej, olbrzymie 
zasługi okazane przez nie w sprawie umocnienia i ochrony zwycięstw Rewolucji Paź-
dziernikowej od wewnętrznych i zewnętrznych zamachów23 (tłum. własne – K.K.). 

Reorganizacja doprowadziła do obniżenia rangi organów bezpieczeństwa, gdyż 
GPU weszło w skład Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych24. W wyniku 
reformy i zawężenia zadań GPU, o ile poprzednio republikańskie Komisje WCzK ulo-
kowane były przy Radach Komisarzy Ludowych republik, w oparciu o odpowiednie 
umowy, a operacyjnie podlegały WCzK, to organy GPU zostały włączone w skład 
komisariatów spraw wewnętrznych poszczególnych republik25. Główny Zarząd Poli-
tyczny przetrwał pod tą nazwą do marca 1923 roku, kiedy to powstał Zjednoczony 
Główny Zarząd Polityczny26. 

Jego podstawowymi zadaniami były: walka z kontrrewolucją oraz szpiego-
stwem, ochroną granic, kolei, dróg wodnych oraz wykonywaniem poleceń najwyż-
szych władz27 dotyczących porządku rewolucyjnego28. Z biegiem czasu rozszerzane 
były uprawnienia OGPU, który otrzymał prawo rozstrzeliwania złapanych na go-
rącym uczynku. Dotyczyło to np. zbrojnego rozboju i bandytyzmu29.

Reformy organów bezpieczeństwa początków lat dwudziestych ubiegłego stu-
lecia odbywały się przy dużej płynności kadr. W 1921 roku z WCzK odeszło około 
20 tysięcy funkcjonariuszy, a w jej szeregi wstąpiło 29 tysięcy ludzi. Rok później 
85% funkcjonariuszy GPU stanowili ludzie, którzy przyszli do organów bezpieczeń-
stwa w ciągu dwóch poprzednich lat. Czekiści, którzy podjęli pracę jeszcze w WCzK 
stanowili jedynie 4% stanu osobowego. Wbrew poglądom ówczesne organy bez-
pieczeństwa, porównując ich do skali państwa nie były niezwykle rozbudowane. 

22 Zob. А. Плеханов, Кто Вы „Железный Феликс”?..., op. cit., s. 97.
23 Ibidem, s. 97–98.
24 Cytowany wyżej A. Plechanow pisze, że w ramach NKWD powołano GPU, którego przewodniczącym 

był ludowy komisarz spraw wewnętrznych. В.С. Христофоров, История советских органов гос-
безопасности 1917–1991 гг., Москва 2015, s. 60 pisze, że GPU przy NKWD RSFRR, a po powstaniu 
OGPU funkcjonowało przy Radzie Komisarzy Ludowych. Jednak kilkanaście stronic dalej Christoforow 
pisze dosłownie: „GPU wchodziło w skład NKWD od lutego 1922 do końca 1923 r.”. Warto zaznaczyć, 
że przewodniczący OGPU i jego zastępca wchodzili w skład RKL z głosem doradczym.

25 Zob. więcej ibidem, s. 99–100 i n.
26 Лубянка Органы…, op. cit., s. 423–424 i 461–463, odpowiednio były to: Положение о государ-

ственном политическом управлении. Утвержденное постановлением президиума ВЦИК 16 
марта1922 г. oraz Положение об Объединионном политическом управлении СССР и его орга-
нах 15 ноября 1923 г.

27 Prezydium Wszechrosyjskiego Komitetu Wykonawczego oraz Rady Komisarzy Ludowych.
28 K. Kraj, Szlachcic…, op. cit., s. 94. Zobacz również Положение об Объединионном политическом 

управлении СССР и его органах 15 ноября 1923 г., [w:] A. Kijas, J. Morzy, J. Ochmański, Zarys dzie-
jów ZSRR, Warszawa 1984, s. 351.

29 R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, s. 426–428; więcej: В.С. Христофоров, История со-
ветских…, op. cit., s. 72–75.
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W 1921 r. etatowo w WCzK służyło 90 tys. funkcjonariuszy. W momencie powstania 
GPU już jedna trzecia mniej, czyli ok. 60 tys. W listopadzie 1923 r. OGPU liczyło 
jedynie 33 tys. funkcjonariuszy. Ograniczono także liczbę funkcjonariuszy tajnych: 
w 1921 r. było ich 60 tys., w początku 1922 już 30 tys., zaś w listopadzie 1923 r. 
(OGPU) 12 900. Informatorów (tajnych współpracowników) było ok. 50 tys. 

W 1922 r. w centralnym aparacie GPU służyło 2213 funkcjonariuszy. Redukcji 
uległa również liczebność podporządkowanych WCzK (GPU, OGPU) wojsk. Na 1 paź-
dziernika 1922 roku w wojskach pogranicznych, kolejowych i konwojowych słu-
żyło łącznie 117 tysięcy żołnierzy i oficerów. Rok później, w listopadzie 1923 roku, 
ogólna liczebność wojsk podległych OGPU wynosiła ok. 74 800 żołnierzy. W woj-
skach pogranicznych było ich 32 977, w wewnętrznych 24 800, z kolei konwojo-
wych 17 tys.30

NKWD – NKGB – MBP – MSW – KGB

a) NKWD
Prawie jedenaście lat później, 10 lipca 1934 roku Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR 
wydał dekret o powołaniu ogólnozwiązkowego Narodowego Komisariatu Spraw We-
wnętrznych. Dekret regulował również status Zjednoczonego Głównego Zarządu Po-
litycznego, który został włączony w skład nowo powołanego resortu31. Decyzja Cen-
tralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR regulowała strukturę organizacyjną NKWD 
ZSRR. Jednym z organów był Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego. Decyzję 
CIK ZSRR poprzedziło posiedzenie Biura Politycznego KC WKP(b) z 20 lutego 1934 r., 
kiedy to po referacie wygłoszonym przez Józefa Stalina, przyjęto uchwałę o organi-
zacji ogólnozwiązkowego komisariatu spraw wewnętrznych z włączeniem do niego 
zreorganizowanego OGPU. Zasadniczą zmianą była wspomniana wyżej likwidacja Ko-
legium Sądowego OGPU, w związku z tym NKWD ZSRR nie miał mieć pełnomocnictw 
do sądzenia. Było to więc czasowe złagodzenie polityki represji prowadzonej przez 
państwo radzieckie32. Ale już siedem miesięcy później, na mocy rozporządzenia RKL, 
przy komisarzu spraw wewnętrznych utworzono Specjalną Radę, do której zadań 
należało podejmowanie decyzji administracyjnych dot. zamknięcia w obozie pracy 
poprawczej na okres do lat pięciu33, a także wysyłanie i kierowanie na zesłanie pod 
nadzorem obywateli ZSRR. Rada mogła również podejmować decyzje o deportacji 
obcokrajowców za granice ZSRR34. Pod zarząd NKWD przekazano obozy pracy po-
prawczej, a przy tym obowiązek prowadzenia akt stanu cywilnego, problematyki map 

30 Więcej o kadrach i ich doborze znajduje się [w:] Энциклопедия секретных служб России, red. 
А. Колпакиди, Москва 2004, s. 228 i n. oraz А. Плеханов, Кто Вы „Железный Феликс”?..., op. cit., 
s. 269–321.

31 Jednocześnie zlikwidowano Kolegium Sądowe OGPU.
32 В.С. Христофоров, История советских..., op. cit., s. 117–118; Постановление ЦИК СССР об об-

разовании Общесоюзного народного комиссариата внутренних дел СССР, [w:] Лубянка Ор-
ганы..., op. cit., s. 545–546.

33 Od kwietnia 1937 r. na okres do 8 lat, a od listopada 1941 r. na dowolny okres, na podstawie rozpo-
rządzenia Państwowego Komitetu Obrony, łącznie z decyzją o rozstrzelaniu.

34 Энциклопедия секретных..., op. cit., s. 233.
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geodezyjnych oraz kartografii, przesiedlania czy miar i wag35. Zmiany, rozszerzanie 
uprawnień oraz przejmowanie od innych resortów zadań doprowadziło do zbudo-
wania monstrualnego aparatu, który sprawnie przeprowadził czystkę lat 1937–1938.

