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Wst p 

System nadzoru nad dzia alno ci  wywiadu zagranicznego Komitetu Bezpie-

cze stwa Pa stwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR [ a -

  (   )  –    ], 

rozumianego jako mo no  kontrolowania i w adczego oddzia ywania organu nad-

zoruj cego na funkcjonowanie organu nadzorowanego, sk ada  si  z dwóch nieza-

le nych trybów: wewn trznego oraz zewn trznego. Pierwszy sprawowa  przewod-

nicz cy Komitetu Bezpiecze stwa Pa stwowego, drugi nale a  do centralnego 

aparatu partyjnego.  

Zakres nadzoru zewn trznego oraz sposób jego realizacji nie by y, jak do-

tychczas, przedmiotem szerszych analiz. Poruszano je incydentalnie, a przy tym 

nader powierzchownie w nielicznych opracowaniach dotycz cych struktury 

i dzia alno ci radzieckich organów bezpiecze stwa1, b d  te  przy okazji rozwa-

a  nad funkcjonowaniem miejscowego aparatu partyjnego2. 

 
1 Spo ród nich na uwag  zas uguj  przede wszystkim prace Amy Knight, Jeffreya Richelso-

na, Piotra Dieriabina, Tennenta Bagleya i Johna Wallera – zob.: A. Knight, The KGB. Police and 

Politisc in the Soviet Union, Boston–London–Sydney 1988; J. Richelson, Sword and Shield: The 

Soviet Intelligence and Security Apparatus, Cambridge 1986; P. Deriabin, T.H. Bagley, KGB: 

Masters of the Soviet Union, London 1990; J. Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 

San Francisco–Oxford 1994. Cz  zawartych w nich danych (odnosz cych si  np. do identyfika-

cji sekretarzy KC odpowiedzialnych za nadzór nad radzieckim aparatem bezpiecze stwa) by a 

jednak oparta na spekulacjach i nie odpowiada a rzeczywistemu stanowi faktycznemu.  
2 W tym kontek cie warto wymieni  prace cho by Jerrego Hougha, Merle Fainsod, Joohna 

Löwenhardta, Jamesa Ozingi czy Graeme Gilla – zob.: J. Hough, M. Fainsod, How the Soviet 

Union Is Governed, Cambridge–London 1979; J. Löwenhardt, J. Ozinga, The Rise and Fall of the 

Soviet Politburo, London 1992; G. Gill, The Collapse of a single party system. The disintegration 

of the Communist Party of the Soviet Union, New York–Melbourne 1994. 
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Niniejszy artyku  jest zatem najobszerniejsz  prób  przedstawienia zmieniaj -

cych si  ram kompetencyjno-organizacyjnych, jak równie  obsady personalnej 

kierownictwa najwy szych organów KC KPZR odpowiedzialnych za realizacj  

wspomnianego trybu nadzoru w okresie istnienia komitetu (w latach 1954–1991).  

Podstawow  baz  ród ow  stanowi y, niewykorzystane jeszcze w obiegu 

naukowym, licz ce po kilkaset stron raporty ameryka skiego Departamentu 

Stanu oraz Centralnej Agencji Wywiadowczej z lat 1960–1989, dotycz ce struk-

tury, obsady personalnej i danych adresowych wszystkich naczelnych i central-

nych organów partyjno-pa stwowych ZSRR3, uzupe nione przez dost pne od 

kilku lat w Internecie (dzi ki tamtejszej Ustawie o Wolno ci Dost pu do Infor-

macji) wycinkowe raporty CIA odnosz ce si  do wspomnianego zagadnienia4. 

Wykorzystano tak e oficjalne zbiory dokumentów opublikowane w Federacji 

Rosyjskiej, biografie wysokich funkcjonariuszy KGB5, jak równie  utworzon  

tam w 2008 r. stron  internetow , obejmuj c  imponuj cy zbiór danych z zakre-

su historii rosyjskiej i radzieckiej partii komunistycznej oraz tamtejszych insty-

tucji rz dowych w latach 1898–19916. 

1. Rola I sekretarza (generalnego) KC KPZR, oficjalnego „kuratora” 
z ramienia Sekretariatu KC  

oraz Wydzia u Organów Administracyjnych KC KPZR 

Kluczowe kwestie dotycz ce okre lenia podmiotu uprawnionego do spra-

wowania nadzoru zewn trznego nad dzia alno ci  wszelkich pionów organiza-

cyjnych KGB regulowa  „Statut Komitetu Bezpiecze stwa Pa stwowego przy 

 
3 Seria nosi a zbiorczy tytu : Directory of Soviet Officials, przy czym pierwszy tom z 1960 r. 

by  opracowany przez Departament Stanu, a kolejne, znajduj ce si  w posiadaniu autora, z 1963, 

1966, 1975, 1981 i 1989 r. przygotowa a CIA. 
4 Odtajnione zaledwie kilka lat temu raporty s  publicznie dost pne na stronie internetowej 

CIA (http://www.foia.cia.gov) 
5 Zdecydowanie najlepszym rosyjskim zbiorem dokumentów jest: .  - 

- - - - - -  1917–1991.  (opr. A. , H. ), 

  „ ”,  2003. U yteczne informacje znajduj  

w stenogramach S du Konstytucyjnego dotycz cych post powania w sprawie delegalizacji 

KPZR – zob.        , 

     ,   o   

   ,  2,    ,  1997. 

Spo ród biografii najwy szy poziom reprezenuje praca Nikity Pietrowa – zob. . ,  

   ,  2005, cho  warto ciowe dane zawarte s  tak e 

w licznych pracach Leonida Mleczina – zob.: . ,  .  

,  1999; idem, ,  2005; idem, ,  2006.  
6 Zob.         1898–

1991 (http://www.knowbysight.info/index.asp) 
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Radzie Ministrów ZSRR i jego organach terytorialnych”, zatwierdzony 9 stycz-

nia 1959 r7. Stwierdzono w nim m.in., e: „Komitet Bezpiecze stwa Pa stwo-

wego pracuje pod bezpo rednim kierownictwem i kontrol  Komitetu Centralne-

go KPZR” (ust. 3)8. W praktyce rzeczywisty i niemal wy czny nadzór nad funk-

cjonowaniem KGB sprawowa  osobi cie I sekretarz (od 8 kwietnia 1966 r. – 

generalny) KC KPZR9, co nierzadko prowadzi o do wykorzystywania komitetu 

jako narz dzia w walce przeciwko partyjnym oponentom10. Znacznie mniejsz  

 
7 „          

    ” z 9 stycznia 1959 r. – zob.: .  - - - 

- - - -  1917–1991..., s. 693–698.  
8 Ibidem, s. 693–694. 
9 . ,   ..., s. 165, 177, 181; . ,    

  (1953–1964 ) (http://www.rau.su/observer/N08_97/8_09.htm); Central 

Intelligence Agency, The Politburo and Soviet Decizion-Making, Directorate of Intelligence, 1 April 

1972, CSI-2001-00027 [raport odtajniony 11.2003 r.], s. 15 (http://www.foia.cia.gov); . -

,   ,  2000, s. 310; . , ..., s. 92, 261; idem, 

 :   .      -

 ,  2003, s. 240; . ,    .  

    . . . ,  1996, s. 60–61; . , 

 , t. I,  1997, s. 331–332. Ju  podczas plenum KC KPZR w czerwcu 1957 r. 

ówczesny cz onek Prezydium azar Kaganowicz zarzuci  Chruszczowowi, e: „KGB, które po-

winno by  podporz dkowane ca emu Prezydium, faktycznie by o podleg e tylko jemu” [tj. I sekre-

tarzowi KC KPZR – przyp. aut.] – zob. , , .  -

       (opr. . , . ), -

  „ ”,  1998, s. 64; . ,   ..., s. 177. 

Podobn  opini , odnosz c  si  do okresu rz dów Bre niewa, wyrazi  Leonid Mleczin. Wed ug 

niego: „Andropow [ówczesny przewodnicz cy KGB – przyp. aut.] podlega  jedynie Bre niewowi. 

Pozostali cz onkowie Biura Politycznego nie mieli prawa miesza  si  do spraw Komitetu Bezpie-

cze stwa Pa stwowego”. Mogli wprawdzie formalnie podda  w w tpliwo  konkretne oceny 

wyra ane przez przewodnicz cego KGB, jednak czynili to nader rzadko, obawiaj c si  ryzyka 

os abienia w asnej pozycji w relacjach z sekretarzem generalnym. St d ich wiedza o funkcjonowa-

niu komitetu by a, paradoksalnie, niezbyt du a. Podobn  opini  wyrazi  Dmitrij Wo kogonow – 

zob. . , ..., s. 261; D. Wo kogonow, Siedmiu wodzów, Warszawa 1999, s. 432.  
10 Znany jest fakt prowadzenia z polecenia Chruszczowa przez KGB w latach 1957–1962 in-

wigilacji, jak równie  stosowania pods uchu telefonicznego oraz pods uchu pokojowego mieszka  

wobec usuni tych w okresie od czerwca do pa dziernika 1957 r. ze sk adu Prezydium, a tak e 

Komitetu Centralnego KPZR (a kilka lat pó niej w wi kszo ci pozbawionych cz onkostwa 

w samej partii): Wiaczes awa Mo otowa, azara Kaganowicza, Gieorgija Malenkowa i marsz. 

Gieorgija ukowa. Jednak równie  urz duj cy cz onkowie Prezydium KC (np. marsz. Niko aj 

Bu ganin i Maksim Saburow) wyra ali obawy, e s  poddawani inwigilacji – zob. . , 

  ..., s. 166, 177. Podobne praktyki mia y miejsce przez ca y okres 

funkcjonowania komitetu. Wed ug zast pcy szefa rumu skiego wywiadu zagranicznego z lat 

1972–1978, gen. por. Iona Pacepy, podczas roboczej wizyty w Moskwie w 1972 r. ówczesny 

przewodnicz cy KGB (jeszcze bez stopnia), Jurij Andropow, zwierzy  si , e podleg e mu s u by 

rutynowo pods uchuj  cz onków najwy szego kierownictwa: „We my na przyk ad Szcze okowa 

[Niko aja, ówczesnego ministra spraw wewn trznych – przyp. aut.]. Wszyscy go szanujemy, ale 



 

 134 

 
pods uch ujawni , e za du o pije. Donios em o tym i Towarzysz Bre niew próbuje mu teraz po-

móc. To samo zdarzy o si  z Ustinowem [Dmitrijem, wówczas sekretarzem KC ds. bezpiecze -

stwa – przyp. aut.]. Dla nas jedynie Towarzysz Bre niew jest tabu” – I. Pacepa, Czerwone hory-

zonty. Prawdziwa historia zbrodni, ycia i upadku Nicolae Ceausescu, Warszawa 1990, s. 119; 

P. Deriabin, T.H. Bagley, op. cit., s. 96. Relacja ta znajduje potwierdzenie we wspomnieniach 

by ego cz onka Biura Politycznego KC, I sekretarza Moskiewskiego Komitetu Obwodowego 

KPZR, Wiktora Griszyna. Napisa  on, i  podczas jednej z prywatnych rozmów Andropow ali  mu 

si , e m ode funkcjonariuszki pracuj ce przy obs udze pods uchów by y nierzadko zszokowane 

tym co „mówi o si  i wyprawia o w niektórych domach”: „S dz , e w KGB prowadzono dossier 

na ka dego z nas, cz onków KC, cz onków Biura Politycznego oraz innych pracuj cych na kie-

rowniczych stanowiskach w aparacie centralnym i w terenie. Zapewne z tym zwi zane by y 

ostrze enia Bre niewa wypowiedziane w kr gu cz onków Biura Politycznego: »Na ka dego z was 

mam materia y«. Oczywi cie, nie pytali my co to za materia y i sk d, ale przypuszczali my, e 

z KGB” – . ,    ..., s. 59–60. Oprócz pods uchu do zbierania 

informacji o najwy szych urz dnikach wykorzystywano funkcjonariuszy ich ochrony osobistej, 

etatowo pracuj cych w 9 Zarz dzie KGB (ds. ochrony przywódców partii i rz du), a nawet perso-

nel sanatoriów przeznaczonych dla partyjnej elity (np. w podmoskiewskiej Barwisze). Gen. lejtn. 