Jeszcze kilka dodatkowych kilka informacji o kluczowej strukturze ogólnozwiąz-
kowego NKWD, czyli Głównym Zarządzie Bezpieczeństwa Państwowego, w którym 
w lipcu 1935 roku służyło około 25 tys. funkcjonariuszy. Spośród nich wykształcenie 
wyższe miało 1,5%, czyli ok. 375 czekistów. Ponad 75% (ok. 19 tys.) legitymowało 
się wykształceniem podstawowym. Ludowy komisarz spraw wewnętrznych kierował 
GZBP poprzez sekretariat NKWD oraz swojego pierwszego zastępcę. Represje lat 
1937–1938 dosięgły również funkcjonariuszy NKWD. Łącznie ok. 14 tys., w większości 
nie byli to czekiści, lecz np. milicjanci czy strażacy. Jak pisze Aleksander Kołpakidi, od 
1 października 1936 roku do 1 stycznia 1938 r. z Głównego Zarządu Bezpieczeństwa 
państwowego zwolnionych zostało 5229 funkcjonariuszy. Z tej liczby aresztowanych 
zostało 122036. Co spowodowało, że centralny aparat i lokalne organy NKWD mu-
siały zostać uzupełnione pracownikami niemającymi doświadczenia w pracy w orga-
nach bezpieczeństwa?37 Nastąpiły kolejne zmiany, w marcu 1938 r. rozformowano 
GZBP i na jego bazie zorganizowano trzy zarządy NKWD (bezpieczeństwa państwo-
wego, zarządów specjalnych oraz transportu i łączności). Pół roku później, 29 wrze-
śnia 1938 r., ponownie powołano Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego38 
w NKWD. Zmiany kadrowe, przywracanie do służby nierozstrzelanych doświadczo-
nych czekistów i ponowna czystka ok. 23% funkcjonariuszy. W efekcie, na początku 
1940 roku, nastąpiła jakościowa zmiana. Wzrosła liczba czekistów mających wyższe 
wykształcenie, a ok. 60% stanu osobowego miało od 25 do 35 lat. Nastąpiły również 
zmiany w składzie narodowym, zwiększyła się liczba Rosjan. 

b) NKGB
3 lutego 1941 r. dokonano podziału na dwa komisariaty – Ludowy Komisariat Spraw 
Wewnętrznych i Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego. Specjalna 
uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) określała, że „w celu maksymalnego polep-
szenia agenturalno – operacyjnej pracy organów bezpieczeństwa państwowego 
i zwiększoną ilością pracy prowadzonej przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrz-
nych ZSRR” (tłum. własne – K.K.)39. Jeszcze tego samego dnia, dekretem Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR, NKWD zostało rozdzielone na dwa komisariaty. W NKGB słu-
żyło 11 tys. funkcjonariuszy. Reorganizacja organów bezpieczeństwa kilka miesięcy 
przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej osłabiła oba resorty, tym bardziej 
że zlikwidowane zostały Główny Zarząd Ekonomiczny i Główny Zarząd Transportowy 
funkcjonujące w strukturze NKWD. Obniżyło to poziom ochrony kontrwywiadow-
czej na węzłach transportowych i łączności, a także w przedsiębiorstwach przemysłu 

35 Więcej czytaj В.С. Христофоров, История советских..., op. cit., s. 121–140. Czytaj też С.А. Ворон-
цов, Спецслужбы России, Ростов на Дону 2012, s. 295–301.

36 W tym za kontrrewolucyjną działalność 884, za przestępstwa kryminalne 172 i 164 za pijaństwo, dys-
kredytację organów NKWD i dezorganizację ich pracy.

37 Энциклопедия секретных..., op. cit., s. 239. 
38 Na jego czele stanął Ławrientij Beria.
39 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 317.
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obronnego40. Dla NKGB zasadniczymi zadaniami realizowanymi przez resort były: 
prowadzenie działalności wywiadowczej poza granicami Związku Radzieckiego, walka 
ze szpiegostwem, dywersyjną i terrorystyczną działalnością zagranicznych służb wy-
wiadowczych na terytorium ZSRR. Jak również praca operacyjna związana z likwi-
dacją wszystkich antyradziecko nastawionych partii oraz kontrrewolucyjnych orga-
nizacji funkcjonujących wśród różnych warstw społeczeństwa Związku Radzieckiego. 
Ostatnim z zadań było zapewnienie bezpieczeństwa kierownictwu partyjno-pań-
stwowemu. Tak jak jego poprzednicy, w republikach, obwodach i krajach tworzą-
cych strukturę administracyjną państwa, NKGB działało w oparciu o republikańskie 
komisariaty bezpieczeństwa państwowego oraz zarządy NKGB41. Jednocześnie z po-
wołaniem NKGB, 8 lutego 1941 r., Komitet Centralny oraz Rada Komisarzy Ludowych 
podjęły decyzję o przekazaniu jednostek organizacyjnych kontrwywiadu wojskowego 
z NKWD w podporządkowanie Ludowego Komisariatu Obrony oraz Ludowego Komi-
sariatu Marynarki Wojennej ZSRR pozostawiając ten sam zakres ich kompetencji. Za-
dania kontrwywiadu wojskowego skupiały się na walce ze szpiegostwem, dywersją, 
szkodnictwem, przejawami działalności antyradzieckiej i kontrrewolucyjnej w Armii 
Czerwonej oraz Marynarce Wojennej ZSRR. W wyniku tej reorganizacji pojawiły się aż 
cztery samodzielne organy bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego: NKWD 
ZSRR, NKGB ZSRR, 3 Zarząd Ludowego Komisariatu Obrony oraz 3 Zarząd Ludowego 
Komisariatu Marynarki Wojennej42.

Atak Niemiec na Związek Radziecki spowodował ponowną reorganizację organów 
NKWD – NKGB, która miała miejsce w lipcu 1941 r. 20 lipca obydwa resorty bezpie-
czeństwa ponownie utworzyły jedną strukturę NKWD. Odtworzono zarządy: trans-
portowy i ekonomiczny. W podporządkowanie NKWD przeszły zarządy kontrwywiadu 
wojskowego Ludowego Komisariatu Obrony oraz Ludowego Komisariatu Marynarki 
Wojennej, które zostały podporządkowane Zarządowi Specjalnemu. W wojsku i ma-
rynarce wojennej ponownie powoływano Wydziały Specjalne zajmujące się kontrwy-
wiadem w siłach zbrojnych43.

Zmiana sytuacji na froncie i przejście Armii Czerwonej do operacji zaczepnych 
spowodowały konieczność ponownej reorganizacji organów bezpieczeństwa. I tak 
14 kwietnia 1943 r. z NKWD wydzielony został Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa 
Państwowego. Odbyło się to na podstawie wspólnej decyzji Państwowego Komi-
tetu Obrony, Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i Rady Komisarzy Ludowych: O orga-
nizacji Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR44. W trakcie tej 
reorganizacji ponownie wyprowadzono z NKWD kontrwywiad wojskowy45. W tej 

40 Энциклопедия секретных..., op. cit., s. 242.
41 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 318 i n.; В.С. Христофоров, История советских..., op. 

cit., s. 136–137.
42 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 318–319.
43 Szerzej zob. ibidem, s. 321–327; Энциклопедия секретных..., op. cit., s. 243–247.
44 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 328.
45 Nie opisuję bliżej sprawy, gdyż wydzielenie kontrwywiadu wojskowego w osobną służbę miało drugi 

raz epizodyczny charakter i nigdy później w historii służb specjalnych ZSRR oraz Federacji Rosyjskiej 
się nie powtórzyło. Utworzone na mocy tajnej decyzji RKL, poprzez wyprowadzenie Zarządu Wy-
działów Specjalnych z NKWD i przekształcenie w Główny Zarząd Smiersz Ludowego Komisariatu 
Obrony, Zarząd Smiersz Ludowego Komisariatu Marynarki Wojennej. W NKWD również stworzono 
Wydział Smiersz, który zajmował się pracą kontrwywiadowczą w wojskach pogranicznych, wewnętrz-
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formie, do marca 1946 roku, działały służby specjalne (organa bezpieczeństwa) 
Związku Radzieckiego.

c) MBP
Okres powojenny wymagał wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu i organizacji 
służb specjalnych. W pierwszej kolejności należało rozformować instytucje, które zo-
stały powołane w trakcie prowadzenia działań wojennych. Do instytucji wymagają-
cych rozformowania lub reorganizacji należały m.in. cenzura wojskowa czy wydziały 
specjalne w jednostkach wojskowych. Ponadto nastąpiło przekształcenie ludowych 
komisariatów w ministerstwa, a Rada Komisarzy Ludowych stała się Radą Mini-
strów ZSRR. Odbyło się to w oparciu o ustawę przyjętą przez Radę Najwyższą ZSRR. 
W wyniku tych reform administracyjnych Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Pań-
stwowego został zlikwidowany, a w jego miejsce powołano, 4 kwietnia 1946 r., Mini-
sterstwo Bezpieczeństwa Państwowego46. W miesiąc później, 4 maja 1946 r., na pod-
stawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR organy kontrwywiadu wojskowego 
Smiersz zostały przekształcone w wydziały specjalne i przekazane do Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Państwowego oraz jego organów terytorialnych47. W ten sposób po-
wstał 3 Zarząd Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Również tego samego 
dnia, na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b), zatwierdzona została struktura 
organizacyjna ministerstwa. Była ona kilkukrotnie zmieniana w związku z przekazy-
wanymi ministerstwu coraz szerszymi kompetencjami. W początkowym okresie funk-
cjonowania MBP składało się m.in. z takich jednostek organizacyjnych, jak: 2 Główny 
Zarząd (wywiad za granicą), 2 Główny Zarząd (kontrwywiad w kraju), 3 Główny Za-
rząd (kontrwywiad w siłach zbrojnych), 4 Zarząd (operacyjne poszukiwanie szpiegów 
przerzuconych do ZSRR oraz pozostałych wrogich elementów), 5 Zarząd (służba ob-
serwacji), 6 Zarząd (szyfry, dekryptaż), Zarząd Transportowy (kontrwywiad w insty-
tucjach transportu), Zarządy Ochrony Nr 1 (J. Stalina) i Nr 2 (pozostali przywódcy 
partii i władz państwowych), Zarząd Komendanta Moskiewskiego Kremla, Wydział 
Śledczy ds. Najwyższej Wagi, Wydział A (ewidencyjno-archiwalny), Wydział B (tech-
nika operacyjna), Wydział T (zwalczanie terroryzmu, aktów terroru wobec przy-
wódców państwa), Wydział DR (dywersja i indywidualny terror), Zarząd Kadr i In-
spekcja przy ministrze. Kolejne lata funkcjonowania Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Państwowego były związane ze zmianami organizacyjnymi i wspomnianym wyżej po-
szerzaniem jego kompetencji. Czasem także z ograniczaniem kompetencji, jak miało 
to miejsce wypadku wyłączenia z ministerstwa 1 Zarządu Głównego, czyli wywiadu48. 

nych, konwojowych czy kolejowych podlegających temu resortowi. O Siersz zob. w: V.J. Bernstein, 
Smiersz tajna broń Stalina. Sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej, Kraków 
2015; К. Дегтярев, А. Колпакиди, Смерш, Москва 2009; Ю.С. Ленчевский, Смерш без грифа „Се-
кретно”, Москва 2009.

46 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 338–339; Приказ МГБ ССС № 00107 „Об переименова-
нии органов НКГБ”, [w:] Лубянка Органы..., op. cit., s. 634–635. 

47 В.С. Христофоров, История советских..., op. cit., s. 325; Лубянка Органы..., op. cit., s. 634–635.
48 Pominięto charakterystykę powstałego Komitetu Informacji (KI) przy MSZ ZSRR, który przez ponad 

cztery lata zajmował się działalnością wywiadowczą. Skupiał w swojej strukturze struktury wywiadu 
cywilnego wyprowadzone z MBP oraz wywiad wojskowy wyprowadzony z Ministerstwa Obrony. Ko-
mitet nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Miało to m.in. związek z trudnościami w wymianie 
informacji pomiędzy KI a MBP. Jest to jednak temat na osobne studium. 
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Z ważniejszych zmian związanych z rozszerzaniem kompetencji MBP należy przy-
wołać wprowadzenie w struktury resortu Głównego Zarządu Wojsk Ochrony Pogra-
nicza i Głównego Zarządu Milicji wyprowadzonych z MSW. Po wyprowadzeniu wy-
wiadu do Komitetu Informacji, w dwa lata później w MBP ponownie powołano 1 
Zarząd Główny, co miało związek z powrotem w skład MBP Zarządu Doradców w Kra-
jach Demokracji Ludowej oraz służb zajmujących się emigracją i ochroną radzieckich 
kolonii49 zagranicą. Innymi słowy, nowo powołany 1 Zarząd Główny MBP zajmował się 
kontrwywiadem zagranicznym, w tym m.in. przeciwdziałaniem wywiadów państw 
kapitalistycznych i ośrodków emigracyjnych skierowanych przeciwko Związkowi Ra-
dzieckiemu50. Analizując rozwój MBP można zauważyć charakterystyczną rzecz. Mini-
sterstwo w swojej strukturze organizacyjnej oraz kompetencjach zaczęło naśladować 
NKWD ZSRR przed rozdzieleniem jego kompetencji w związku z dwukrotnym powo-
łaniem NKGB. MBP posiadało uprawnienia karne do pozasądowego osądzania podej-
rzanych, bez możliwości uczestnictwa adwokata oraz apelacji (Rada Specjalna). Wy-
roki były wykonywane bezzwłocznie. Było to narzędzie kolejnych masowych represji, 
które miały miejsce w początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Bieg zdarzeń zmieniła 
śmierć przywódcy Związku Radzieckiego generalissimusa Józefa Stalina, 5 marca 
1953 r. Połączono wówczas w jeden resort MBP i MSW.

d) MSW (zjednoczone)
Bezzwłocznie, bo już 5 marca 1953 r. w dniu śmierci Józefa Stalina, podczas wspól-
nego posiedzenia Komitetu Centralnego KPZR51, Rady Ministrów i Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR podjęta została decyzja o zjednoczeniu MSW i MBP w jedno mini-
sterstwo MSW ZSRR. Na jego czele stanął Ławrientij Beria. To monstrualne minister-
stwo było niemal bliźniaczą kopią NKWD ZSRR z końca lat trzydziestych ubiegłego 
stulecia. W skład centralnego aparatu ministerstwa wchodziło aż 37 różnego rodzaju 
jednostek organizacyjnych, począwszy od głównych zarządów, poprzez zarządy, od-
działy specjalne, zarządy wojsk, milicji itd. Struktury produkcyjno-gospodarcze zo-
stały przekazane ministerstwom przemysłu, tak samo jak więzienia i obozy (łagry) Mi-
nisterstwu Sprawiedliwości, z wyjątkiem tych przeznaczonych dla kategorii więźniów 
nazywanych „przestępcami państwowymi”. Ponownie przeprowadzona była reor-
ganizacja struktur wywiadowczych i zwolniono wielu funkcjonariuszy, zlikwidowano 
zarząd wywiadu nielegalnego i przekazano jego kompetencje do tzw. wydziałów li-
niowych. Historia resortu była bardzo krótka, gdyż w następnym roku z jego składu 
wyprowadzono strukturalne komórki organów bezpieczeństwa państwowego. W po-
czątkowym okresie, z inicjatywy Ławrientija Berii, przeprowadzono amnestię, ogra-
niczono i przeglądnięto sprawy Rady Specjalnej wydającej pozasądowe wyroki. 
Działania nie zostały zakończone przez Berię, gdyż przeciwnicy w łonie KC KPZR do-
prowadzili do jego zatrzymania, a następnie rozstrzelania. Zjednoczone Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych przetrwało do 13 marca 1954 r.