Jurij Storo ew, stoj cy na czele 9 Zarz du KGB w latach 1973–1982, przyzna , e na bie co 

informowa  przewodnicz cego KGB o wa niejszych spotkaniach i wyjazdach osób z „wierchusz-

ki”: „Osobi cie bardzo mi si  nie podoba o, e Szewardnadze z Gorbaczowem nawi zali [...] 

nieformalne, przyjacielskie relacje. Jadnak nie interweniowa em, wiedz c, e przy wszystkich 

spotkaniach uczestniczy  przewodnicz cy gruzi skiego KGB, Inauri [Aleksiej, pe ni  ten urz d 

w latach 1954–1988 (!) – przyp. aut.]. Powinien o wszystkim meldowa  Andropowowi. S dzi em, 

e to nie moja sprawa. Okaza o si , e nies usznie” – . , ..., s. 91–92. Wed ug 

relacji gen. letn. Iwana Ustinowa, który w latach 1970–1973 kierowa  3 Zarz dem KGB (ds. 

kontrwywiadu wojskowego), od ko ca lat sze dziesi tych szczególnie intensywnie pods uchiwa-

no i monitorowano wszelkie kontakty oraz aktualne miejsca pobytu ówczesnego premiera i cz on-

ka Biura Politycznego KC, Aleksieja Kosygina, jak równie  ministra obrony, tak e zasiadaj cego 

w Biurze Politycznym, marsza ka Andrieja Grieczk . Nawet sam Andropow, po otrzymaniu 

w maju 1982 r. nominacji na sekretarza KC ds. ideologicznych (równoznacznej z zaj ciem pozycji 

drugiej osoby w partii), zanim (pó  roku pó niej) doczeka  mierci Bre niewa, domniemywa , i  

tak e by  obiektem pods uchu – . ,  .    -

,  2005, s. 261–262; . , ..., s. 102. Symptomatyczna jest te  

wypowied  cz onka Biura Politycznego i sekretarza KC, Aleksandra Jakowlewa, opisuj ca stosun-

ki pomi dzy Komitetem Centralnym i KGB w latach osiemdziesi tych: „Mi dzy nami zawsze 

by a wzajemna nieufno  przy ogólnym zachowaniu zasad przyzwoito ci. Pracownicy KGB zaw-

sze demonstrowali nam swój szacunek, gotowo  do wype niania zada , dyscyplin . Ale ty wie-

dzia e , ka dy z nas to czu , e [...] zawsze wiedz  wi cej, w tym tak e o tobie. By  pewien kr g 

niewidzialnego strachu, który narasta  stopniowo wraz z losami twych towarzyszy, zwolnionych 

raptem z KC: nikt niczego nie wiedzia  – za co konkretnie, lecz wszyscy rozumieli: pojawi y si  

materia y z KGB” – . ,   .   , 

 1992, s. 164. Wed ug Leonida Mleczna, po wyborze Andropowa na stanowisko sekretarza 

generalnego KPZR rutynowo pods uchiwano telefony wszystkich pracowników Komitetu Cen-

tralnego do szczebla zast pcy kierownika wydzia u. W przypadku wy szych dzia aczy partyjnych 

konieczna by a zgoda samego Andropowa – . , ..., s. 327–328. Uprawniony 

jest zatem wniosek, e, wbrew dyspozycjom zawartym w ró norodnych aktach prawnych i dekla-

racjach partyjnych, to KGB de facto kontrolowa o aparat partyjny, jednak e czyni o to na zlecenie 

I Sekretarza (od 8 kwietnia 1966 r. – sekretarza generalnego) KC KPZR. Organy bezpiecze stwa 
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rol  odgrywa  natomiast oficjalny „kurator” – jeden z sekretarzy KC KPZR11, 

który jedynie nominalnie sprawowa  piecz  nad resortami si owymi poprzez 

niektóre z wydzia ów KC12.  

 
by y zatem dla szefa partii podstawowym instrumentem sprawowania w adzy, o ile nie sprzymie-

rzy y si  z jego oponentami (jak w pa dzierniku 1964 r. podczas przewrotu pa acowego przeciwko 

Chruszczowowi oraz w sierpniu 1991 r. w czasie otwartego puczu przeciwko Gorbaczowowi).  
11 W latach 1954–1989 stanowisko sekretarza KC KPZR nadzoruj cego organy bezpiecze stwa 

pe nili: Niko aj Szatalin (od marca 1954 do marca 1955 r.), Leonid Bre niew (od grudnia 1957 do 

marca 1958 r. oraz od czerwca 1963 do pa dziernika 1964 r.), Aleksiej Kiriczenko (od marca 1958 do 

listopada 1959 r.), Fro  Koz ow (od maja 1960 do czerwca 1963 r.), Aleksandr Szelepin (od listopada 

1964 do kwietnia 1966 r.), Michai  Sus ow (od kwietnia 1966 do maja 1967 r.), Andriej Kirylenko (od 

maja 1967 do maja 1968 r.), Dmitrij Ustinow (od maja 1968 do marca 1976 r.), Jakow Riabow (od 

pa dziernika 1976 do kwietnia 1979 r., a po jego dymisji vacat na tym stanowisku trwa  ponad cztery 

lata), Grigorij Romanow (od czerwca 1983 do lipca 1985 r.), Lew Zajkow (od lipca 1985 do stycznia 

1987 r.), Anatolij ukianow (od stycznia 1987 do wrze nia 1988 r.) oraz Wiktor Czebrikow (od pa -

dziernika 1988 do wrze nia 1989 r.). Od 1989 r. nominalny nadzór nad organami bezpiecze stwa 

przeszed  z gestii Sekretariatu KC pod Komitet ds. Obrony i Bezpiecze stwa Pa stwowego Rady 

Najwy szej ZSRR – . ,   ..., s. 146–147, 181–186; . , 

..., s. 110; . , . ,   .   

   ,  ,   

  , –  c  2002, s. 508; . , ..., s. 86, 

309, 373; A. Knight, The KGB..., s. 140–142, 149; Central Intelligence Agency, Brezhnev’s Struggle 

for Dominance, Directorate of Intelligence, 5 December 1969, CSI-2001-00027 [raport odtajniony 

19.08.2003 r.], s. 35–36, 38 (http://www.foia.cia.gov); idem, Intelligence Report: The KGB's Role in 

Soviet Politics, Directorate of Intelligence; idem, Domestic Responsibilities of Soviet Party Central 

Committee Secretaries, National Foreign Assessment Center, 1 February 1981, CSI-2001-00002 

[raport odtajniony 29.01.2001 r.], s. 1, 5 (http://www.foia.cia.gov); 1 April 1972, CSI-2001-00027 

[raport odtajniony 19.08.2003 r.], s. 9, 16, 33–36 (http://www.foia.cia.gov); idem, Rejuvenating the 

Soviet Party Apparatus, Directorate of Intelligence, 1 February 1986, CSI-2001-00004 [raport 

odtajniony 30.01.2001 r.], s. 2 (http://www.foia. cia.gov); idem, The January Plenum: Gorbachev 

Draws the Battlelines, Directorate of Intelligence, 1 April 1987, CSI-2001-00004 [raport odtajnio-

ny 30.01.2001 r.], s. 14 (http://www.foia.cia.gov); idem, Gorbachev’s Reorganization of the Party: 

Breaking the Stranglehold of the Apparatus, Directorate of Intelligence, 1 June 1989, brak sygna-

tury, s. 2, 10 (http://www.foia.cia.gov); J. Hough, M. Fainsod, op. cit., s. 411, 425; . , 

 ..., s. 556; idem,  ..., s. 242; . , op. cit., s. 162; J. Lö-

wenhardt, J. Ozinga, op.cit., s. 97; G. Gill, op. cit., s. 72; V. Srivastava, The separation of the Party 

and the State. Political Leadership in Soviet and Post-Soviet Phases, Ashgate, Aldershot 1999, 

s. 184; J. Waller, op. cit., s. 53; . ,  , t. I…, s. 332; Glasnost in Jeopardy. 

Human Rights in USSR, A Helsinki Watch Report, New York–Washington, April 1991, s. 102. 
12 Central Intelligence Agency, Domestic Responsibilities of Soviet Party Central Committee 

Secretaries, National Foreign Assessment Center, 1 February 1981, CSI-2001-00002 [raport odta-

jniony 29.01.2001 r.], s. 5 (http://www.foia.cia.gov). W systemie w adzy panuj cym w Zwi zku 

Radzieckim formalna pozycja danego organu nader cz sto nie odzwierciedla a jego rzeczywistego 

wp ywu na w adz . Dotyczy o to tak e realnego zakresu kompetencji sekretarza KC ds. bezpie-

cze stwa. Z dwóch podlegaj cych mu do stycznia 1987 r. wydzia ów komitetu centralnego: Orga-

nów Administracyjnych i Przemys u Obronnego w istocie kontrolowa  jedynie ten ostatni. St d 

status jego urz du by  de facto relatywnie mniej znacz cy od przewodnicz cego KGB (potwier-
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W praktyce, poza bardzo cz stymi osobistymi kontaktami szefa partii 

z przewodnicz cym KGB, wi kszo  rutynowych zagadnie  zwi zanych 

z bie c  kontrol  aparatu bezpiecze stwa oraz – w znacznej cz ci – wywia-

du bezpo rednio przej 13 utworzony w maju 1954 r. Wydzia  Organów Admi-

nistracyjnych KC KPZR (   o   )14, 

przemianowany w pa dzierniku 1988 r. na Wydzia  Pa stwowo-Prawny KC 

KPZR ( - o  o   )15, a dwa lata pó niej 

(w pa dzierniku 1990 r.) na Wydzia  Legislacji i Problemów Prawnych ( -

        )16. 

Jego kierownikowi17 (zob. tabela nr 1) podlega  jeden pierwszy zast pca, 

 
dzeniem tego stanu by o np. fakt pods uchiwania na pocz tku lat siedemdziesi tych ówczesnego 

sekretarza KC ds. bezpiecze stwa, Ustinowa, przez s u by KGB oraz wakaty trwaj ce w odniesie-

niu do tego  stanowiska nawet do czterech lat – zob. przypis nr 11) – Domestic Responsibilities of 

Soviet Party Central Committee Secretaries, National Foreign Assessment Center, 1 February 

1981, CSI-2001-00002 [raport odtajniony 29.01.2001 r.], s. 5 (http://www.foia.cia.gov); I. Pacepa, 

Czerwone horyzonty..., s. 119; . , ..., s. 373.  
13 . ,   ..., s. 165; Domestic Responsibilities of Soviet 

Party Central Committee Secretaries, National Foreign Assessment Center, 1 February 1981, CSI-

2001-00002 [raport odtajniony 29.01.2001 r.], s. 5 (http://www.foia.cia.gov) 
14 . ,   ..., s. 165, 367. Wydzia  ten powsta  w wyniku po-

dzia u dotychczasowego Wydzia u Organów Administracyjnych i Handlowo-Finansowych KC 

KPZR ( a   -    ), który 

od kwietnia 1953 r. tak e pe ni  funkcj  organu po rednicz cego i koordynuj cego dzia ania apara-

tu bezpiecze stwa. Wcze niej zadanie to realizowa  utworzony w lipcu 1948 r. Wydzia  Admini-

stracyjny KC WKP (b) (    ( )) (od 13 pa dziernika 1952 r. – 

KPZR) –     :   

   (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00536.asp); A. Knight, The KGB..., 

s. 129. Tak e na szczeblu komitetów centralnych republik zwi zkowych zorganizowano wydzia y 

organów administracyjnych, b d ce regionalnymi ekspozyturami Wydzia u Organów Administra-

cyjnych KC KPZR – A. Knight, The KGB..., s. 136.  
15     ...: -  

   (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/06512.asp);    ..., 

s. 19;    [w:]        26 

 1992 . (http://www.memo.ru/ history/exp-kpss/Chapter5.htm); . ,  -

 .  „ ”  „ ”,  2005, s. 291; A. Ogushi, The Demise 

of the Soviet Communist Party, London–New York 2008, s. 41; J. Waller, op. cit., s. 328. 
16     ...:     -

     (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/ 

06515.asp) 
17 Pozycja kierownika Wydzia u Organów Administracyjnych KC KPZR, ze wzgl du na specy-

fik  materii, któr  nadzorowa , by a relatywnie wy sza od statusu kierowników innych wydzia ów 

KC (poza Wydzia em Ogólnym, koordynuj cym de facto funkcjonowanie ca ego aparatu partyjnego). 

W praktyce nie dorównywa a jednak pozycji przewodnicz cego KGB. St d jego bezpo rednia rola, 

poza kierowaniem podleg ym mu pionem aparatu partyjnego, polega a raczej na koordynacji i po-

redniczeniu pomi dzy I sekretarzem (od 8 kwietnia 1966 r. – generalnym) KC KPZR a szefami 
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dwóch do trzech „zwyk ych” zast pców oraz kilku kierowników sektorów18, 

w ramach których, poza Komitetem Bezpiecze stwa Pa stwowego, nadzoro-

wano:  

 
ministerstw, komitetów i instytucji, których dzia alno  zaz bia a si  z zakresem zada  wydzia u. 

Jednak w przypadku podj cia przez I sekretarza ostatecznej decyzji co do jakiejkolwiek kwestii doty-

cz cej którego  z resortów kierownik Wydzia u Organów Administracyjnych KC KPZR by  zobowi -

zany do jej bezwzgl dnej realizacji, niezale nie od ewentualnych opinii zainteresowanych ministrów 

– P. Deriabin, T.H. Bagley, op.cit., s. 95; Central Intelligence Agency, Intelligence Report: The KGB's 

Role in Soviet Politics, Directorate of Intelligence, 1 April 1972, CSI-2001-00027 [raport odtajniony 

19.08.2003 r.], s. 30; W. Laqueur, A World of Secrets: The Uses and Limits of Intelligence, New York 

1985, s. 237; . ,     ..., s. 190. Jednak najwi cej zale a-

o od charakteru relacji panuj cych w ramach trójk ta: I sekretarz (generalny) – przewodnicz cy KGB 

– kierownik Wydzia u Organów Administracyjnych KC KPZR, a nawet osobistego temperamentu. 

W konsekwencji status Diedowa, Zo otuchina oraz e towa nie by  zbyt mocny (np. we wrze niu 

1958 r. przewodnicz cy KGB gen. armii Iwan Sierow nie wyrazi  zgody na realizacj  projektu e to-

wa dotycz cego znacznego zmniejszenia liczebno ci i uproszczenia struktury komitetu), co prowadzi-

o do cz stych zmian na stanowisku kierownika tego  wydzia u – . ,   

..., s. 190. Niew tpliwie najwi ksz  w adz  dysponowa  zaprawiony w gabinetowych intrygach, 

Mironow, dawny protegowany Bre niewa, b d cy jednym z g ównych antagonistów Sierowa i prota-

gonistów jego nast pcy (bez stopnia), Aleksandra Niko ajewicza Szelepina, a tak e inicjator pa aco-

wego zamachu stanu skierowanemu przeciwko Chruszczowowi, który w rezultacie doprowadzi  do 

obj cia w adzy przez by ego patrona, Leonida Ilicza (sam zgin  natomiast pi  dni pó niej w nader 

zagadkowej katastrofie lotniczej w Jugos awii) – A. Knight, Beria. Prawa r ka Stalina, Warszawa 

1996, s. 164; . ,   ..., s. 184, 195, 197–198, 317; 

. ,   ,  2004, s. 125; C. Andrew, O. Gordievsky, KGB: The 

Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev, London 1990, s. 455. Z kolei 

bliski Bre niewowi, lecz pozbawiony wi kszych ambicji Sawinkin przez kolejne dwadzie cia 

trzy lata s u y  wiernie a  czterem sekretarzom generalnym – A. Knight, The KGB..., s. 133; 

Central Intelligence Agency, Gorbachev’s Groving Confrontation With the KGB: A Coming 

Showdown, Directorate of Intelligence, 1 June 1988, CSI-2001-00004 [odtajniony 30.01.2001 

r.], s. 11 (http://www.foia.cia.gov). Dla ukianowa, który uchodzi  jeszcze wówczas za bliskie-

go stronnika Gorbaczowa, stanowisko kierownika Wydzia u Organów Administracyjnych KC 

KPZR sta o si  natomiast odskoczni  do pó niejszej kariery w Radzie Najwy szej – . -

,   ,  2000, s. 158.  
18 Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National Organisations, Na-

tional Foreign Assessment Center, May 1981, CR 81-11343, s. 16; A. Knight, The KGB..., s. 133. 

Wiadomo o istnieniu sektorów: organów bezpiecze stwa pa stwowego (nadzór nad KGB), si  

zbrojnych (nadzór nad Ministerstwem Obrony i prawdopodobnie nad Aerof otem i DOSAAF), 

porz dku publicznego (nadzór nad MSW) oraz spraw praworz dno ci (nadzór nad Ministerstwem 

Sprawiedliwo ci, Prokuratur  Generaln  i S dem Najwy szym). Po przemianowaniu w Wydzia  

Pa stwowo-Prawny KC KPZR utworzono ponadto sektory: doskonalenia legislacji oraz relacji 

mi dzyetnicznych. Najliczniejszy by  sektor si  zbrojnych (ze rednim stanem zatrudnienia si ga-

j cym ok. 2/3 stanu ca ego wydzia u w latach 1957–1987), najmniej liczny – sektor do spraw 

praworz dno ci (w latach 1965–1968 by o w nim zatrudnionych zaledwie 5–6 pracowników mery-

torycznych) – A. Knight, The KGB..., s. 134–136; A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist 

Party..., s. 42; . ,    .   – -

     , „  ” z 11.02.2006 r., s. 6. 
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Tabela 1. Kierownicy Wydzia u Organów Administracyjnych (Wydzia u Pa stwowo- 
-Prawnego, Wydzia u Legislacji i Problemów Prawnych) KC KPZR w latach 1954–1991 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data  

urodzenia i zgonu/stopie  wojskowy 

w okresie sprawowania funkcji/ostatni 

stopie  wojskowy/ewentualne cz on-

kostwo w Prezydium (Biurze Poli-

tycznym) i Komitecie Centralnym 

KPZR 

Okres pe nienia  

funkcji 

Wa niejsze funkcje  

pe nione podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

1 2 3 

Afanasij ukianowicz DIEDOW 

(1)/ur. 1913, zm. 1961/(bez stopnia) 

05.1954 – 03.1955 uprzednio m.in. zast pca kie-

rownika Wydzia u Zarz dzania 

Kadrami KCWKP (b) od 1946 

do 07.1948, zast pca kierownika 

Wydzia u Organów Partyjnych, 

Zwi zkowych i Komsomolskich 

KC WKP (b) od 07.1948 do 

12.1949, kierownik Wydzia u 

Transportu KC WKP (b) od 

1951 do 1952 oraz kierownik 

Wydzia u Organów Administra-

cyjnych i Handlowo-

Finansowych KC KPZR od 

04.1953 do 05.1954, pó niej 

minister kontroli pa stwowej 

Rosyjskiej Federacyjnej SRR od 

03.1955  

b.d. b.d. b.d. 

Walentin Wasiljewicz ZO OTUCHIN 

(2)/ur. 1907, zm. 1976/gen. lejtn. (ok. 

1952) 

po . 1957 – 12.1957 uprzednio m.in. naczelnik Za-

rz du Politycznego Moskiew-

skiego Okr gu Wojskowego od 

po . 1950 do 10.1952, zast pca 

kierownika Wydzia u ds. Dobo-

ru i Rozmieszczenia Kadr KC 

KPZR od 10.1952 do 04.1953, 

I zast pca kierownika Wydzia u 

Organów Administracyjnych 

i Handlowo-Finansowych KC 

KPZR od 04.1953 do 1954, 

zast pca kierownika Wydzia u 

Organów Administracyjnych 

KC KPZR od 1954 do pocz. 

1957 oraz I zast pca kierownika 

Wydzia u Organów Administra-

cyjnych KC KPZR od pocz. do 

po . 1957, pó niej m.in. I za-

st pca kierownika Wydzia u 

Organów Administracyjnych  
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1 2 3 

  KC KPZR od 12.1957 do 1960 

oraz naczelnik Zarz du Poli-

tycznego Leningradzkiego 

Okr gu Wojskowego od 1960 

do 1962 

Aleksiej Siergiejewicz E TOW 

(3)/ur. 15 (28 wg kalendarza grego-

ria skiego).08.1904, zm. 1991/gen. 

p k (13.09.1944) 

12.1957 – 06.1959 uprzednio m.in. naczelnik Za-

rz du Politycznego Centralnej 

Grupy Wojsk Radzieckich 

w Austrii od 07.1945 do 

07.1950, naczelnik Zarz du 

Politycznego Turkiesta skiego 

Okr gu Wojskowego od 

07.1950 do 01.1951, naczelnik 

G ównego Zarz du Kadr Armii 

Radzieckiej od 01.1951 do 

03.1953 oraz naczelnik G ów-

nego Zarz du Politycznego 

Armii Radzieckiej i Floty Wo-

jenno-Morskiej ZSRR od 

04.1953 do 12.1957, pó niej 

m.in. komendant Akademii 

Wojskowo-Politycznej im. W.I. 

Lenina od 06.1959 do 11.1971  

Niko aj Romanowicz MIRONOW 

(4)/ur. 14(27).12.1913, zm. 

19.10.1964 (katastrofa lotnicza)/gen. 

mjr (1956) 

06.1959 – 19.10.1964 uprzednio m.in. sekretarz kiro-

wogradzkiego Komitetu Obwo-

dowego WKP (b) od 1949 do 

08.1951, zast pca naczelnika 3 

Zarz du G ównego (ds. kontr-

wywiadu wojskowego) MGB od 

08.1951 do 03.1953, zast pca 

naczelnika Wydzia u Specjalne-

go MWD/KGB Kijowskiego 

Okr gu Wojskowego od 

03.1953 do 01.1956 oraz na-

czelnik Zarz du KGB ds. Ob-

wodu Leningradzkiego od 

01.1956 do 06.1959  

Niko aj Iwanowicz SAWINKIN 

(5)/ur. 28.11(11.12).1913, zm. 

1993/gen. p k/cz onek Komitetu 

Centralnego KPZR od 03.1981 do 

04.1989, kandydat na cz onka Komi-

tetu Centralnego KPZR od 04.1971 do 

02.1981 

p.o. 19.10.1964 – 

02.1968, 02.1968 – 

01.1987 

jednocze nie I zast pca kierow-

nika Wydzia u Organów Admi-

nistracyjnych KC KPZR od 

08.1960 do 02.1968, uprzednio 

m.in. instruktor w Wydziale 

Organów Administracyjnych 

KC KPZR od 1950 do ok. 1956, 

kierownik sektora w Wydziale 

Organów Administracyjnych 

KC KPZR od ok. 1956 do  
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1 2 3 

  12.1959 oraz zast pca kierow-

nika Wydzia u Organów Admi-

nistracyjnych KC KPZR od 

12.1959 do 08.1960 

Anatolij Iwanowicz UKIANOW 

(6)/ur. 7.05.1930/(bez stop-

nia)/kandydat na cz onka Biura Poli-

tycznego KC KPZR od 09.1988 do 

07.1990, cz onek Komitetu Central-

nego KPZR od 03.1986 do 08.1991  

30.01.1987 – 

30.09.1988 

jednocze nie sekretarz KC KPZR 

ds. bezpiecze stwa od 01.1987 

do 10.1988, uprzednio m.in. 

konsultant Wydzia u Pracy Par-

tyjno-Organizacyjnej KC KPZR 

od 1976 do 1978, naczelnik 

Sekretariatu Prezydium Rady 

Najwy szej ZSRR od 05.1978 do 

01.1983, I zast pca kierownika 

Wydzia u Ogólnego KC KPZR 

od 01.1983 do 05.1985 oraz 

kierownik Wydzia u Ogólnego 

KC KPZR od 05.1985 do 

01.1987, pó niej m.in. I zast pca 

przewodnicz cego Prezydium 

Rady Najwy szej ZSRR od 

10.1988 do 05.1989, I zast pca 

przewodnicz cego Rady Naj-

wy szej ZSRR od 05.1989 do 

03.1990, przewodnicz cy Rady 

Najwy szej ZSRR od 03.1990 do 

08.1991  

Anatolij Safronowicz PAW OW 

(7)/ur. 24.09.1938/(bez stopnia) 

10.1988 – 10.1990 uprzednio m.in. zast pca kie-

rownika Wydzia u Organów 

Administracyjnych KC KPZR 

od 02.1985 do 10.1988 

W adimir Stiepanowicz BABICZEW 

(8)/ur. 11.01.1939/(bez stop-

nia)/cz onek Komitetu Centralnego 

KPZR od 07.1990 do 08.1991 

11.1990 – 08.1991 uprzednio m.in. zast pca kie-

rownika Wydzia u ds. Pracy 

Partyjnej i Kadr od 1988 do 

1989 oraz I zast pca kierownika 

Wydzia u ds. Pracy Partyjnej 

i Kadr od 1989 do 10.1990 

ród a:  

(1) . ,     ,  2005, s. 367;   

       1898–1991:   -

 (http://www. knowbysight.info/DDD/02366.asp); , , . -

         (opr. . , . ), 

  „ ”,   1998, s. 779; . ,  -

  (1945–1991). , , ,  2010, s. 53. 

(2)     ...:   -

 (http://www. knowbysight.info/ZZZ/02756.asp); , , ..., 

s. 786; A. Knight, The KGB. Police and  Politics in the Soviet Union, Boston–London–Sydney 

1988, s. 129, 135, 147; . ,    ..., s. 53. 
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(3) . ,     ..., s. 369; B. Potyra a, W. Szlufik, 

Who is Who? Trzygwiazdkowi genera owie i admira owie radzieckich si  zbrojnych z lat 1940–

1991, Cz stochowa 2001, s. 277;     ...: 

e     (http://www.knowbysight.info/ZhZZ/02569.asp);  . 

  (1957 .)       (opr. . -

),   „ ”,  2001, s. 718; A. Knight, The KGB..., 

s. 130, 135, 147; .     ..., s. 53. 

(4) . ,     ..., s. 386; . ,  . 

    ,  2005, s. 136–137;    

 ...:    (http://www.knowbysight.info/ 

MMM/05169.asp); Department of State, Directory of Soviet Officials, Vol. I: Personnel in the Com-

munist Party, Government and Mass Organizations of  the USRR and RSFSR, Bureau of Intelligence 

and Research, August 1960, s. 4; Central Intelligence Agency,  Directory of Soviet Officials, Vol. I: 

USSR and RSFSR, Directorate of Intelligence, November 1963 BA 63–13, s. A6; . , 

  ..., s. 53; A. Golitsyn, New Lies for Old: The Communist Strategy  of 

Deception and Disinformation, New York 1984, s. 47–48;    , 

 2004, s. 630; J. Dziak, Chekisty: A History of the KGB, New York  1988, s. 163–164; 

. ,   ,  2004, s. 123; . ,    , 

 2000, s. 310; A. Knight, The KGB..., s. 56, 130–133, 135–136; D. Wise, T. Ross, The  Espio-

nage Establishment, New York 1967, s. 73–74. 

(5)     ...:    

(http://www.knowbysight.info/SSS/05874.asp); A. Rahr, Biographies of the Soviet Party Elite [w:] 

Elites and Political Power in the  USSR, red. D. Lane, Cambridge 1988, s. 89–90; Central Intelli-

gence Agency, Revisions to Directory  of Soviet Officials, Vol. I: USSR and RSFSR, Directorate of 

Intelligence, February 1966, A 66–5, s. A2; idem, Directory of Soviet Officials, Vol. I: National 

Organizations, Directorate of Intelligence, December 1975, A 75–45, s. 30; idem, Directory of 

Soviet Officials: National Organizations, National Foreign Assessment Center, May 1981,  CR 81-

-11343, s. 16; idem, Directory of Soviet Officials: National Organizations, Directorate of Intelli-

gence,  February 1989, LDA 89–10149, s. 9; idem, Intelligence Report: Leonid Brezhnev – the 

Man and his Power, Directorate of Intelligence, 5 December 1969, brak sygnatur [raport odta-

jniony w czerwcu 2007 r.], s. 25 (http://www.  foia.cia.gov); idem, Intelligence Report: The KGB's 

Role in Soviet Politics, Directorate of Intelligence, 1 April  1972, CSI-2001-00027 [raport odta-

jniony 19.08.2003 r.], s. 16–17, 100 (http://www.foia.cia.gov); idem, Rejuvenating the Soviet 

Party Apparatus, Directorate of Intelligence, 1 February 1986, CSI-2001-00004 [raport odtajniony  

30.01.2001 r.], s. 3, 7 (http://www.foia.cia.gov); idem, Gorbachev’s Groving Confrontation With 

the KGB: A Co- ming Showdown, Directorate of Intelligence, 1 June 1988, CSI-2001-00004 [odta-

jniony 30.01.2001 r.], s. 11 (http://  www.foia.cia.gov); . ,   

..., s. 53; B. Lewytzkyj, J. Stroynowski, Who's  Who in the Socialist Countries: a Biographi-

cal Eencyclopedia of 10.000 Leading Personalities in 16 Communist  Countries, München–New 

York 1978, s. 536; A. Knight, The KGB..., s. 129, 132–133, 135; W. Bukowski, Moskiewski 

Proces. Dysydent w archiwach Kremla, Volumen 1998, s. 161.  