49 Czyli obywateli radzieckich pracujących zagranicą w jej przedstawicielstwa czy innych instytucjach.
50 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 341–342, 345–346.
51 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego – nazwa partii bolszewików od 1952 r.
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e) KGB 1954–1991
Komitet Bezpieczeństwa Państwowego był radziecką służbą specjalną – organem 
bezpieczeństwa niezmiennie przez ponad 37 lat, czyli połowę czasu funkcjonowania 
państwa radzieckiego licząc od Rewolucji Październikowej. Przez wcześniejsze lata or-
gana bezpieczeństwa były wielokrotnie reorganizowane, prowadzano zasadniczą wy-
mianę kadr, stosowane były wobec funkcjonariuszy represje. Okres funkcjonowania 
KGB, mimo zmian strukturalnych, charakteryzował się stabilnością, ciągłością naboru 
kadr i generalnie stabilnością na stanowiskach kierowniczych52. Ministerstwo spraw 
wewnętrznych w tej formule, ze wglądu na swoje monstrualne rozmiary, z natury 
rzeczy musiało być instytucją niesprawną, niezbyt funkcjonalną. Z jednej strony zaj-
mowało się kontrwywiadem, a drugiej – ochroną przeciwpożarową i np. zagadnie-
niami geodezji oraz kartografii. Związki kompetencyjne były raczej wątpliwe. Oprócz 
tego władze partyjne ZSRR miały w pamięci potęgę NKWD ZSRR i czystki przepro-
wadzane w latach trzydziestych. Bliźniaczym doświadczeniem, obserwowanym przez 
nich w początkach lat pięćdziesiątych, było Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwo-
wego, które przejmowało nowe obszary z zakresu zarządzania państwem.

W dniu 4 lutego 1954 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych Siergiej Krugłow 
przesłał do Prezydium53 KC KPZR i imiennie na ręce Grigorija Malenkowa oraz Nikity 
Chruszczowa pismo, sklasyfikowane jako ściśle tajne. Dokument dotyczył problema-
tyki wyprowadzenia organów bezpieczeństwa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Preambuła pisma zawierała m.in. takie stwierdzenie: 

Funkcjonująca organizacyjna struktura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR 
i jego organów jest wielka (ociężała) i nie jest w stanie zabezpieczyć wymaganego po-
ziomu pracy agenturalno – operacyjnej w świetle zadań postawionych radzieckiemu 
wywiadowi przez Komitet Centralny KPZR i Rząd. W celu stworzenia niezbędnych wa-
runków dla usprawnienia działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej uważamy 
ca celowe wydzielić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR operacyjno – czeki-
stowskie zarządy i wydziały i na ich bazie utworzyć Komitet ds. Bezpieczeństwa Pań-
stwowego przy Radzie Ministrów ZSRR54 (tłum. własne – K.K.).

Pismo S. Krugłowa, oprócz wskazania przyczyn, dla których należy dokonać wy-
dzielenia służb specjalnych z MSW, przedstawiało konkretne propozycje. Z MSW 
miały zostać wydzielone główne zarządy wywiadu oraz kontrwywiadu wewnętrz-
nego. Dla połączenia wszelkiej działalności kontrwywiadowczej w skład nowo two-
rzonego zarządu głównego powinny wejść samodzielne wydziały MSW: 4 (tajno-po-
lityczny), 5 (ekonomiczny, zabezpieczenie kontrwywiadowcze gospodarki) i 6 (praca 
operacyjna w transporcie). Ponadto w skład tworzonego Komitetu należało jego zda-
niem włączyć 3 Zarząd MSW (kontrwywiad wojskowy), wydział pracy operacyjnej 
w specjalnych obiektach przemysłowych, 7 Zarząd MSW (służba obserwacji), 8 Zarząd 
MSW (szyfry i dekryptaż), 9 Zarząd MSW (ochrona przywódców państwa), 10 Zarząd 

52 W okresie 37 lat było siedmiu przewodniczących KGB. Najkrócej funkcję sprawował Witalij Fiedor-
czuk, najdłużej Jurij Andropow.

53 Zmieniona nazwa Biura Politycznego. 
54 Письмо С.Н. Круглова в президиум ЦК КПСС о выделении органов государственной безопасно-

сти из МВД 4 февраля 1954 г., [w:] Лубянка Органы…, op. cit., s. 684.
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MSW (Komendantura Kremla), Wydział Śledczy, Wydział Ewidencyjno-Archiwalny 
(archiwum, statystyka, więzienia wewnętrzne), 2 Wydział Specjalny MSW (technika 
operacyjna), 3 i 5 Wydziały Specjalne (przygotowanie środków techniki operacyjnej, 
tajnopisów, dokumentów dla celów operacyjnych, ekspertyza dokumentów i grafo-
logia), a także 4 Wydział Specjalny MSW (radiokontrwywiad). Ponadto w dokumencie 
zostały wskazane inne jednostki organizacyjne, które powinny być włączone w struk-
turę powstającego KGB. Były to: Zarząd Kadr, Wydział Zakładów Naukowych, Zarząd 
Gospodarczy, Wydział Planowania i Finansów, Wydział Mobilizacyjny, Inspekcja (kon-
trola) przy przewodniczącym Komitetu, Sekretariat. Miały one powstać na zasadzie 
rozdzielenia urzędów już funkcjonujących w MSW ZSRR.

Terytorialne organy miały być zorganizowane w następujący sposób: w republi-
kach, krajach i obwodach Zarządy Komitetu przy Radzie Ministrów ZSRR. W wielkich 
przemysłowych miastach ZSRR oraz we wszystkich regionach następujących republik: 
litewskiej, łotewskiej i estońskiej oraz zachodnich obwodach republiki ukraińskiej po-
winni działać pełnomocnicy KGB dysponujący niewielkim aparatem pomocniczym. 
W okręgach wojskowych, formacjach wojskowych i jednostkach wojskowych Armii 
Radzieckiej Marynarki Wojennej – wydziały specjalne KGB, powstałe w oparciu o Wy-
działy Specjalne MSW). Na kolei i transporcie wodnym aparaty pełnomocników KGB 
powstałe w oparciu o funkcjonujące w MSW zarządy drogowo-transportowe i wy-
działy wodne resortu55. 

W końcowej części pisma przedstawione zostały konkretne propozycje związane 
z kosztami reformy oraz ograniczeniem stanu etatowego funkcjonariuszy. Koszty re-
formy miały być pokryte z budżetu MSW na 1954 r. Liczba funkcjonariuszy zarządów 
i wydziałów centralnego aparatu bezpieczeństwa oraz jednostek terytorialnych (two-
rzonego KGB), w porównaniu do stanu etatowego tych jednostek w MSW, miała być 
zmniejszona o 20%. Liczba zredukowanych funkcjonariuszy wynosiła 15 956 osób56. 
Redukcja miała przynieść korzyści ekonomiczne w wysokości 346 mln rubli rocznie. 
Z kolei likwidacja wydziałów i oddziałów MSW w administracyjnych jednostkach 
kraju, z wyjątkiem republik: litewskiej, estońskiej, łotewskich i zachodniej Ukrainy, 
gdzie będą funkcjonować aparaty pełnomocników KGB, planowo przyniesie korzyści 
ekonomiczne w wysokości 320 mln rubli. Ilość zwolnionych funkcjonariuszy wynosić 
będzie 21 736 osób57. Pismo także przewidywało ograniczenie stanu etatowego apa-
ratu centralnego MSW i jego lokalnych struktur o 20%58.

Cztery dni później Prezydium KC KPZR podjęto uchwałę o wydzieleniu organów 
bezpieczeństwa ze struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i utworzenie samo-
dzielnego resortu bezpieczeństwa. Kolejna dyrektywa Komitetu Centralnego KPZR 
została wydana 12 marca 1954 r. Zawarte w niej zostały podstawowe kierunki działal-
ności organów bezpieczeństwa (służb specjalnych). Należały do nich: 
1) prowadzenie działalności wywiadowczej w państwach kapitalistycznych, przede 

wszystkim w USA i Anglii; 

55 Ibidem, s. 684–685; zob. też: С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 352–353.
56 Łatwo więc można obliczyć liczebność funkcjonariuszy służących przed zmianami w organach bezpie-

czeństwa MSW, która wynosiła 79 780 osób.
57 Innymi słowy w organach terytorialnych MSW zajmujących się bezpieczeństwem służyło 108 680 

funkcjonariuszy.
58 8839 funkcjonariuszy i 194 mln rubli oszczędności.
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2) walka ze szpiegostwem, dywersyjną, terrorystyczną i inną destrukcyjną działalno-
ścią zagranicznych wywiadów wewnątrz ZSRR; 

3) walka z wrogą działalnością wszelkiego rodzaju antyradzieckich elementów we-
wnątrz ZSRR, w pierwszej kolejności likwidacja ostatków burżuazyjno-nacjona-
listycznego podziemia w zachodnich obwodach Ukrainy, Białorusi i republikach 
bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa – aut.); 

4) praca kontrwywiadowcza w Armii Radzieckiej i Marynarce Wojennej; 
5) organizacja służby szyfrów i dekryptażu w państwie; 
6) ochrona przywódców partii i rządu59 (tłum. własne – K.K.). 