(6)     ...:   – 

     (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00536.asp); 

Central Intelligence Agency, Gorbachev’s Groving Confrontation With the KGB: A Coming 

Showdown, Directorate of Intelligence, 1 June 1988,  CSI-2001-00004 [odtajniony 30.01.2001 r.], 

s. 11 (http://www.foia.cia.gov); . ,  ,  „ ” 1997, nr 2, 

s. 153; . ,   .  ,  2002, s. 319–

321; . ,  ,   .     ,   2004, s. 492; . -

,   ..., s. 53; A. Rahr, Biographies of the Soviet Party Elite  [w:] 
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Elites and Political Power..., s. 88; S. Banzie, H. Plater-Zyberk, Soviet Union [w:] The RUSI 

Soviet-Warsaw  Pact Yearbook, Royal United Services Institute, Jane’s Defence Data, Couldson–

Alexandria 1989, s. 131; . ,   ..., s. 162; . -

,   ,  2000,  s. 158; J. Waller, Secret Empire: The KGB in Russia Today, 

San Francisco–Oxford 1994, s. 162. 

(7) A. Knight, The KGB..., s. 135; A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist Party, Lon-

don–New York 2008, s. 42; Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National 

Organizations…, February 1989, s. 9; idem, Soviet Legal Reform Instituting a State of Law, Director-

ate of Intelligence,  1 July 1989, CSI-2001-00004, s. 61; CWIHP (Virtual Archive) – Note from A.S. 

Pavlov, Chief of the CC CPSU,  State and Legal Department, to the CC CPSU, On the Issue of the 

Events in the City of Tbilisi, 29.04.1989 (dokument PDF http://www.wilsoncenter.org/cwihp/ docu-

mentreaders/eotcw/890429a.pdf) 

(8)     ...:     -

      (http://www.knowbysight.info/2_ KPSS/ 

06515.asp); Who was Who in the Soviet Union: a Biographical Dictionary of More Than 4.600 Lead-

ing officials from the Central Apparatus and the Republics to 1991, red. U. Schulz-Torge, New York 

1992, s. 54–55; . ,   ..., s. 53. 

 

Ministerstwo Obrony (  o ), zw aszcza G ówny Zarz d Wy-

wiadowczy tzw. GRU (  p   – ), Minister-

stwo Spraw Wewn trznych (    – )19, linie lot-

nicze ( ), Ministerstwo Sprawiedliwo ci (  )20, 

Prokuratur  Generaln  (   ), S d Najwy szy ( -

  ) oraz paramilitarne „Ochotnicze Towarzystwo Wspó dzia ania 

z Armi , Lotnictwem i Flot ” (    , 

   – )21. Liczba pracowników merytorycznych (inspekto-

rów, instruktorów i referentów) zatrudnionych w wydziale wzros a z ok. 40–50 

 
19 Po likwidacji 13 stycznia 1960 r. Ministerstwa Spraw Wewn trznych ZSRR jego funkcje 

przej y ministerstwa spraw wewn trznych republik zwi zkowych. W dniu 26 lipca 1966 r. utwo-

rzono Ministerstwo Ochrony Porz dku Publicznego ZSRR (   -

  ), które 25 listopada 1968 r. przemianowano ponownie na Ministerstwo 

Spraw Wewn trznych ZSRR – zob. .  - - - - - -  

1917–1991..., s. 133;    ,   ,  

  1923–1991,  1999, s. 48, 71.  
20 Po likwidacji 31 maja 1956 r. Ministerstwa Sprawiedliwo ci ZSRR jego funkcje przej y 

ministerstwa sprawiedliwo ci republik zwi zkowych. Reaktywacja resortu na poziomie central-

nym nast pi a dopiero od 31 sierpnia 1970 r. –    ,  

 ,    1923–1991..., s. 106–107. 
21 J. Hough, M. Fainsod, How the Soviet Union Is Governed..., s. 412; A. Knight, The KGB..., 

s. 133; J. Dziak, Chekisty: A History of the KGB, New York 1988, s. 163–164; . , -

..., s. 373; Central Intelligence Agency, Political Control of the Soviet Armed Forces, National 

Foreign Assessment Center, 1 July 1980, CSI-2001-00006 [odtajniony 30.01.2001 r.], s. 3–4 

(http://www.foia.cia.gov); . ,   ..., s. 310; . , 

  ..., s. 158; A. Golitsyn, New Lies for Old. The Communist Strategy of Deception and 

Disinformation, New York 1984, s. 48; A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist Party..., 

s. 136; . ,    …, „  ” z 11.02.2006 r., s. 6. 
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w latach siedemdziesi tych do 65 w ko cu lat osiemdziesi tych22. W zdecydowa-

nej wi kszo ci wywodzili si  oni z kr gów KGB, wojska (w tym GRU) i MSW23.  

W ramach wydzia u bezpo redni  piecz  nad KGB utrzymywali pracownicy 

Sektora Organów Bezpiecze stwa Pa stwowego (  o  -

 )24, który od pa dziernika 1988 r. przemianowano na 

Sektor Problemów Bezpiecze stwa Pa stwowego (   -

 )25. Cho  jego kierownik (zob. tabela nr 2), za po rednic-

twem podleg ego mu aparatu i w porozumieniu z bezpo rednim prze o onym, 

formalnie sprawowa  jedynie „polityczn  kontrol ” nad dzia aj cymi w komitecie 

organizacjami partyjnymi (istniej cymi wszelako w ka dej jednostce organizacyj-

nej KGB), jego rzeczywiste funkcje by y znacznie szersze. Poza wytyczaniem 

ogólnych zada , jak równie  przygotowywaniem oraz sankcjonowaniem wi kszo-

ci aktów normatywnych dotycz cych komitetu (w tym tak e struktury organiza-

cyjno-etatowej od poziomu zarz du g ównego w centrali do wydzia ów miejskich 

w terenie b d  oficjalnych przedstawicielstw i rezydentur zagranicznych), zatwier-

dza  propozycje nominacji i odwo a  pracowników KGB na stanowiska od szcze-

bla naczelnika samodzielnego wydzia u ( a a) wzwy , a tak e 

rezydentów wywiadu (po uzgodnieniu z Wydzia em Kadr Zagranicznych KC 

KPZR), a nadto wnioski o nadanie najwy szych stopni wojskowych (od podpu -

kownika do rang generalskich i admiralskich w cznie) oraz odznacze . Dodatko-

wo mia  mo no  monitorowania ogólnych rezultatów pracy (zazwyczaj czyni  to 

poprzez weryfikacj  sprawozda  okresowych poszczególnych ogniw i pionów 

KGB, w tym tak e wywiadu) b d  dania wyja nie  na temat ró norodnych 

(w szczególno ci politycznych i kadrowych) aspektów dzia alno ci komitetu. 

Oprócz tego, pracownicy sektora byli uprawnieni do przeprowadzania wyrywko-

wych kontroli, nadzorowali proces rekrutacji kadr, organizowali konferencje i spo-

tkania konsultacyjne z funkcjonariuszami KGB, a tak e uczestniczyli ze strony 

w adz partyjnych w oficjalnych b d  tajnych ceremoniach u wietniaj cych wa -

ne resortowe wydarzenia lub rocznice26. 

 
22 A. Knight, The KGB…, s. 136; A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist Party..., 

s. 42. Wraz z personelem pomocniczym, licz cym 13 osób, Wydzia  Pa stwowo-Prawny liczy  

w 1989 r. ogó em 78 pracowników – A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist Party…, s. 42. 
23 . ,   …, s. 310. 
24 .  - - - - - -  1917–1991..., s. 175, 274; 

. ,   ..., s. 134; . ,   . . -

   [w:]  ,  2005, s. 69;    [w:]  -

... (http://www.memo.ru/ history/exp-kpss/Chapter5.htm) 
25 . ,  ..., s. 342;    [w:]  ...  

(http://www.memo.ru/history/exp-kpss/Chapter5.htm) 
26 A. Knight, The KGB..., s. 133–134; P. Deriabin, T.H. Bagley, op. cit., s. 91–92, 94; AIPN, 

sygn. IPN 01538/9, Raport CIA „Wywiad Radziecki – KGB i GRU”, pa dziernik 1984, k. 35–36; 

Central Intelligence Agency, Intelligence Report: The KGB's Role in Soviet Politics..., s. 29–31 
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Tabela 2. Kierownicy Sektora Organów Bezpiecze stwa Pa stwowego (Sektora Problemów 
Bezpiecze stwa Pa stwowego) KC KPZR w latach 1954–1990 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data 

urodzenia i zgonu/stopie  wojskowy 

w okresie sprawowania funk-

cji/cz onkostwo w Prezydium (Biu-

rze Politycznym), Komitecie Cen-

tralnym KPZR 

Okres pe nienia 

funkcji 

Wa niejsze funkcje pe nione 

podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

1 2 3 

Wadim Stiepanowicz TIKUNOW 

(1)/ur. 04.1921, zm. 16.07.1980/(bez 

stopnia)/kandydat na cz onka Komi-

tetu Centralnego KPZR od 10.1961 

do 04.1971 

06.1954 – 11.1958 uprzednio m.in. I sekretarz 

w odzimierskiego Komitetu 

Obwodowego WKP (b) od 1951 

do 06.1952 oraz pracownik KC 

WKP (b)/KPZR od 06.1952 do 

06.1954, pó niej m.in. zast pca 

kierownika Wydzia u Organów 

Administracyjnych KC KPZR 

od 11.1958 do 08.1959, zast p-

ca przewodnicz cego KGB od 

08.1959 do 07.1961, minister 

spraw wewn trznych Rosyj-

skiej Federacyjnej SRR od 

07.1961 do 08.1962, minister 

ochrony porz dku publicznego 

Rosyjskiej Federacyjnej SRR 

od 08. 1962 do 1967, cz onek 

Wydzia u Kadr Zagranicznych 

KC KPZR od 1967 do 09.1969, 

radca w ambasadzie ZSRR 

w Rumunii od 10.1969 do 

03.1974, ambasador ZSRR 

w Górnej Wolcie od 02.1974 do 

08.1978 oraz ambasador ZSRR 

w Kamerunie od 08.1978 do 

07.1980 

Wasilij W adimirowicz  

MOZ ECZKOW (2)/b.d. 

12.1958 – po . 1961 pó niej zast pca naczelnika 

1 Zarz du G ównego KGB od 

po . 1961 do jesieni 1971 

Ardalion Niko ajewicz MA YGIN 

(3)/ur. 1(14).08.1913, zm. 

17.10.1999/p k/gen. mjr 

(27.10.1967) 

26.06.1961 – 

8.06.1967 

uprzednio m.in. zast pca na-

czelnika 3 Zarz du G ównego 

(ds. kontrwywiadu wojskowe-

go) MGB od 12.1951 do 

03.1953, naczelnik Wydzia u 

 
(http://www.foia.cia.gov); J. Richelson, Sword and Shield..., s. 50; . ,  -

 ..., s. 190, 195, 317; . ,   ..., s. 310;  

  ..., s. 17; . ,   . .  [w:]  

..., s. 69. 
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1 2 3 

  Kadr 3 Zarz du (ds. kontrwy-

wiadu wojskowego) MWD od 

03.1953 do 03.1954, naczelnik 

Wydzia u Kadr 3 Zarz du 

G ównego (ds. kontrwywiadu 

wojskowego) KGB od 03.1954 

do 06.1958, naczelnik 7 Wy-

dzia u 3 Zarz du G ównego (ds. 

kontrwywiadu wojskowego) 

KGB od 06.1958 do 02.1960 

oraz naczelnik 5 Wydzia u 3 

Zarz du (ds. kontrwywiadu 

wojskowego) KGB od 02.1960 

do 06.1961, pó niej m.in. za-

st pca przewodnicz cego KGB 

od 06.1967 do 02.1979 

b.d. b.d. b.d. 

Jewgienij Fjodorowicz IWANOW 

(4)/ur. 1934/gen. mjr 

ok. 1980 – 

15.06.1989 

uprzednio m.in. zast pca na-

czelnika 2 Zarz du G ównego 

(ds. kontrwywiadu krajowego) 

KGB od ok. 1975 do ok. 1980, 

pó niej m.in. naczelnik 5 

Zarz du/Zarz du „Z” (ds. 

walki z „dywersj  ideolo-

giczn ”) od 05.1989 do 

01.1991 i jednocze nie cz onek 

Kolegium KGB od 06.1989 do 

01.1991 

Iwan Iwanowicz GORIE OWSKI 

(5)/ur. 25.01.1942/gen. letn. 

06.1989 – 10.1990 uprzednio m.in. naczelnik 

Wydzia u Specjalnego KGB 

Zabajkalskiego Okr gu Woj-

skowego od 1986 do 1988 

oraz przewodnicz cy KGB 

Azer skiej SRR od 08.1988 

do 06.1989, pó niej zast pca 

dyrektora SWR od 01.1992 

b.d. b.d. b.d. 

ród a:  

(1) .  - - - - - -  1917–1991.  

(opr. A. ,  H. ),   „ ”,  2003, s. 290–

291; B. Lewytzkyj, J. Stroynowski,  Who's Who in the Socialist Countriess…, s. 623; A. Knight, 

The KGB..., s. 130, 135, 137;    ..., s. 733; W. Bukowski, 

Moskiewski Proces..., s. 121.  

(2) Department of State, Directory of Soviet Officials, Vol. I: Personnel in the Communist 

Party..., s. 4; Central  Intelligence Agency, Intelligence Report: The KGB's Role in Soviet Politics, 

Directorate of Intelligence, 1 April  1972, CSI-2001-00027 [raport odtajniony 19.08.2003 r.], s. 87 

(http://www.foia.cia.gov) 
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(3) .  - - - - - -  1917–1991..., s. 147, 

164, 273–274;   - :    

(http://www.rustrana.ru/article.php?nid=8552); . ,   ..., s. 134, 521; 

. ,   . .     [w:]  , -

 2005, s. 69–70; . , ,  2006, s.  110, 270; . , -

  , „ ”,  2000, s. 241–242;   

  ..., s. 613. 

(4) .  - - - - - -  1917–1991..., s. 149, 175, 

176, 739; AIPN,  sygn. IPN BU 0637/1, Korespondencja z ZSRR 1989–1990. Notatka p k Zbi-

gniewa Twerda o nowym szefie  V Zarz du KBP gen. mjr. Jewgieniju Fjodorowiczu Iwanowie, 

11.07.1989, k. 119; . ,   ..., s. 160, 214. 

(5) . ,  :   .   -

    ,  2003, s. 342;   -

 :    (http://www.kvrf.ru/about_club/faces/ 

photos_and_biographs/57) 

 

Po „puczu sierpniowym”, w zwi zku z delegalizacj  Komunistycznej Partii 

Zwi zku Radzieckiego, sektor wraz z macierzystym Wydzia em Legislacji i Pro-

blemów Prawnych uleg  likwidacji27. 

2. Rola innych wydzia ów i komisji KC KPZR  

Wa n  rol  w systemie „zadaniowania” wywiadu KGB odgrywa  równie  

utworzony w marcu 1953 r. Wydzia  ds. Wspó pracy z Zagranicznymi Partiami 

Komunistycznymi KC KPZR (      -

   )28, z którego po reorganizacji w lutym 1957 r. 

wy oni  si  Wydzia  Mi dzynarodowy ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycz-

nymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR (    -
       

)29, przemianowany z kolei w pa dzierniku 1988 r. w Wydzia  Mi dzyna-

 
27     ...:     -

     (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/ 

06515.asp) 
28     ...:      

    (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/ 00529.asp). 

Wydzia  ten powsta  w wyniku przemianowania dotychczasowej Komisji ds. Wspó pracy z Zagra-

nicznymi Partiami Komunistycznymi KC KPZR (      -

   ), któr  utworzono w pa dzierniku 1952 r. Wcze niej funkcj  

spe nia a, funkcjonuj ca od marca 1949 r., Komisja ds. Polityki Zagranicznej KC WKP ( -

   ( )) (od 13 pa dziernika 1952 r. – KPZR) – Ibidem. 
29     ...:    

         

(http://www.knowbysight.info/2_KPSS/07749. asp) 
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rodowy KC KPZR (    )30. Jego kierownikowi 

(zob. tabela nr 3), wspomaganemu przez jednego pierwszego zast pc  oraz do 

sze ciu „zwyk ych” zast pców, podlega o kilkana cie sektorów (w wi kszo ci 

geograficznych)31, w ramach których: dokonywano analizy sytuacji w pa stwach 

kapitalistycznych na podstawie informacji i raportów dostarczanych przez wy-

wiad zagraniczny oraz sygna owy KGB, wywiad wojskowy GRU, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych ( o    –  -

), instytuty badawcze Akademii Nauk ZSRR (   ), a tak e 

z w asnych róde  (poprzez pracowników wydzia u zatrudnianych w charakterze 

dyplomatów w wybranych radzieckich ambasadach), jak równie  ustalano prio-

rytety wywiadowcze, a niekiedy zlecano nawet zdobycie konkretnych informacji 

(z zakresu polityki zagranicznej) przez KGB i GRU. Ponadto kierownik wspo-

mnianego wydzia u móg  rekomendowa  I sekretarzowi (generalnemu) KC 

KPZR, a za jego po rednictwem Sekretariatowi i Biuru Politycznemu, propozy-

cje podj cia okre lonych decyzji w kwestiach mi dzynarodowych. Dodatkowo 

pracownicy jednostki kontrolowali realizacj  uchwa  najwy szych gremiów par-

tyjnych, dotycz cych problematyki mi dzynarodowej przez w a ciwe minister-

stwa i instytucje centralne (w tym wywiad KGB), koordynowali dzia alno  

radzieckich rodków masowego przekazu wobec zagranicy, decyduj c zarazem 

(do chwili utworzenia w lutym 1978 r. Wydzia u Propagandy Mi dzynarodowej 

KC KPZR) o specyfice, zakresie oraz intensywno ci prowadzenia ró norodnych 

kampanii propagandowych skierowanych przeciwko poszczególnym krajom 

o prozachodniej orientacji politycznej, a nawet o kierunkach dezinformowania 

miejscowej opinii publicznej w celu wywo ania okre lonych nast pstw politycz-

nych. Opracowywali ponadto instrukcje i strategie dzia a  dla wybranych partii 

 
30     ...:    

 (http://www. knowbysight.info/2_KPSS/07749.asp) 
31 R. Kitrinos, The CPSU Central Committee’s International Department [w:] Soviet Foreign 

Policy in a Changing World, New York 1986, s. 183; Central Intelligence Agency, Directory of 

Soviet Officials: National Organisations, National Foreign Assessment Center, May 1981, CR 81-

11343, s. 16; idem, The Soviet Foreign Policy Apparatus: Research Study, 1 June 1976, CSI-2001-

00003 [odtajniony 29.01.2001 r.], s. 14 (http://www.foia.cia.gov); J. Richelson, Sword and 

Shield..., s. 52; I. Dzhirkvelov, Secret Servant: My Life with the KGB and the Soviet Elite, London 

1987, s. 130. Poszczególni zast pcy kierownika wydzia u byli odpowiedzialni za ró ne regiony 

wiata: Europ  Zachodni , z wyj tkiem Skandynawii, Skandynawi , Pó nocn  Ameryk  i Wielk  

Brytani , Daleki Wschód, Bliski Wschód i Ameryk  aci sk , a tak e Afryk . Wiadomo równie  

o istnieniu nast puj cych sektorów funkcjonalnych: mi dzynarodowych organizacji rz dowych, 

mi dzynarodowych organizacji spo ecznych, ruchów masowych, czno ci i protoko ów, kodów 

i komunikacji. W pa dzierniku 1988 r. utworzono ponadto sektor odpowiedzialny za relacje 

z partiami komunistycznymi, dzia aj cymi w pa stwach socjalistycznych – zob. Kitrinos, The 

CPSU Central Committee’s..., s. 183–185, 190–191, 203; R. Staar, Foreign Policies of the Soviet 

Union, Stanford 1991, s. 33; Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National 

Organisation, National Foreign Assessment Center, May 1981, s. 17–18. 
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komunistycznych, a od 1964 r. tak e dla „organizacji post powych” oraz „ru-

chów narodowo-wyzwole czych”, funkcjonuj cych na terenie pa stw kapitali-

stycznych i krajów „trzeciego wiata”, utrzymywali bezpo rednie kontakty z ich 

przywódcami (lub przedstawicielami) w celu okresowego uzgadniania wspólnej 

strategii i taktyki dzia a , jak równie  zlecali tajne operacje polegaj ce na „bez-

piecznym” dostarczaniu im, za po rednictwem wywiadu KGB, rodków finan-

sowych, a w niektórych przypadkach tak e rodków czno ci radiowej i broni32. 

Od pa dziernika 1988 r. pracownicy jednostki dodatkowo przej li zadania roz-

wi zanych wtedy wydzia ów KC KPZR: ds. Wspó pracy z Partiami Komuni-

stycznymi i Robotniczymi Pa stw Socjalistycznych oraz Kadr Zagranicznych33. 

Liczba osób zatrudnionych w wydziale wzros a z ok. 100–150 w pó nych latach 

pi dziesi tych do ok. 200 w po owie lat osiemdziesi tych34. 

Wed ug zgodnych opinii sowietologów, uchwa y podejmowanie w Wydziale 

ds. Wspó pracy z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi KC KPZR (oraz jego 

pó niejszych „klonach”) wywiera y znacznie wi kszy wp yw na kszta towanie 

radzieckiej polityki zagranicznej (zw aszcza w odniesieniu do krajów „trzeciego 

wiata”) ni  decyzje Ministerstwa Spraw Zagranicznych35. Sytacja ta uleg a zmia-

 
32 . ,   ..., s. 156; R. Kitrinos, The CPSU Central Commit-

tee’s..., s. 183–198; T. Wolton, Le KGB en France, Paris 1986, s. 180–183; W. Laqueur, A World of 

Secrets..., s. 241; A. Knight, The KGB..., s. 284, 286–287; Central Intelligence Agency, The Soviet 

Foreign Policy Apparatus..., s. 12–17 (http://www.foia.cia.gov); idem, Soviet Support for Interna-

tional Terrorism and Revolutionary Violence: Special National Intelligence Estimate, 27 May 

1981, SC-1999-00013 [odtajniony 4.04.1994 r.], s. 7 (http://www.foia.cia.gov); J. Richelson, 

Sword and Shield..., s. 52; I. Dzhirkvelov, Secret Servant..., s. 129–133; R. Shultz, The Soviet 

Union and Revolutionary Warfare: Principles, Practices and Regional Comparisons, Stanford 

1989, s. 22–24; R. Heuer, Soviet Organization and Doctrine for Strategic Deception [w:] Soviet 

Strategic Deception, ed. B. Dailey, P. Parker, Lexington–Toronto 1987, s. 27; C. Andrew, V. Mi-

trokhin, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West..., s. 240, 295, 373–375, 381, 

384, 393–394, 439–440, 788; idem, The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for 

the Third World, New York 2005, s. 10–11, 204, 445; D. Wo kogonow, Siedmiu wodzów..., s. 432; 

. ,   ..., s. 198–199; AIPN, sygn. IPN 01538/9, Raport CIA 

„Wywiad Radziecki – KGB i GRU”..., k. 92; G. Knopp, Elita szpiegów, Warszawa 2004, s. 13; 

J. Hough, M. Fainsod, How the Soviet Union Is Governed..., s. 414. 
33 R. Staar, Foreign Policies of the Soviet Union..., s. 33, 77; A. Ogushi, The Demise of the 

Soviet Communist Party..., s. 41. 
34 R. Kitrinos, The CPSU Central Committee’s..., s. 183; . ,   

.  ,  2002, s. 143. Inne ród o szacowa o liczb  pracowników 

wydzia u na pocz tku lat osiemdziesi tych na ok. 100 – zob. J. Michelson, Sword and Shield..., 

s. 52. Wed ug danych archiwalnych, w 1989 r. Wydzia  Mi dzynarodowy KC KPZR liczy  203 

pracowników merytorycznych oraz 6 wsparcia technicznego – zob. A. Ogushi, The Demise of the 

Soviet Communist Party..., s. 41. 
35 R. Kitrinos, The CPSU Central Committee’s..., s. 191; Central Intelligence Agency, Soviet 

Support for International Terrorism and Revolutionary Violence: Special National Intelligence Esti-

mate..., s. 7 (http://www. foia.cia.gov); G. Knopp, Elita szpiegów..., s. 13. Szerzej na temat relacji 
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nie dopiero w pa dzierniku 1988 r.36, natomiast nieca e trzy lata pó niej, w ko cu 

sierpnia 1991 r., Wydzia  Mi dzynarodowy KC KPZR zosta  zlikwidowany37. 

 
Tabela 3. Kierownicy Wydzia u ds. Wspó pracy z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi 

(Wydzia u Mi dzynarodowego ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi Pa stw  
Kapitalistycznych, Wydzia u Mi dzynarodowego) KC KPZR w latach 1954–1991 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data 

urodzenia i zgonu/stopie  wojsko-

wy w okresie sprawowania funk-

cji/cz onkostwo w Prezydium 

(Biurze Politycznym), Komitecie 

Centralnym KPZR 

Okres  

pe nienia 

funkcji 

Wa niejsze funkcje  

pe nione podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

1 2 3 

Wasilij Paw owicz STIEPANOW 

(1)/ur. 1905, zm. 1981/(bez stop-

nia)/kandydat na cz onka Komitetu 

Centralnego KPZR od 10.1961 do 

03.1966 

1954 – 1955 uprzednio m.in. pracownik KC WKP 

(b)/KPZR od 1951 do 03.1953 oraz I 

zast pca kierownika Wydzia u ds. 

Wspó pracy z Zagranicznymi Partiami 

Komunistycznymi od 03.1953 do 

1954, pó niej m.in. redaktor gazety 

„Prawda” od 1955 do 1960 oraz za-

st pca g ównego radaktora gazety 

„Prawda” od 1961 do 1962 

Boris Niko ajewicz PONOMA-

RIOW (2)/ur. 4 (17).01.1905, zm. 

21.12.1995/(bez stopnia)/kandydat 

na cz onka Biura Politycznego KC 

KPZR od 05.1972 do 02.1986, 

cz onek Komitetu Centralnego 

KPZR od 02.1956 do 04.1989, 

kandydat na cz onka Komitetu 

Centralnego KPZR od 10.1952 do 

02.1956 

1955 – 

25.02.1986 

jednocze nie sekretarz KC KPZR od 

10.1961 do 02. 1986 oraz kandydat 

na cz onka Biura Politycznego KC 

KPZR od 05.1972 do 02.1986, 

uprzednio m.in. zast pca kierownika 

Wydzia u Informacji Mi dzynarodo-

wej KC WKP (b) od 1944 do 

07.1946, I zast pca naczelnika Ra-

dzieckiego Biura Informacyjnego 

przy Radzie Ministrów ZSRR od 

07.1946 do 07.1947, naczelnik Ra-

dzieckiego Biura Informacyjnego 

przy Radzie Ministrów ZSRR od 

07.1947 do 1949, I zast pca przewod-

nicz cego Komisji ds. Polityki Zagra-

nicznej KC WKP (b)/KPZR od 03.1949 

do 10.1952, I zast pca przewodnicz ce-

go Komisji ds. Wspó pracy z Zagra- 

 
pomi dzy wspomnianym wydzia em a MSZ – C. Andrew, V. Mitrokhin, The World Was Going 

Our Way..., s. 10–11; Central Intelligence Agency, The Soviet Foreign Policy Apparatus..., s. 15 

(http://www.foia.cia.gov) 
36 R. Staar, Foreign Policies of the Soviet Union..., s. 33; G. Knopp, Elita szpiegów..., s. 13. 
37     ...:    

 (http://www. knowbysight.info/2_KPSS/07749.asp) 
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1 2 3 

  nicznymi Partiami Komunistycznymi 

KC KPZR od 10.1952 do 03.1953 oraz 

I zast pca przewodnicz cego Wydzia u 

ds. Wspó pracy z Zagranicznymi Par-

tiami Komunistycznymi KC KPZR od 

03.1953 do 1955 

Anatolij Fjodorowicz DOBRYNIN 

(3)/ur. 16.11.1919, zm. 