W następstwie decyzji instancji partyjnych Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, jed-
nozdaniowym dekretem nr 137/40 z dnia 13 marca 1954 r., utworzyło Komitet Bez-
pieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. W trzynaście dni później 
26 kwietnia dekret został zatwierdzony przez Radę Najwyższą60. Komitet był związ-
kowo-republikańską instytucją. Przewodniczący KGB był członkiem Rady Ministrów 
ZSRR61. Pierwotna struktura organizacyjna KGB, z marca 1954 r., składała się z na-
stępujących elementów: 1 Główny Zarząd (wywiad zagranicą); 2 Główny Zarząd 
(kontrwywiad); 3 Główny Zarząd (kontrwywiad wojskowy); 4 Zarząd (walka z anty-
radzieckim podziemiem, antyradzieckimi organizacjami i wrogimi elementami); 5 Za-
rząd (praca kontrwywiadowcza na szczególnie ważnych obiektach państwowych); 
6 Zarząd (praca kontrwywiadowcza w systemie transportowym); 7 Zarząd (służba 
obserwacji); 8 Główny Zarząd (kryptografia); 9 Zarząd (ochrona przywódców partii 
i władz państwowych); 10 Zarząd (Zarząd komendanta Moskiewskiego Kremla); Za-
rząd Kadr; Zarząd śledczy; 1 Wydział Specjalny (praca kontrwywiadowcza w obiektach 
przemysłu atomowego); 2 Wydział Specjalny (zastosowanie techniki operacyjnej); 
3 Wydział Specjalny (przygotowanie środków techniki operacyjne, tajnopisów, do-
kumentów dla celów operacyjnych, ekspertyza dokumentów i grafologia); 4 Wydział 
Specjalny (radiokontrwywiad); 5 Wydział Specjalny (przygotowywanie środków tech-
niki operacyjnej); Wydział „S” (łączność rządowa); Wydział Ewidencyjno-Archiwalny; 
Wydział Więziennictwa; Wydział Mobilizacyjny; Inspekcja przy Przewodniczącym 
KGB; Sekretariat KGB62.

Pierwotna struktura Komitetu zaczęła się zmieniać już w tym samym roku – 
25 września 1954 r. pod komendę KGB przekazane zostały z MSW jednostki łączności 
rządowej. Został zorganizowany Wydział Wojsk Łączności Rządowej. Nieco ponad 
rok od utworzenia KGB zorganizowany został 6 Wydział Specjalny (perlustracja te-
legramów i korespondencji pocztowej), Wydział Wojskowo-Budowlany, w okresie 
późniejszym przekształcony w Zarząd Wojskowo-Budowlany. Liczebność Komitetu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwiększyła się radykalnie po włączeniu do niego, 
2 kwietnia 1957 r., wojsk ochrony pogranicza i w związku z tym utworzono Główny 
Zarząd Wojsk Ochrony Pogranicza. Do KGB przeszedł również Zarząd Wojskowo – 

59 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 353.
60 О. Хлобустов, КГБ СССР 1954–1991. Тайны гибели великой державы, Москва, br. r. wyd., s. 9. 

O. Chłobustow cytując tekst dekretu, przytacza drugie zdanie, którego zdaniem autora nie ma, 
a w jego posiadaniu jest plik PDF dekretu z podpisami K. Woroszyłowa i N. Piegowa.

61 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 353.
62 В.С. Христофоров, История советских..., op. cit., s. 395–396.
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Budowlany Zarządu Wojsk Ochrony Pogranicza i Wojsk Wewnętrznych MSW. W ten 
sposób powstała kolejna komórka organizacyjna KGB – Zarząd Zaopatrzenia Woj-
skowego63. Do roku 1957 z organów Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego zwol-
niono 18 tys. funkcjonariuszy. Powodem zwolnienia były m.in. naruszania ra-
dzieckiej praworządności, nadużywanie stanowiska służbowego, czy niemoralne 
prowadzenie się (2300 funkcjonariuszy). Czterdziestu byłych generałów KGB zo-
stało pozbawionych stopnia generalskiego. Z centralnego aparatu KGB zwolniono 
w tym okresie 2000 funkcjonariuszy64. Równolegle do służby w wydziałach opera-
cyjnych przyjęto ponad dziesięć tysięcy osób. Cztery tysiące z nich miało wykształ-
cenie wyższe, średnie i specjalne uzyskane w zakładach naukowych KGB. Do wy-
działów specjalnych (kontrwywiad wojskowy) przyjęto 1,5 tys. oficerów. W roku 
1955 w Wyższej Szkole KGB wprowadzono czteroletni program nauczania. Urucho-
miono dwuletnie kursy przygotowywania kadr kierowniczych pionów operacyjnych 
KGB. Dwa lata później (w 1957 r.) kursy przygotowania kadr operacyjnych. Na ko-
niec 1958 roku 95% oficerów śledczych miało ukończone lub jeszcze niezakończone 
wyższe studia prawnicze. W ciągu czterech pierwszych lat istnienia KGB 3,5 tys. 
funkcjonariuszy, równolegle ze służbą, ukończyło wyższe studia, a 12 tys. szkoły 
średnie65.

W historii KGB jednym z ważniejszych momentów dla jego funkcjonowania było 
nadanie, w 1959 roku, statutu Komitetowi. W tym samym dniu, 9 stycznia 1959 r., 
Prezydium KC KPZR oraz później Rada Ministrów zatwierdziła Statut Komitetu Bez-
pieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. Komitet działał w oparciu 
o statut do 1991 roku. 

Statut był podzielony na pięć następujących części: przepisy ogólne, uprawnienia 
KGB, zadania Kolegium KGB, kadry organów i wojsk KGB, jak również przepisy regulu-
jące służbę funkcjonariuszy oraz żołnierzy KGB. W pierwszej części statutu określono 
zasadnicze kierunki jego działalności, jego status prawny w strukturze władz pań-
stwowych ZSRR (związkowo-republikańskie ministerstwo), ustalona została podle-
głość KGB (pracuje pod bezpośrednim kierownictwem i kontrolą KC KPZR). W ogólnej 
części statutu podkreślono pozytywny stosunek KGB do współpracy z obywatelami 
ZSRR (dosł. pracującymi). Określono, że przewodniczący Komitetu jest zatwierdzany 
przez Prezydium KC KPZR, a powoływany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Zaś 
jego zastępcy zatwierdzani przez KC KPZR i powoływani przez Radę Ministrów. Okre-
ślone zostały uprawnienia przewodniczącego KGB oraz zadania Komitetu, które ge-
neralnie pokrywają się z propozycjami zawartymi w cytowanym powyżej piśmie Sier-
gieja Krugłowa. Zostały jedynie uogólnione, doprecyzowane, i rozpisane w dziesięciu 
punktach. Ponieważ statut nadany został w 1959 r., prawie pięć lat po powołaniu 
KGB, dopisano w nim punkty dotyczące organizacji i zabezpieczenia łączności rzą-
dowej, ochrony granicy państwowej, radiokontrwywiadu i zabezpieczenia ewidencji 
niezbędnych danych radiostacji resortu. Określono, że dla celów wypełnienia swoich 
zadań Komitet posiada niezbędną strukturę oraz etatyzację zatwierdzane przez 

63 Энциклопедия секретных..., op. cit., s. 259.
64 С.А. Воронцов, Спецслужбы..., op. cit., s. 355. 
65 Ibidem, s. 355–356.
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KC KPZR i Radę Ministrów ZSRR66. Statut67, który miał status ściśle tajnego doku-
mentu, określał obowiązki, zadania i uprawnienia KGB do maja 1991 r. Wtedy uchwa-
lona została ustawa O organach bezpieczeństwa państwowego ZSRR68, o której niżej. 

Ustawa, której tytuł przywołany został wyżej, weszła w życie 16 maja 1991 r., lecz 
jej żywot był krótki, zakończony wraz z upadkiem ZSRR i rozwiązaniem KGB. Jest to 
dokument liczący dwadzieścia artykułów, podzielonych na pięć rozdziałów: przepisy 
ogólne, organy bezpieczeństwa państwowego w ZSRR, kompetencje organów bez-
pieczeństwa, położenie prawne i ochrona socjalna oraz odpowiedzialność funkcjona-
riuszy organów bezpieczeństwa państwowego, a także kontrola i nadzór nad działal-
nością organów bezpieczeństwa państwowego. Nawet przy pobieżnym porównaniu 
obu tekstów, wyraźnie widać podobieństwa, z tym, że ustawa jest bardziej szczegó-
łowa niż przywoływany statut. Dla przybliżenia pozwolimy sobie zacytować, kilka wy-
jątków tekstu, zdaniem autora ważnych, dla zrozumienia filozofii działania i myślenia 
organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR. Ich wyraźne ślady widać w regulacjach 
prawnych i organizacyjnych współczesnych służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Ar-
tykuł 1 ustawy zatytułowany został: „Przeznaczenie organów bezpieczeństwa pań-
stwowego” i przedstawia ogólne zadania (kompetencje) służb. 

Organy bezpieczeństwa państwowego zabezpieczają w zakresie swoich kompetencji 
bezpieczeństwo państwowe Związku SRR i republik i w tym celu prowadzą walkę z wy-
wiadowczo-destrukcyjną działalnością służb specjalnych państw obcych i zagranicz-
nych organizacji przeciwko Związkowi SRR i republikom, realizują ochronę ustroju 
konstytucyjnego Związku SRR i republik przed nielegalnymi zamachami, chronią su-
werenność i terytorialna całość państwa, jego ekonomiczny i naukowo – techniczny 
potencjały69 (tłum. własne – K.K.). 

Istotnym w porównaniu do poprzedniej regulacji jest podkreślenie jawności 
w niektórych aspektach działalności organów bezpieczeństwa (z zastrzeżeniem infor-
macji stanowiących tajemnice państwową czy np. służbową) i informowanie o niej 
środków masowego przekazu oraz organizacji społecznych70. W końcowym artykule 
pierwszego rozdziału, pt. Prawne podstawy działalności organów bezpieczeństwa 
państwowego wymienione zostały akty prawne, które stanowią bazę działalności or-
ganów bezpieczeństwa państwowego. Podstawowymi były konstytucja ZSRR oraz 
konstytucje republik związkowych, omawiana ustawa, akty prawne ZSRR i jego repu-
blik, akty prawne wydawane przez Prezydenta ZSRR, aż do regulacji wewnętrznych 
KGB i jego republikańskich odpowiedników71. Rozdział drugi przywoływanej ustawy 
szczegółowo opisuje system organów bezpieczeństwa państwowego, w którego 

66 Tekst statutu w posiadaniu autora – pobrany z: www.shieldandsword.mozohin.ru/documents/sta-
tement9159.htm [dostęp: 22.12.2016].

67 I uwaga na marginesie, ciekawa byłaby analiza porównawcza tego dokumentu z ustawą O organach 
bezpieczeństwa państwowego ZSRR. 

68 Tekst ustawy w posiadaniu autora – pobrany z: www.shieldandsword.mozohin.ru/documents/
statement9159.htm [dostęp: 22.12.2016].

69 Ibidem, art. 1, rozdział I.
70 Ibidem, art. 5, rozdział I.
71 Ibidem, art. 7, rozdział I.
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skład wchodzi KGB ZSRR, organy bezpieczeństwa republik związkowych i podległe im 
organy, które stanowią jednolity system bezpieczeństwa państwa72. Kolejne artykuły 
9, 10 i 11 określają zadania KGB ZSRR, organów bezpieczeństwa republik związko-
wych oraz omawiają problematykę kadr wraz z ustaleniem procedury powoływania 
na najwyższe stanowiska w tych organach. Procedury są bliźniaczo podobne, do tych 
z wcześniejszej regulacji, obowiązującej przez 32 lata, jedynie bez udziału w nich in-
stancji KPZR. W artykule 11 opisano zasady służby w organach bezpieczeństwa pań-
stwowego i podległych mu wojskach. Końcowy 12 artykuł tego rozdziału jest regu-
lacją opisującą kwestie materialno-technicznego zabezpieczenia i majątku organów 
bezpieczeństwa państwowego.

Trzeci najobszerniejszy rozdział, choć liczący jedynie 3 artykuły, ale bardzo ob-
szerne podzielone na ustępy i podpunkty, szczegółowo reguluje kompetencje, obo-
wiązki i zadaniom organów bezpieczeństwa państwowego, z podziałem na KGB 
ZSRR oraz organy republik związkowych (art. 13). Rozdział ten jest szczegółowy – 
wymieniane zostały w nim także środki techniczne, które mogą być wykorzysty-
wane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań np. 
odbijania zakładników. 

Głównymi zadaniami nałożonymi na KGB były: działalność wywiadowcza i kontr-
wywiadowcza, zabezpieczenie najwyższych organów władzy państwowej ZSRR i jej 
republik oraz innych organów władzy w niezbędne informacje związane z bezpie-
czeństwem państwa, socjalno-ekonomicznym, obronnym i naukowo-technicznym 
postępem, zagraniczną i wewnętrzną działalnością. Jak również profilaktyka, prze-
rywanie i ujawnianie przestępstw, prowadzenie śledztw w sprawach znajdujących 
się gestii organów bezpieczeństwa; walka z terrorem i zorganizowaną przestępczo-
ścią dotykającą problematyki bezpieczeństwa; ochrona tajemnicy państwowej, za-
pewnienie specjalnych rodzajów łączności i szyfrów; ochrona granic ZSRR oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie miejsc kierowania państwem oraz silami 
zbrojnymi w trakcie wojny. W artykule czternastym skodyfikowane zostały upraw-
nienia organów bezpieczeństwa państwowego, środki i sposób ich działania.

Dwa zamykające ustawę rozdziały dotyczą prawnego usytuowania, ochrony so-
cjalnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa oraz nadzoru 
nad nimi przez władze państwowe (prezydent ZSRR, Rada Najwyższa i Gabinet Mini-
strów), a także Prokuratora Generalnego. Praktycznie równolegle z wejściem w życie 
ustawy o organach bezpieczeństwa powołany został, zgodnie z decyzją Zjazdu Ludo-
wych Deputowanych Rosji, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Rosyjskiej Fede-
racyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Była ona jedyną republiką w składzie 
ZSRR nieposiadającą wcześniej republikańskiego KGB.

Ponadto w ostatnim okresie istnienia KGB,w związku z międzynarodowościo-
wymi konfliktami, które miały miejsce w wielu republikach oraz powstawaniem lo-
kalnych formacji zbrojnych, postanowiono wzmocnić KGB. Przekazano więc z Armii 
Radzieckiej w podporządkowanie KGB jednostki wojsk powietrzno-desanto-
wych, co spowodowało powołanie w strukturze Komitetu Zarządu ds. Kierowania 
Specjalnymi Jednostkami Wojskowymi. Jednostki powietrzno-desantowe miały 

72 Ibidem, art. 8, rozdział II.
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uczestniczyć w zwalczaniu działalności ekstremistycznej oraz zapewnić ochronę 
ustroju konstytucyjnego ZSRR73.