6.04.2010/(bez stopnia)/cz onek 

Komitetu Centralnego KPZR od 

04.1971 do 07.1990, kandydat na 

cz onka Komitetu Centralnego 

KPZR od 04.1966 do 03.1971 

6.03.1986 – 

30.09.1988 

jednocze nie sekretarz KC KPZR od 

03.1986 do 09.1988, uprzednio m.in. 

pomocnik ministra spraw zagranicz-

nych ZSRR od 1955 do 1957, zast pca 

sekretarza generalnego ONZ od 1957 

do 1959, kierownik Wydzia u Krajów 

Ameryki MSZ od 02.1960 do 01.1962 

oraz ambasador ZSRR w Stanach 

Zjednoczonych od 01.1962 do 

05.1986, pó niej m.in. doradca ds. 

mi dzynarodowych przewodnicz cego 

Prezydium Rady Najwy szej ZSRR 

i prezydenta ZSRR od 10.1988 do 

12.1991 

Walentin Michaj owicz FALIN 

(4)/ur. 3.04.1926/(bez stop-

nia)/cz onek Komitetu Centralnego 

KPZR od 04.1989 do 08.1991, 

kandydat na cz onka Komitetu 

Centralnego KPZR od 03.1986 do 

04.1989 

30.09.1988 – 

29.08.1991 

jednocze nie sekretarz KC KPZR od 

07.1990 do 08.1991, uprzednio m.in. 

kierownik 2 Wydzia u (europejskiego 

ds. W. Brytanii) MSZ od 1966 do 

08.1968, kierownik 3 Wydzia u (euro-

pejskiego ds. RFN) MSZ od 08.1968 

do 01.1971, ambasador ZSRR w RFN 

od 02.1971 do 09.1978, I zast pca 

kierownika Wydzia u Propagandy 

Zagranicznej KC KPZR od 09.1978 do 

12.1982, komen tator polityczny gaze-

ty „Izwiestia” od 12.1982 do 1986, 

przewodnicz cy Agencji Prasowej 

„Nowosti” od 1986 do 1988 

ród a:  

(1)     ...:    

(http://www.knowbysight.info/SSS/05170.asp);  .   

(1957 .)       (opr. . ),   

„ ”,  2001, s. 780; . ,    ..., s. 54. 

(2)     ...:   -

 (http://www.knowbysight.info/PPP/05171.asp); . ,   ..., 

s. 437–440; Department of State, Directory of Soviet Officials, Vol. I..., August 1960, s. 4; Central 

Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials,  Vol. I..., November 1963, s. A6; idem, Direc-

tory of Soviet Officials, Vol. I..., December 1975, s. 36; idem, Directory of Soviet Officials: Na-

tional Organisations..., May 1981, s. 3–4, 9, 17; idem, Rejuvenating the Soviet Party  Apparatus, 

Directorate of Intelligence, 1 February 1986, CSI-2001-00004 [raport odtajniony 30.01.2001 r.], 

s. 3  (http://www.foia.cia.gov); . ,   ..., s. 54; Who's Who 
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in the Socialist  Countriess..., s. 488; A. Knight, The KGB..., s. 286; C. Andrew, V. Mitrokhin, The 

Mitrokhin Archive. The KGB in  Europe and the West, London 2000, s. 373–375, 381, 384, 394; 

W. Laqueur, A World of Secrets: The  Uses and Limits of Intelligence, New York 1985, s. 241; 

T. Wolton, Le KGB en France, Paris 1986, s. 180; J. Richelson, Sword and Shield..., s. 52.  

(3)     ...:   -

 (http://www.  knowbysight.info/DDD/02443.asp); . ,   -

..., s. 142–144; . ,    ..., s. 54; Who's Who in the So-

cialist Countriess..., s. 129; A. Knight, The KGB..., s. 286;  A. Rahr, Biographies of the Soviet 

Party Elite [w:] Elite and Political Power..., s. 88; Central Intelligence Agency,  Gorbachev’s New 

Foreign Policy Apparatus, 1 August 1987, CSI-2001-00004 [raport odtajniony 30.01.2001 r.],  s. 7 

(http://www.foia.cia.gov); R. Staar, Foreign Policies of the Soviet Union,  Stanford 1991, s. 45. 

(4)    :   -

 (http://www.  peoples.ru/state/ambassador/valentin_falin/index.html); . ,  

 ..., s. 593–595;  Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National 

Organizations..., February 1989, s. 7; Who's Who in the Socialist Countries..., s. 152; . , 

  ..., s. 54; G. Knopp,  Elita szpiegów, Warszawa 2004, s. 13. 

 

Pewne elementy zewn trznych uprawnie  nadzorczych w stosunku do wy-

wiadu KGB posiada  tak e, powsta y w lutym 1957 r. na skutek rozdzielenia 

Wydzia u ds. Wspó pracy z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi KC 

KPZR, Wydzia  ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi i Robotniczymi 

Pa stw Socjalistycznych KC KPZR (      

      )38. By  on mniej 

liczny od Wydzia u Mi dzynarodowego ds. Wspó pracy z Partiami Komuni-

stycznymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR. Kierownikowi jednostki (zob. 

tabela nr 4) podlega  bowiem pierwszy zast pca i zaledwie dwóch do trzech 

„zwyk ych zast pców” nadzoruj cych kilka sektorów geograficznych39, w ra-

 
38     ...:     -

        (http://www.knowbysight. 

info/2_KPSS/00548.asp); W. Laqueur, A World of Secrets..., s. 241; J. Richelson, Sword and 

Shield..., s. 53. 
39 P. Kostikow, Widziane z Kremla: Moskwa-Warszawa. Gra o Polsk , Warszawa 1992, s. 26, 

31–32; Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National Organisations, Na-

tional Foreign Assessment Center, May 1981, CR 81-11343, s. 18–19; idem, The Soviet Foreign 

Policy Apparatus: Research Study, 1 June 1976, CSI-2001-00003 [odtajniony 29.01.2001 r.], 

s. 12–13; (http://www.foia.cia.gov). Wiadomo, e do ko ca 1970 r. w wydziale funkcjonowa y 

sektory: niemiecki (zajmuj cy si  zagadnieniami dotycz cymi NRD), polsko-czechos owacki, 

rumu sko-w gierski, bu garsko-jugos owia sko-alba ski, chi ski, pó nocno-wietnamsko-mon-

golsko-pó nocnokorea ski oraz sektor obs ugi zagranicznych delegacji partyjnych. Od grudnia 

1970 r. z sektora polsko-czechos owackiego wyodr bniono odr bne sektory: polski i czechos o-

wacki, a w latach siedemdziesi tych podobnie podzielono (na odr bne jednostki) sektor pó noc-

nowietnamsko-mongolsko-pó nocnokorea ski. Ponadto utworzono wówczas specjalny sektor 

ekonomiczny (monitoruj cy wspó prac  w ramach RWPG). W chwili powstania wydzia u najlicz-

niejszy by  sektor bu garsko-jugos owia sko-alba ski (ze stanem 10 pracowników w 1957 r.), 

a najmniej liczny – niemiecki (4 pracowników) – . , ..., s. 66; P. Kostikow, 
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mach których: analizowano rozwój sytuacji wewn trznej w zakresie spraw we-

wn trzpartyjnych, spo eczno-politycznych i ekonomicznych (sprawy wojskowe 

znajdowa y si  poza zakresem kompetencji wydzia u) w pa stwach socjalistycz-

nych, wykorzystuj c raporty KGB i GRU (cho  w mniejszym zakresie ni  

w przypadku Wydzia u Mi dzynarodowego ds. Wspó pracy z Partiami Komuni-

stycznymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR), Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych, Ministerstwa Handlu Zagranicznego ( a  -

 )40 oraz kana y w asne (oparte na oficjalnych i nieoficjalnych in-

formacjach uzyskiwanych podczas nieustannych wyjazdów pracowników wy-

dzia u do poszczególnych krajów). Na bie co monitorowano tak e wspó prac  

tych pa stw ze Zwi zkiem Radzieckim, dokonuj c okresowych ocen jej rezultatów 

i sugeruj c ewentualne propozycje zmian, jak równie  przygotowywano materia y 

na wszystkie spotkania delegacji partyjnych ró nych szczebli. Kierownik wydzia u 

by  zarazem w adny rekomendowa  I sekretarzowi (generalnemu) KC KPZR, a za 

jego po rednictwem Sekretariatowi i Biuru Politycznemu, podj cie okre lonych 

decyzji w kwestiach dotycz cych relacji ZSRR z pa stwami socjalistycznymi. 

Ponadto jednostka by a zobowi zana po redniczy  we wszystkich kontaktach ja-

kichkolwiek centralnych cywilnych organów i instytucji radzieckich z ich odpo-

wiednikami w pozosta ych krajach bloku41. W chwili utworzenia wydzia  zatrud-

nia  ok. 50 pracowników merytorycznych (g ównie referentów i m odszych refe-

rentów) oraz ok. 10 pracowników personelu pomocniczego42. 

W pa dzierniku 1988 r. Wydzia  ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycz-

nymi i Robotniczymi Pa stw Socjalistycznych KC KPZR zosta  rozwi zany, 

a jego funkcje przej a nowo utworzona sekcja w Wydziale Mi dzynarodowym 

KC KPZR43. 

 
Widziane z Kremla..., s. 32, 200; M. Rogulski, Tajemna wspó praca: Jak upada a PRL, Warszawa 

1993, s. 34; Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National Organisations..., 

s. 18–19; idem, The Politburo and Soviet Decizion-Making, Directorate of Intelligence, 1 April 

1972, CSI-2001-00027 [raport odtajniony 11.2003 r.], s. 68 (http://www.foia.cia.gov); idem, Soviet 

Foreign Policy Apparatus..., s. 13 (http://www.foia.cia.gov) 
40 Po po czeniu 15 stycznia 1988 r. wspomnianego ministerstwa z Pa stwowym Komitetem 

ds. Zagranicznej Wspó pracy Gospodarczej ZSRR (     

 ) przemianowano je w Ministerstwo Zagranicznej Wspó pracy Gospodarczej ZSRR 

( o    ) –    , 

  ,    1923–1991..., s. 46–47, 129. 
41 P. Kostikow, Widziane z Kremla..., s. 24–26; M. Rogulski, Tajemna wspó praca..., s. 31, 35, 

47–48; . , ..., s. 65; Central Intelligence Agency, The Soviet Foreign Policy 

Apparatus..., s. 12–13 (http://www.foia.cia.gov); idem, The Politburo and Soviet Decizion- 

-Making..., s. 68–69 (http://www.foia.cia.gov); W. Laqueur, A World of Secrets..., s. 241; J. Richel-

son, Sword and Shield..., s. 53; J. Hough, M. Fainsod, How the Soviet Union Is Governed..., s. 414. 
42 . , ..., s. 66. 
43     ...:     -

        http://www.knowbysight.info/ 
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Tabela 4. Kierownicy Wydzia u ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi i Robotniczymi 
Pa stw Socjalistycznych KC KPZR w latach 1957–1988 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data 

urodzenia i zgonu/stopie  wojsko-

wy w okresie sprawowania funk-

cji/cz onkostwo w Prezydium 

(Biurze Politycznym), Komitecie 

Centralnym KPZR 

Okres  

pe nienia funkcji 

Wa niejsze funkcje  

pe nione podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

1 2 3 

Jurij W adimirowicz ANDROPOW 

(1)/ur. 2(15).06.1914, zm. 

9.02.1984/(bez stopnia)/cz onek 

Biura Politycznego KC KPZR od 

04.1973 do 02.1984, kandydat na 

cz onka Biura Politycznego KC 

KPZR od 06.1967 do 04.1973, 

cz onek Komitetu Centralnego 

KPZR od 10.1961 do 02.1984  

koniec 02.1957 – 

05.1967 

jednocze nie sekretarz KC KPZR 

od 11.1962 do 06.1967, uprzed-

nio m.in. instruktor w KC WKP 

(b)/KPZR od 07.1951 do 

03.1953, kierownik sektora 

w KC KPZR od 03.1953 do 

07.1953, w rezerwie MSZ ZSRR 

od 07.1953 do 09.1953, radca 

ambasady ZSRR na W grzech 

od 10.1953 do 07.1954 oraz 

ambasador ZSRR na W grzech 

od 07.1954 do 02.1957, pó niej 

przewodni cz cy KGB od 

05.1967 do 05.1982, sekretarz 

KC KPZR od 05.1982 do 

11.1982 oraz sekretarz generalny 

KC KPZR od 11.1982 do 

02.1984 i jednocze nie przewod-

nicz cy Prezydium Rady Naj-

wy szej ZSRR od 06.1983 do 

02.1984 

Konstantin Wiktorowicz RUSA-

KOW (2)/ur. 18(31).12.1909, zm. 