Wydarzenia związane z działalnością Państwowego Komitetu Stanu Wyjątko-
wego i uczestnictwo w jego działaniach przewodniczącego KGB i jego podwładnych, 
w sierpniu 1991 r., doprowadziło – po niepowodzeniu próby przewrotu74, aby nie 
dopuścić do powtórzenia się podobnych wydarzeń – do dokonana zmian. Służba 
Ochrony KGB (dawny 9 Zarząd KGB) została wyprowadzona ze struktur Komitetu, jako 
Główny Zarząd Ochrony ZSRR i podporządkowana prezydentowi Związku Radziec-
kiego. Również oddział kontrterrorystyczny Alfa został bezpośrednio podporządko-
wany prezydentowi Związku Radzieckiego. W końcu sierpnia zlikwidowano Zarząd 
„Z” zajmujący się walką z terroryzmem oraz ochroną porządku konstytucyjnego. 
Dwa miesiące później Rada Państwa podjęła decyzję o likwidacji KGB. Wywiad za-
graniczny – 1 Zarząd Główny KGB – został przekształcony w samodzielną Centralną 
Służbę Wywiadu. Powołano odrębny Komitet ds. Ochrony Granicy Państwowej. 8 Za-
rząd Główny, 16 Zarząd i Zarząd Łączności Rządowej zostały połączone w Komitet 
Łączności Rządowej przy prezydencie ZSRR. Zaś 15 Zarząd został przekształcony 
w Komitet ds. Eksploatacji, Ochrony i Obrony Najważniejszych Obiektów. Do Armii 
Radzieckiej przekazano wojska specjalne. Pozostałe po KGB struktury zostały połą-
czone w Międzyrepublikańską Służbę Bezpieczeństwa, której zadaniem była koordy-
nacja pracy organów bezpieczeństwa republik związkowych. W skład tej służby we-
szły wszystkie jednostki kontrwywiadowcze KGB, włączając kontrwywiad wojskowy75. 
Ostatecznie ustawą nr 124–N: O reorganizacji organów bezpieczeństwa państwo-
wego, która weszła w życie 3 grudnia 1991 r., a uchwalona została przez Radę Repu-
blik Rady Najwyższej ZSRR, ostatecznie został zlikwidowany Komitet Bezpieczeństwa 
Państwowego ZSRR76.

KGB przez 37 lat był z roku na rok potężniejącą instytucją państwową, organem 
bezpieczeństwa państwowego, który funkcjonował pod ścisłym nadzorem i nieomal 
w symbiozie z instancjami partyjnymi, począwszy od Komitetu Centralnego Komu-
nistycznej Partii Związku Radzieckiego, skończywszy na KC republik oraz komitetach 
krajowych i obwodowych. W KC KPZR nadzorem polityczno-administracyjnym zaj-
mował się Wydział Organów Administracyjnych KC. W końcowym okresie funkcjo-
nowania partii, lata 1988–1991, komórka ta nazywała się Wydziałem Państwowo-

73 В.С. Христофоров, История советских…, op. cit., s. 403.
74 O kulisach (nieznanych) zob.: В. Величко, От Лубянки до Кремля, нетуристические поездки по 

миру, Москва 2013, s. 572–602. Generał Walerij Wieliczko był uczestnikiem tych wydarzeń, jak szef 
sztabu Służby Ochrony KGB.

75 С.А. Воронцов, Спецслужбы…, op. cit., s. 371–372; В.С. Христофоров, История советских…, op. 
cit., s. 403–404. O demontażu KGB osiemnaście lat temu pisał A. Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyj-
skie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 1998, s. 5–16. Ówcześnie była to nowość, ale już wtedy 
było widać słabość cytowanej literatury, chociaż autor dobrze opisał demontaż KGB. Chociaż wystę-
pują błędy faktograficzne np. w sprawie wydania rozkazu Oddziałowi Alfa aresztowania Borysa Jel-
cyna, zob. s. 10 i na ten sam temat relacja dowódcy Alfy Wiktora Karpuchina, zob. В. Величко, От 
Лубянки…, op. cit., s. 599.

76 Zmiana nazwy Komitetu nastąpiła w związku z przyjęciem nowej konstytucji ZSRR w 1977. W oparciu 
o jej przepisy Rada Najwyższa ZSRR wydała postanowienie o zmianie nazwy KGB.
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-Prawnym77. Ścisłe powiązanie Komitetu z organami partyjnymi było, zdaniem au-
tora, jedną z przyczyn, które przyspieszyły demontaż tej instytucji. 

W potocznym, ale i naukowym obiegu nie funkcjonuje wiedza o innych insty-
tucjach ważnych dla bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, a nie tak znanych, jak 
przedstawiany Komitet. Oczywiście KGB było najpotężniejszą instytucją, która od-
powiadała za cały wachlarz problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa 
państwa. Potęgę tej instytucji znakomicie charakteryzuje unikalna na rynku książka 
Leszka Pawlikowicza, pt. Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument 
realizacji globalnej strategii Kremla 1954–199178. 

W czasach istnienia Związku Radzieckiego funkcjonowały różne instytucje ma-
jące ścisły związek z zapewnieniem bezpieczeństwa w innych sferach. Niektóre z nich 
nadal funkcjonują w Federacji Rosyjskiej, wobec czego przedstawione zostaną trzy 
z nich. Pierwszą z instytucji była Państwowa Komisja Techniczna ds. Przeciwdziałania 
Zagranicznym Wywiadom Technicznym. Powstała na mocy postanowienia nr 903–
303 Rady Ministrów ZSRR. Jej pierwszym przewodniczącym był późniejszy marszałek 
ZSRR i szef Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej – Nikołaj Ogarkow. W składzie ko-
misji pracowali przedstawiciele ministerstwa obrony, KGB, Akademii Nauk oraz re-
sortów związanych ze strukturami kompleksu wojskowo-przemysłowego ZSRR. 
Uzasadnienie dla powstania bardzo dobrze charakteryzuje jeden z zastępców prze-
wodniczącego Komisji (I zastępca), general lejtnant Nikołaj Brusnicyn, szef sztabu 
wojsk łączności rządowej KGB. W swojej relacji podkreślił, że wzrastające możliwości 
wywiadu technicznego zostały spowodowane znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie 
elektroniki, optyki oraz eksploracji przestrzeni kosmicznej. W jego opinii wywiad ra-
dioelektroniczny jest w stanie wykorzystywać cały zakres fal elektromagnetycznych 
dla pozyskania informacji o dowolnym obiekcie na Ziemi, także pod ziemią, w po-
wietrzu, na morzu czy kosmosie. Przykładem możliwości wywiadu technicznego była 
opisana we wspomnieniach Nikołaja Brusnicyna sytuacja, gdy Amerykanie – na pod-
stawie informacji pozyskiwanych ze śledzenia łączności wojsk powietrznodesan-
towych, ale także podsłuchu cywilnych linii telefonicznych; na podstawie rozmów 
żon mobilizowanych czy przerzucanych w inne rejony żołnierzy; oraz przechwycenia 
przekazów radioliniowych – w końcu 1979 r. uzyskali informacje o przygotowaniach 

77 Zob. więcej: А. Шевякин, КГБ система безопасности СССР, Москва 2014, s. 17–26. 
78 L. Pawlikowicz, Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej stra-

tegii Kremla 1954–1991, Warszawa 2013. W Polsce po 1989 roku wydanych zostało wiele opracowań 
poświęconych KGB zróżnicowanych pod względem warsztatu, spojrzenia na działalność tej potężnej 
organizacji. Wskazałbym następujące: J. Barron, KGB. Tajna działalność sowieckich tajnych agentów, 
Warszawa 1990; Fr. Bernaś, Mrok i mgła z dziejów KGB, Warszawa 1997; M. Ciesielczyk, KGB, War-
szawa 1989; E.J. Epstein, Podstęp niewidzialna wojna między KGB a CIA, Krosno 1993; Ch. Andrew, 
O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1997; Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, Warszawa 
2001; Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina II, Poznań 2006; N. West, O. Cariev, Klejnoty 
koronne. Brytyjskie tajemnice z archiwów KGB, Warszawa 1998; M. Bearden, J. Risen, KGB kontra CIA, 
Warszawa 2008; P. Earley, Towarzysz J. Tajemnice szefa rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Stanach Zjed-
noczonych po zimnej wojnie, Poznań 2008; O. Zakirov, Obcy element. Dramatyczne losy oficera KGB 
w walce o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej, Poznań 2010; A. Kuzminow, Byłem agentem KGB do zadań 
specjalnych, Warszawa 2008. 
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wejścia Armii Radzieckiej do Afganistanu79. Komisja dysponowała własnym aparatem 
biurokratycznym, tak centralnym, jak i terytorialnymi jednostkami (10 przedstawi-
cielstw). Pracę Komisji wspierały instytuty naukowe. Kluczowymi komórkami orga-
nizacyjnym w aparacie komisji, zdaniem autora, były te zajmujące się ochroną broni 
i techniki wojskowej, pracami analitycznymi nad możliwościami technicznymi wro-
gich wywiadów oraz posiadanych przez nie informacji. Trzecią z kluczowych komórek 
organizacyjnych była jednostka zajmująca się legendowaniem funkcjonariuszy Ko-
misji oraz dezinformacją80.