29.12.1993/(bez stopnia)/cz onek 

Komitetu Centralnego KPZR od 

04.1971 do 02.1986  

p.o. 05.1967 – 

1968–1972 

jednocze nie I zast pca kierowni-

ka Wydzia u ds. Wspó pracy 

z Partiami Komunistycznymi 

i Robotniczymi Pa stw Socjali-

stycznych KC KPZR od ok. 1966 

do 1968, uprzednio m.in. minister 

przemys u rybnego od 02.1950 do 

05.1952, zast pca ministra prze-

mys u rybnego od 05.1952 do 

1953, kierownik wydzia u w Za-

rz dzie Wykonawczym Rady 

Ministrów ZSRR od 1953 do 

03.1955, pomocnik zast pcy 

przewodnicz cego Rady Mini-

strów ZSRR  

 
2_KPSS/00548.asp); R. Staar, Foreign Policies of the Soviet Union..., s. 33, 77; A. Ogushi, The 

Demise of the Soviet Communist Party..., s. 41. 
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1 2 3 

  od 04.1955 do 06.1955, zast pca 

ministra przemys u rybnego od 

06.1955 do 07.1956, I zast pca 

ministra przemys u rybnego od 

07.1956 do ko ca 1957, radca 

ambasady ZSRR w Polsce od 

1958 do 01.1960, pracownik KC 

KPZR od 02.1960 do 02.1962, 

ambasador ZSRR w Mongolii od 

02.1962 do 11.1963, instruktor 

i kierownik sektora w KC KPZR 

od 11.1963 do ok. 1965 oraz 

zast pca kierownika Wydzia u ds. 

Wspó pracy z Partiami Komuni-

stycznymi i Robotniczymi Pa stw 

Socjalistycznych KC KPZR od 

ok. 1965 do ok. 1966, pó niej 

m.in. pomocnik sekretarza gene-

ralnego KC KPZR od 1972 do 

05.1977 

Konstantin Fjodorowicz KATU-

SZEW (3)/ur. 1.10.1927, zm. 

5.04.2010/(bez stopnia)/cz onek 

Komitetu Centralnego KPZR od 

04.1966 do 07.1990  

1972 – 18.03.1977 jednocze nie sekretarz KC KPZR 

od 04.1968 do 05.1977, uprzednio 

m.in. I sekretarz gorkowskiego 

KomitetuMiejskiego KPZR od 

1963 do 12.1965 oraz I sekretarz 

gorkowskiego Komitetu Obwo-

dowego KPZR od 12.1965 do 

04.1968, pó niej zast pca prze-

wodnicz cego Rady Ministrów 

ZSRR od 03.1977 do 07.1982, 

ambasador ZSRR na Kubie od 

07.1982 do 11.1985, przewodni-

cz cy Pa stwowego Komitetu ds. 

Zagranicznej Wspó pracy Gospo-

darczej od 11.1985 do 01.1988 

oraz minister zagranicznej wspó -

pracy gospodarczej od 01.1988 do 

11.1991 

Konstantin Wiktorowicz RUSA-

KOW  

(4) zob. wy ej  

18.03.1977 – 

25.02.1986 

jednocze nie sekretarz KC KPZR 

od 05.1977 do 02.1986, uprzed-

nio m.in. kierownik Wydzia u ds. 

Wspó pracy z Partiami Komuni-

stycznymi i Robotniczymi 

Pa stw Socjalistycznych KC 

KPZR od 1968 do 1972 oraz 

pomocnik sekretarza generalnego 

KC KPZR od 1972 do 05.1977 
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1 2 3 

Wadim Andriejewicz MIEDWIE-

DIEW (5)/ur. 29.03.1929/(bez 

stopnia)/cz onek Biura Polityczne-

go KC KPZR od 09.1988 do 

07.1990, cz onek Komitetu Cen-

tralnego KPZR od 03.1986 do 

07.1990  

6.03.1986 – 

30.09.1988 

jednocze nie sekretarz KC KPZR 

od 02.1986 do 07.1990, uprzednio 

m.in.sekretarz leningradzkiego 

Komitetu Miejskiego KPZR od 

03.1968 do 12.1970, zast pca 

kierownika Wydzia u Propagandy 

KC KPZR od 01.1971 do 1978, 

rektor Akademii Nauk Spo ecz-

nych przy KC KPZR od 04.1978 

do 07.1983 oraz kierownik Wy-

dzia u Nauki i Szkolnictwa KC 

KPZR od 08.1983 do 02.1986, 

pó niej m.in. cz onek Biura Poli-

tycznego KC KPZR i jednocze-

nie przewodnicz cy Komisji 

Ideologicznej KC KPZR 

od09.1988 do 1990, cz onek Rady 

przy Prezydencie ZSRR od 

07.1990 do 03.1991 oraz doradca 

prezydenta ZSRR od 03.1991 do 

12.1991 

ród a:  

(1) .  - - - - - -  1917–1991..., s. 251–252;  

     ...:    

(http://www.knowbysight. info/AAA/01021.asp); Central Intelligence Agency, Andropov’s Early 

Career [w:] Intelligence Report: The KGB's  Role in Soviet Politics..., s. A–1 do A–3 

(http://www.foia.cia.gov); . ,   ..., s. 22–29; . , 

 , „ ” 1997, nr 2, s. 140; Department of State, Directory of Soviet 

Officials, Vol. I..., August 1960, s. 4; Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials, Vol. 

I..., November 1963, s. A6; idem, Revisions to Directory of Soviet Officials, Vol. I..., February 1966, 

s. A3;     ,   ,   

 1923–1991,   1999, s. 171–172. 

(2)     ...:   -

 (http://www. knowbysight.info/RRR/03701.asp); . ,   ..., 

s. 494–495; Who's Who in the  Socialist Countriess..., s. 524;    , 

  ..., s. 417. 

(3)     ...:    

(http://www. knowbysight.info/KKK/03085.asp); . ,   ..., s. 240–

242; Who's Who in the  Socialist Countriess..., s. 272; . , o  , „ ” 

1996, nr 4, s. 182;     ,   ..., s. 291. 

(4)     ...:   -

 (http://www. knowbysight.info/RRR/03701.asp); . ,   ..., 

s. 495–496; Central Intelligence  Agency, Directory of Soviet Officials: National Organizations..., 

May 1981, s. 4, 10, 18;     ,   ..., s. 417. 

(5) . ,   ..., s. 351–356; A. Rahr, Biographies of the Soviet 

Party Elite [w:] Elites and Political Power..., s. 88–89; Central Intelligence Agency, Rejuvenating the 

Soviet Party Apparatus..., s. 3  (http://www.foia.cia.gov); idem, Gorbachev’s Reorganization of the 
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Party: Breaking the Stranglehold of the  Apparatus, Directorate of Intelligence, 1 June 1989, brak 

sygnatury, s. 2 (http://www.foia.cia.gov); S. Banzie,  H. Plater-Zyberk, Soviet Union [w:] The RUSI 

Soviet-Warsaw Pact Yearbook..., s. 129. 

 

Pewne zadania dla wywiadu KGB zleca  tak e utworzony w marcu 1978 r. 

Wydzia  Propagandy Mi dzynarodowej KC KPZR (  -

   )44, przemianowany od 1982 r. na Wydzia  Infor-

macji Mi dzynarodowej KC KPZR (     

)45. Do zakresu kompetencji jego kierownika (zob. tabela 5), dwóch zast p-

ców46 i podleg ego mu personelu nale a  odpowiedni sposób prezentacji spraw mi -

dzynarodowych (uzgadniany wcze niej z Wydzia em Mi dzynarodowym ds. 

Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR) 

s u cy zapewnieniu maksymalnych korzy ci wizerunkowi Zwi zku Radzieckiego 

za granic  oraz krzewieniu antyzachodnich stereotypów w wiecie. Zadaniem jed-

nostki by o w szczególno ci koordynowanie oraz bardziej efektywne wykorzystanie 

ró nych kana ów dzia alno ci propagandowej radzieckich rodków masowego 

przekazu (zw aszcza audycji Radia „Moskwa” nadawanych w czterdziestu j zy-

kach, agencji prasowych TASS i „Nowosti”, a nadto niektórych tytu ów prasowych) 

wobec zagranicy, jak równie  organizowanie ró norodnych kampanii dezinforma-

cyjnych na zlecenie Wydzia u Mi dzynarodowego ds. Wspó pracy z Partiami Ko-

munistycznymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR i w cis ym wspó dzia aniu 

z wywiadem KGB47. Brak jest natomiast danych odnosz cych si  do struktury we-

wn trznej i liczebno ci wydzia u (cho  by a zapewne mniejsza od liczebno ci Wy-

dzia u Mi dzynarodowego ds. Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi Pa stw 

Kapitalistycznych KC KPZR). W kwietniu 1986 r., na fali wzbieraj cej w Zwi zku 

Radzieckim gorbaczowowskiej „pieriestrojki”, podj to decyzj  o rozwi zaniu wy-

dzia u, a jego funkcje przekazano ponownie Wydzia owi Mi dzynarodowemu ds. 

Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi Pa stw Kapitalistycznych KC KPZR48. 

 
44     ...:   

   (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/06517.asp) 
45     ...:   -

   (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/06517.asp) 
46 Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National Organisations..., May 

1981, s. 18. 
47 AIPN, sygn. IPN 01538/9, Raport CIA „Wywiad Radziecki – KGB i GRU”...., k. 92; Central 

Intelligence Agency, Review of Soviet Internal Affairs, 1 April 1978, CSI-2001-00003 [odtajniony 

29.01.2001 r.], s. 3–4 (http://www.foia.cia.gov); R. Heuer, Soviet Organization and Doctrine for 

Strategic Deception [w:] Soviet Strategic Deception..., s. 28; R. Schultz, The Soviet Union and Revo-

lutionary Warfare..., s. 32–33; T. Wolton, Le KGB en France..., s. 184–185; J. Richelson, Sword and 

Shield..., s. 52–53; A. Knight, The KGB..., s. 286–287; W. Laqueur, A World of Secrets..., s. 241. 
48     ...:   -

   (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/06517.asp); A. Knight, The KGB..., 

s. 287; R. Staar, Foreign Policies of the Soviet Union..., s. 77–78. 
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Tabela 5. Kierownicy Wydzia u Propagandy Mi dzynarodowej  
(Wydzia u Informacji Mi dzynarodowej) KC KPZR w latach 1978–1986 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data 

urodzenia i zgonu/stopie  wojskowy 

w okresie sprawowania funk-

cji/cz onkostwo w Prezydium (Biurze 

Politycznym), Komitecie Centralnym 

KPZR 

Okres  

pe nienia funkcji 

Wa niejsze funkcje  

pe nione podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

Leonid Mitrofanowicz ZAMIATIN 

(1)/ur. 9.03.1922/(bez stop-

nia)/cz onek Komitetu Centralnego 

KPZR od 03.1976 do 07.1990  

21.03.1978 – 

10.04.1986 

uprzednio m.in. zast pca kierowni-

ka Wydzia u Krajów Amery-

ki/Stanów Zjednoczonych MSZ od 

07.1960 do 1962, kierownik Wy-

dzia u Prasy MSZ od 1962 do 

03.1970 oraz dyrektor generalny 

Agencji TASS przy Radzie Mini-

strów ZSRR od 04.1970 do 

03.1978, pó niej ambasador ZSRR 

w Wielkiej Brytanii od 04.1986 do 

11.1991 

ród a:  

(1)     ...:   -

 (http://www.knowbysight.info/ZZZ/02675.asp); Central Intelligence Agency, Directory 

of Soviet Officials, Vol. I: National Organizations, National Foreign Assessment Center, Septem-

ber 1978, CR 78-14025, s. 22; idem, Directory of Soviet  Officials: National Organizations..., May 

1981, s. 12, 18; idem, Review of Soviet Internal Affairs, 1 April 1978,  CSI-2001-00003 [odta-

jniony 29.01.2001 r.], s. 3–4 (http://www.foia.cia.gov); idem, Rejuvenating the Soviet Party  Ap-

paratus..., s. 3 (http://www.foia.cia.gov); . ,   ..., s. 54; 

Who's Who in  the Socialist Countriess..., s. 696; T. Wolton, Le KGB en France..., s. 184; 

J. Richelson, Sword and Shield..., s. 52. 

 

Po redni nadzór nad wyje d aj cymi za granic  oficerami radzieckiego wy-

wiadu sprawowa a te  utworzona na pocz tku 1950 r. Komisja ds. Wyjazdów za 

Granic  przy KC WKP (b) (        ( )) 

(od 13 pa dziernika 1952 r. – KPZR)49, a po jej likwidacji w lipcu 1959 r. zada-

nia te przej  powsta y jeszcze w pa dzierniku 1952 r. Wydzia  Kadr Organów 

Dyplomatycznych i Handlu Zagranicznego KC KPZR (   -

      )50, przemianowany 

w grudniu 1962 r. na Wydzia  Kadr Organów Dyplomatycznych i Zagraniczno- 

-Gospodarczych KC KPZR (     -

 
49     ...:     -

   ( ) (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00528.asp) 
50     ...:   -

      (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00528.asp); 

. ,  ..., s. 140. 
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   )51. Jego sukcesorem zosta  z kolei w maju 1965 r. 

Wydzia  Kadr Zagranicznych KC KPZR (     -

)52, a ostateczn  nazw  – Wydzia u KC KPZR ds. Pracy z Kadrami Zagranicz-

nymi i Wyjazdów za Granic  ( a       

    ) – nadano mu dopiero w marcu 1973 r53. Poza 

zatwierdzaniem nominacji na stanowiska rezydentów KGB, GRU i attaché woj-

skowych (podejmowanych niezale nie od analogicznych decyzji Wydzia u Orga-

nów Administracyjnych KC KPZR), a tak e wyjazdów zagranicznych funkcjona-

riuszy KGB i GRU, jak równie  desygnacji ambasadorów, konsulów i przedstawi-

cieli handlowych, a dodatkowo pozakrajowych podró y s u bowych pracowników 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego, do 

kierownika wydzia u (zob. tabela nr 6), jego pierwszego zast pcy54 i podleg ego 

mu personelu nale a a ponadto kontrola wszelkich struktur partyjnych, funkcjonu-

j cych poza granicami Zwi zku Radzieckiego (na terenie przedstawicielstw dy-

plomatycznych i handlowych oraz przedsi biorstw) realizowana poprzez oddele-

gowywanych do nich pracowników wydzia u55. W pa dzierniku 1988 r. Wydzia  

KC KPZR ds. Pracy z Kadrami Zagranicznymi i Wyjazdów za Granic  zosta  roz-

wi zany, a jego funkcje przej  Wydzia  Mi dzynarodowy KC KPZR56. 

Analogicznych do centralnych organów partyjnych uprawnie  nadzorczych 

w stosunku do wywiadu KGB nie posiada a natomiast Rada Ministrów ZSRR. 

Jej relacje z komitetem ogranicza y si  g ównie do formalnego wydzielenia na 

jego rzecz rodków bud etowych, o wysoko ci których decydowa  faktycznie 

I sekretarz (generalny) KC KPZR, a ponadto do protokolarnego mianowania 

zast pców przewodnicz cego oraz zatwierdzania cz onków Kolegium KGB57. 

 
51     ...:    

 -     (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00528.asp) 
52     ...:     

 (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00528.asp) 
53     ...:       -

      (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/10270.asp) 
54 Central Intelligence Agency, Directory of Soviet Officials: National Organisations...., May 

1981, s. 16. 
55 AIPN, sygn. IPN 01538/9, Raport CIA „Wywiad Radziecki – KGB i GRU”..., k. 36; 

. ,  ..., s. 311–312; . ,  ..., s. 139–140; 

   ..., s. 21; J. Richelson, Sword and Shield..., s. 50–51; J. Hough, 

M. Fainsod, How the Soviet Union Is Governed..., s. 414; W. Laqueur, A World of Secrets..., s. 241; 

P. Deriabin, T.H. Bagley, op.cit., s. 92.  
56     ...:       -

      (http://www.knowbysight.info/2_KPSS/10270.asp); 

A. Ogushi, The Demise of the Soviet Communist Party..., s. 41. 
57 AIPN, sygn. IPN 01538/9, Raport CIA „Wywiad Radziecki – KGB i GRU”..., 1985, k. 35; 

   ..., s. 31–32; P. Deriabin, T.H. Bagley, op. cit., s. 98;    [w:] 
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Tabela 6. Kierownicy Komisji ds. Wyjazdów za Granic  (Wydzia u Kadr Organów  
Dyplomatycznych i Handlu Zagranicznego, Wydzia u Kadr Organów Dyplomatycznych 

i Zagraniczno-Gospodarczych, Wydzia u Kadr Zagranicznych, Wydzia u ds. Pracy  
z Kadrami Zagranicznymi i Wyjazdów za Granic ) KC KPZR w latach 1955–1988 

Imiona i nazwisko ( ród a)/data 

urodzenia i zgonu/stopie  wojskowy 

w okresie sprawowania funk-

cji/cz onkostwo w Prezydium (Biu-

rze Politycznym), Komitecie Cen-

tralnym KPZR 

Okres  

pe nienia funkcji 

Wa niejsze funkcje  

pe nione podczas s u by  

(pracy zawodowej) 

1 2 3 

Aleksandr Siemionowicz PA-

NIUSZKIN (1)/ur. 1(14).08.1905, 

zm. 12.11.1974/gen. mjr 

(31.05.1954)/kandydat na cz onka 

Komitetu Centralnego KPZR od 

10.1952 do 02.1956 

07.1959 – 14.03.1973 uprzednio m.in. I zast pca kie-

rownika Wydzia u Informacji 

Mi dzynarodowej KC WKP (b) 

od 09.1944 do 05.1947, g ówny 

sekretarz Komitetu Informacji 

przy RM ZSRR od 05.1947 do 

11.1947, ambasador ZSRR 

w Stanach Zjednoczonych od 

10.1947 do 06.1952 i jednocze-

nie rezydent KI/MGB w Wa-

szyngtonie od 11.1947 do 

06.1952, ambasador ZSRR 

w ChRL od 06.1952 do 03.1953, 

naczelnik 2 Zarz du G ównego 

(ds. wywiadu zagranicznego) 

MWD od 07. 1953 do 03.1954 

oraz naczelnik 1 Zarz du G ów-

nego (ds. wywiadu zagraniczne-

go) KGB od 03.1954 do 06.1955 

i jednocze nie cz onek KGB od 

03.1954 do 06.1955 

Piotr Andriejewicz ABRASIMOW 

(2)/ur. 3(16).05.1912, zm. 

16.02.2009/(bez stopnia)/cz onek 

Komitetu Centralnego KPZR od 

10.1961 do 02.1986  

04.1973 – 03.1975 uprzednio m.in. I zast pca prze-

wodnicz cego Rady Ministrów 

Bia oruskiej SRR od 12.1948 do 

06.1950 oraz od 11.1952 do 

07.1955, sekretarz KC WKP 

(b)/KPZR Bia orusi od 06.1950 

do 09.1952 oraz od 07.1955 do 

01.1957, radca ambasady ZSRR 

w ChRL od pocz. 1957 do 

10.1957, ambasador ZSRR w 

Polsce od 10.1957 do 02.1961, 

I sekretarz smole skiego Komitetu 

Obwodowego KPZR od 02.1961  

 
 ... (http://www.memo.ru/history/exp-kpss/Chapter5.htm); .  

- - - - - -  1917–1991..., s. 694–695; A. Knight, The KGB..., s. 121. 
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1 2 3 

  do 12.1962, ambasador ZSRR 

w NRD od 12.1962 do 09.1971 

oraz ambasador ZSRR we Francji 

od 09.1971 do 04.1973, pó niej 

ambasador ZSRR w NRD od 

03.1975 do 05.1983, przewodni-

cz cy G ównego Zarz du ds. 

Turystyki Zagranicznej przy RM 

ZSRR od 05.1983 do 02.1985 

oraz ambasador ZSRR w Japonii 

od 02.1985 do 05.1986 

Niko aj Michaj owicz PIEGOW 

(3)/ur. 3(16).04.1905, zm. 

19.04.1991/(bez stopnia)/kandydat 

na cz onka Prezydium KC KPZR od 

10.1952 do 03.1953, cz onek Komi-

tetu Centralnego WKP (b)/KPZR od 

03.1939 do 02.1986 (!) 

12.1975 – 12.1982 uprzednio m.in. kierownik Wy-

dzia u Przemys u Lekkiego KC 

WKP (b) od 07.1948 do pocz. 

1952, kierownik Wydzia u Orga-

nów Partyjnych, Zwi zkowych 

i Komsomolskich KC WKP (b) od 

pocz. 1952 do 10.1952, sekretarz 

KC KPZR od 10.1952 do 03.1953, 

sekretarz Prezydium Rady Naj-

wy szej ZSRR od 03.1953 do 

07.1956, ambasador ZSRR w 

Iranie od 08.1956 do 06.1963, 

ambasador ZSRR w Algierii od 

01.1964 do 06.1967, ambasador 

ZSRR w Indiach od 06.1967 do 

04.1973 oraz zast pca ministra 

spraw zagranicznych od 05.1973 

do 10.1975 

Stiepan Wasiljewicz CZERWO-

NIENKO (4)/ur. 3(16).09.1915, zm. 

11.07.2003/(bez stopnia)/cz onek 

Komitetu Centralnego KPZR od 

10.1961 do 04.1989  

12.1982 – 30.09.1988 uprzednio m.in. kierownik Wy-

dzia u Nauki i Szkolnictwa Wy -

szego KC KPZR Ukrainy od ok. 

1955 do 06.1956, sekretarz KC 

KPZR Ukrainy od 06.1956 do 

10.1959, ambasador ZSRR w 

ChRL od 10.1959 do 04.1965, 

ambasador ZSRR w Czechos o-

wacji od 04.1965 do 04.1973 oraz 

ambasador ZSRR we Francji od 

04.1973 do 01.1982, pó niej m.in. 

radca w MSZ ZSRR od 1989 do 

1991  

ród a:  

(1)     ...:   -

 (http://www. knowbysight.info/PPP/05178.asp);    1934–1941. -

, red. . , . ,  1999, s. 333; . , . , 

  , - c –  2001, s. 132–134; . ,  



 

 161 

..., s. 140; . ,    ..., s. 311; Central Intelligence Agency, 

Directory of Soviet Officials, Vol. I..., November 1963,  s. A6; idem, Revisions to Directory of 

Soviet Officials, Vol. I..., February 1966, s. A3. 

(2)     ...:    

(http://www. knowbysight.info/AAA/00859.asp); . ,   ..., 

s.  54; Who's Who in the  Socialist Countriess..., s. 4;    , -

  ..., s. 164. 

(3)     ...:    

(http://www.  knowbysight.info/PPP/04525.asp); . ,   ..., 

s. 414–415; Central Intelligence  Agency, Directory of Soviet Officials, Vol. I..., September 1978, 

s. 18; idem, Directory of Soviet Officials: National  Organizations..., May 1981, s. 16; . -

,   ..., s. 54; Who's Who in the Socialist Countriess..., s. 467; 

. ,  , „ ” 1997, nr 3, s. 148. 

(4)     ...:   -

 (http://www.knowbysight.info/ChCC/04215.asp); . ,   

..., s. 54; A. Rahr, Biographies of  the Soviet Party Elite [w:] Elites and Political Power..., 

s. 90–91; Who's Who in the Socialist Countriess..., s. 103.  

Wnioski 

Funkcjonuj cy w ramach centralnego aparatu partyjnego system nadzoru 

zewn trznego nad dzia alno ci  wywiadu KGB oparty by  w latach 1954–1989 

na formalnie trójszczeblowym mechanizmie kontroli i oddzia ywania adekwat-

nym do oficjalnej rangi organu pe nionej w shierchizowanej strukturze KC 

KPZR. Tworzyli go kolejno: I sekretarz (generalny) KC KPZR, jeden z sekreta-

rzy KC, któremu powierzono w Sekretariacie „kuratel ” nad organami bezpie-

cze stwa oraz dwóch do pi ciu (w zale no ci od okresu) kierowników wydzia-

ów Komitetu Centralnego, spo ród których najwa niejsz  rol  pe nili szefowie: 

Wydzia u Organów Administracyjnych i Wydzia u Mi dzynarodowego ds. 

Wspó pracy z Partiami Komunistycznymi Pa stw Kapitalistycznych (wraz z ich 

tytularnymi „sukcesorami” organizacyjnymi). 

Pod wzgl dem faktycznym I sekretarz (generalny) d y  jednak, zazwyczaj 

skutecznie, do maksymalnego os abienia oddzia ywania „resortowego” sekretarza 

na organy bezpiecze stwa, osobi cie uzgadniaj c wi kszo  spraw z tego zakresu 

z bardziej „zaufanym” kierownikiem pierwszego ze wspomnianych wydzia ów, na 

którego nominacj  mia  ponadto niemal zupe ny wp yw. Dodatkowo utrzymywa  

równoleg e kontakty z przewodnicz cym komitetu, a cz sto tak e z naczelnikami 

najwa niejszych zarz dów KGB (w tym wywiadu). Taka sie  powi za , pod wa-

runkiem nieustannego kultywowania bliskich relacji ze wspomnianymi urz dni-

kami, zapewnia a mu kluczowy wp yw na funkcjonowanie aparatu bezpiecze -

stwa, b d cego podstawowym narz dziem utrzymywania przez niego kontroli nad 

centralnymi organami partii, pozwalaj c zarazem (za pomoc  wykorzystania 
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wszelkich dost pnych rodków operacyjnych) na lokalizowanie i neutralizowanie 

potencjalnych oponentów politycznych nawet z grona cz onków Politbiura. Szef 

KPZR by  zatem osob  najbardziej zainteresowan  w szerokim propagowaniu 

fikcji wyra onej w ramach has a o „sprawowaniu kontroli partyjnej nad aparatem 

bezpiecze stwa”, gdy  zmiana status quo (poci gaj ca za sob  jego realne wdro e-

nie) musia aby bowiem doprowadzi  do ostatecznego zako czenia ery do ywotnio 

panuj cych partyjnych bossów. Z kolei casusy przewrotów pa acowych z lat 1964 

i 1991 by y rezultatem narastaj cych sprzeczno ci interesów politycznych pomi -

dzy priorytetami ówczesnych szefów KPZR (Chruszczowa i Gorbaczowa) oraz 

KGB (Siemiczastnego i Kriuczkowa), przy jednoczesnym, stanowczym, poparciu 

przez kierowników Wydzia u Organów Administracyjnych (Legislacji i Proble-

mów Prawnych) struktur si owych, co przyczyni o si  do niemal zupe nego „za-

mro enia” wszelkich kontaktów w trójk cie pomi dzy: I sekretarzem (general-

nym), wspomnianym kierownikiem wydzia u i przewodnicz cym KGB, daj c tym 

samym „zielone wiat o” do przeprowadzenia puczów. 

SYSTEM OF EXTERNAL OVERSIGHT OVER THE FUNCTIONING  
OF FOREIGN INTELLIGENCE OF THE STATE SECURITY COMMITTEE 
(ATTACHED TO THE COUNCIL OF MINISTERS) OF THE USSR IN THE 

YEARS FROM 1954 TO 1991 

Summary 

The Article presents the scope and structures responsible for implementing the external oversight 

over the functioning of foreign intelligence of the State Security Committee (attached to the Council 

Ministers) of the USSR in the years from 1954 to 1991. In addition to discussing the role of the First 

(General) Secretary of the Central Committee of the CPSU and the official „custodian” on behalf of 

the Secretariat of the CC there are also characterized the functions and internal organization of these 

departments of the Central Committee, which belonged to the system of oversight of the KGB intelli-

gence: Administrative Organs, International, Liaison with the Communist and Workers Parties of the 

Socialist Countries, International Propaganda and Cadres Abroad. There are also presented their 

staffing personnel. The fundamental source base are the reports of the U.S. Department of State and 

the Central Intelligence Agency from the years 1960–1989 on the structure, staffing, and address data 

of all the supreme and central organs of the party and states of the USSR, supplemented by (available 

for several years on the Internet), fragmentary reports of the CIA with respect to this problem. 

There also is used the official collection of documents published in the Russian Federation, biog-

raphies of high officials of the KGB, as well as the  established there in 2008, website includes an 

impressive collection of data on the history of the Russian and Soviet Communist Party from the 

years 1898–1991. 