Inną instytucją ważną dla bezpieczeństwa ZSRR, a praktycznie nieznaną, był Za-
rząd Służby Feldjegierskiej Ministerstwa Łączności ZSRR. Inne instytucje dyspono-
wały również własnymi służbami kurierskimi. Zadaniem służby było dostarczanie 
przesyłek z dokumentami, które nie mogły zostać np. przekazane technicznymi 
środkami łączności. Nie były to tylko dokumenty, mogły być to również przedmioty 
czy urządzenia. Służba była jedną z instytucji, których zadaniem było zapewnienie 
sprawnego obiegu dokumentacji, informacji, przy zapewnieniu zachowania tajem-
nicy państwowej i pewności dotarcia do adresata. Służba w chwili obecnej ma już 
220 lat tradycji81.

Trzecią instytucją, o której należy wspomnieć, związaną z bezpieczeństwem, 
był Główny Zarząd Pełnomocnika ds. Zachowania Wojskowej i Państwowej Tajem-
nicy w Prasie przy Radzie Ministrów ZSRR. Zgodnie z radziecką tradycją organ ten 
wielokrotnie zmieniał swoją nazwę i w różnych okresach podlegał rozmaitym re-
sortom. Do jego zadań należało kierownictwo nad organami cenzury, organizacja 
prewencyjnej oraz późniejszej kontroli nad wszelkimi rodzajami wydawnictw dru-
kowanych oraz audycji radiowych, kontrola wwozu literatury obcej i wywozu ra-
dzieckiej, kontrolowanie informacji przekazywanych przez korespondentów za-
granicznych do swoich krajów, rejestracja wydawnictw, dopuszczanie do druku 
książek i czasopism, rejestracja wszystkich wydawnictw drukowanych w ZSRR, 
prowadzenie spisów politycznie wrogiej literatury, która podlegała wycofaniu z bi-
bliotek ogólnego dostępu oraz księgarń, nadzór nad handlem książkami w anty-
kwariatach, podejmowanie decyzji o specjalnych zasobach w bibliotekach i mu-
zeach. Kontrola informacji przekazywanych przez zagranicznych korespondentów 
była prowadzona niejawnie, dla tych celów posługiwano się technicznymi urzą-
dzeniami podłączonymi do linii łączności82.

79 Więcej czytaj Н.А. Брусницын, Кто подслушивает президентов. От Сталина до Ельцина, Мо-
сква 2000, s. 267–278. Polecam książkę Ю. К. Меньшаков, Защита объектов и информации от 
технических средств разведки, Москва 2002.

80 Zob. też А. Шевякин, КГБ система…, op. cit., s. 237–238. O problemach pracy Komisji można np. 
przeczytać w biuletynie Jet Info, „Информационный бюллетень” 1999, № 11, s. 2–11.

81 Więcej История фельдъегерской службы, red. Г.А. Корниенко, Москва 2006, А. Шевякин, КГБ 
система…, op. cit., s. 238–240.

82 А. Шевякин, КГБ система…, op. cit., s. 240–241.
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Podsumowanie

W artykule przedstawiono przegląd instytucji mających cechy służb specjalnych, 
które funkcjonowały w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ze względu na 
objętość artykułu i dla przejrzystości dla przejrzystości wywodu nie podjęto się przed-
stawienia struktur wojskowych zajmujących się zdobywaniem informacji, formacjami 
milicji i innymi podległymi ministerstwu spraw wewnętrznych czy specjalnymi wy-
działami w ministerstwie spraw zagranicznych, czy np. Wydziałem Specjalnym83 KC 
WKP(b), który w literaturze zachodniej, tak jak Wydział Organów Administracyjnych 
KC KPZR, był często traktowany, jako instytucja państwowa, służba specjalna. 

Stulecie organów bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, obchodzone niezwykle 
uroczyście, stało się inspiracją dla napisania tego artykułu. Organa bezpieczeństwa 
współczesnej Rosji są w prostej linii spadkobiercami radzieckich organów bezpieczeń-
stwa, ich tradycji. Praktycznie wszyscy kierownicy szczebla centralnego oraz regio-
nalnego swoją służbę zaczynali w organach bezpieczeństwa ZSRR. Oczywiście upływ 
lat spowoduje, że najwyższe stanowiska zostaną objęte przez funkcjonariuszy, którzy 
w dorosłe życie weszli we współczesnej Rosji. Niemniej ich nauczycielami, mento-
rami i przełożonymi byli oficerowie radzieckiej szkoły organów bezpieczeństwa, co 
stanowi o fakcie, że kolejne pokolenia rosyjskich czekistów będą kontynuowały tra-
dycje Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem 
i Korupcją, przy podejmowaniu prób nawiązywania również do tradycji carskich służb 
specjalnych, czego namacalnym dowodem jest zmiana koloru mundurów funkcjona-
riuszy organów bezpieczeństwa, z zielonych na czarne, wywodzące się z tradycji Kor-
pusu Żandarmów.

Artykuł nie odpowiada na wszystkie pytania dotyczące historii radzieckich or-
ganów bezpieczeństwa. Jest jedynie szkicem, rysem dziejów służb specjalnych (or-
ganów bezpieczeństwa) Rosji Radzieckiej i ZSRR. Jego poszczególne części mogą 
być rozwinięte w kolejne obszerne artykuły monograficzne poświęconego poszcze-
gólnym etapom ich funkcjonowania. 

W stulecie organów bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – 
od WCzK do KGB
Streszczenie 
W artykule, w sposób skrótowy, przedstawiona została historia radzieckich organów 
bezpieczeństwa, począwszy od WCzK, skończywszy na Komitecie Bezpieczeństwa Pań-
stwowego. Autor w kolejnych częściach artykułu przedstawia zmiany organizacyjne or-
ganów bezpieczeństwa, wskazując najważniejsze momenty w ich historii. Omówione 
zostały podstawowe dokumenty (akta prawne) regulujące działalność przedstawianych 
instytucji.
Słowa kluczowe: Organa bezpieczeństwa WCzK, NKWD, NKGB, MBP, KGB

83 O swojej pracy w Wydziale Specjalnym KC WKP(b) pisał we wspomnieniach М.С. Докучаев, Москва 
– Кремль – Охрана, Москва 1995. Generał Michaił Dokuczajew, ze względu na przebieg służby, jest 
niezwykle intrygującą postacią, także z powodu swojej kawaleryjskiej fantazji (faktycznie w czasie 
II wojny światowej był kawalerzystą). Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego zdobył w Polsce pod 
Pabianicami, zob. strona internetowa miasta.
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Centenary of the Security Organs of the Russian Federation – 
from VChK to KGB 
Abstract 
In the article, in the shortened way, the history of the Soviet organs of the security was 
introduced, having conceived from VChK, having finished on Committee of State Security 
Author in the next parts of the article represents the organizational changes of the organs 
of the security, showing the most important moments in their history. Basic documents 
(legal files) regulating the activity of represented institutions were talked over.
Key words: The organs of the security, VChK, NKVD, NKGB, MBP, KGB 

К столетию создания органов безопасности 
Российской Федерации – от ВЧК до КГБ 
Резюме 
В статье, конспективно, представлена история советских органов безопасности, 
начиная от ВЧК и заканчивая на Комитете государственной безопасности. Автор 
в отдельных частях статьи рассматривает организационные изменения в органах 
безопасности, указывает наиболее важные моменты их истории. Рассмотрены ос-
новные документы (нормативные правовые акты), регулирующие деятельность ор-
ганов безопасности. 
Ключевые слова: органы безопасности, ВЧК, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ 


