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Żydzi w kierowniczych
organach ukraińskiego NKWD
w latach 1929–1939 w świetle

archiwów ukraińskich

Stwier dze nie, że re wo lu cję za czę li Troc cy, a jej kon se kwen cje po no szą Bron ste ino wie,
przy pi su je się oj cu Lwa Troc kie go1. Nie dzi wi więc, że np. książ ka Alek san dra Soł -
że ni cy na pt. 200 lat ra zem (200 лет вместе), w któ rej mó wi ło się za rów no o udzia le

Ży dów w re wo lu cji bol sze wic kiej, jak i o ra dziec kich czyst kach, wy wo ła ła sze ro ką dys ku -
sję. Pro fe sor Ro bert Se rvi ce z Uni wer sy te tu Oks fordz kie go, bio rąc udział w tych po le mi -
kach, po wo ły wał się na Lwa Troc kie go i mó wił, że Ży dzi by li nie tyl ko zwy kły mi ob ser wa -
to ra mi wy da rzeń re wo lu cyj nych – oni by li i ofia ra mi, i ka ta mi2. Z ko lei Wa si lij Bie rież kow,
zdy mi sjo no wa ny puł kow nik KGB i spe cja li sta w dzie dzi nie hi sto rii dzia łal no ści taj nych
służb i NKWD, stwier dzał: „Kwe stia et nicz nej przy na leż no ści nie mia ła zna cze nia ani pod -
czas re wo lu cji, ani w hi sto rii NKWD. By ła to re wo lu cja spo łecz na, i ten, kto słu żył
w NKWD i CzeKa, słu żył ide om prze kształ ceń spo łecz nych”3. Po nad to, we dług Bie rież ko -
wa, „Soł że ni cyn pi sze, że w NKWD pra co wa ło wie lu Ży dów, a to mo że sprzy jać roz pa la -
niu an ty se mi ty zmu... Uwa żam, że pro ble mu te go le piej obec nie nie oma wiać”4.

Nie wąt pli wie sprawę tę war to roz pa try wać, tak sa mo jak kwe stię służ by
w CzeKa/GPU/NKWD Ro sjan, Ukra iń ców, Po la ków, Ło ty szy, Chiń czy ków i przed sta wi -
cie li in nych na ro do wo ści. Za sad ni cze py ta nie jed nak brzmi, jak go oma wiać oraz na ja kich
źró dłach i me to dach oprzeć ba da nia. 

Wśród wydawnictw, w któ rych wspo mnia no o róż nych aspek tach po sta wio ne go wy żej
pro ble mu, na le ży wy mie nić przede wszyst kim in for ma tor Kto kie ro wał NKWD (Кто
руководил НКВД), przy go to wa ny przez Ni ki tę Pie tro wa i Kon stan ti na Skor ki na, któ ry
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1 Moż na też w tym przy pad ku za cy to wać Fe lik sa Dzier żyń skie go, któ ry 26 VI 1920 r. pi sał z Char ko wa
do Wło dzi mie rza Le ni na o so wiec kiej Ukra inie: „Sy tu acja we wnętrz na tu taj ogól nie się po pra wia. Każ dy
uczci wy ro bot nik wy sła ny na pro win cję znaj du je swe miej sce i moż na już za uwa żyć efek ty. Tyl ko ta kich ro -
bot ni ków jest bar dzo ma ło. Miej sco wi ko mu ni ści są ja cyś nie do ro bie ni, ży ją z drob nych in te re sów. W mo jej
dzie dzi nie jest tu wiel ki uro dzaj. Ca ła, moż na po wie dzieć, śred nia in te li gen cja tu taj – to pe tlu row cy. Ogrom -
ną prze szko dą w wal ce [jest] nie obec ność cze ki stów -Ukra iń ców”. Zob. Bol sze wi st sko je ru ko wod stwo. Pie rie -
pi ska. 1912–1927. Sbor nik do ku mien tow, Mo skwa 1996, s. 137–138.

2 Soł że ni cyn ra zru sza jet po slied nie je ta bu re wo lu cy ji, http://www.ino smi.ru/unti tled/20030127/169935.
html #00, 10 XII 2009 r.

3 Ibi dem. 
4 Ibi dem. 



ukazał się w 1999 r. w Mo skwie5, a tak że pu bli ka cje L. Kry czew skie go6, Ger ma na Ru dol fa7,
Wa di ma Abra mo wa8, W. Wo ro no wa i A. Szysz ki na9 oraz O. Kap czyń skie go10.

Wspo mi na jąc o sta nie ba dań nad tą kwe stią w Ukra inie, na le ży stwier dzić, że mi mo
publi ka cji wie lu szki ców bio gra ficz nych więk szo ści na czel ni ków GPU USRS11 oraz li sty
kie row nic twa apa ra tu cen tral ne go12 wciąż brak jest ogól nej wie dzy o Ży dach -cze ki stach
na so wiec kiej Ukra inie.

Ni niej sze ze sta wie nie opra co wa no na pod sta wie ana li zy ma te ria łu, któ ry do ty czy obec -
no ści Ży dów w struk tu rach kie row ni czych ukra iń skie go GPU i NKWD w la tach
1929–1939. Jak wia do mo, struk tu ry te by ły sta le mo dy fi ko wa ne. Na le ży do nich za li czyć
przede wszyst kim prze wod ni czą ce go GPU USRS (po tem lu do we go ko mi sa rza spraw we -
wnętrz nych), je go za stęp ców, na czel ni ków waż niej szych za rzą dów i wy dzia łów GPU
USRS, na czel ni ków i za stęp ców na czel ni ków struk tur re gio nal nych GPU oraz ich waż niej -
szych wy dzia łów (od dzia łów).

Jed nym z więk szych błę dów, któ re moż na do strzec we współ cze snych dys ku sjach do ty -
czą cych tzw. spra wy ży dow skiej w or ga nach cze ki stow skich, jest to, że za zwy czaj oso by
„bro nią ce” Ży dów po wo łu ją się na da ne o ich ogól nej licz bie w or ga nach GPU i NKWD.
Rze czy wi ście mo że to wy glą dać na nie wiel ką część. Na przy kład w czerw cu 1929 r. w or ga ni -
za cji par tyj nej apa ra tu cen tral ne go GPU USRS – we dług sta nu na ro do wo ścio we go – prze wa -
ża li Ro sja nie – 107 osób (35,5 proc.), po tem Ukra iń cy – 82 oso by (27,2 proc.), a na trze cim
miej scu by li Ży dzi – 80 osób (26,6 proc.)13. Cho dzi jed nak o to, kto z przed sta wi cie li wspo -
mnia nych na ro do wo ści mógł re al nie wpły wać na po dej mo wa nie waż nych de cy zji lub wy -
zna czać kie run ki dzia łań or ga nów re pre syj nych. W tym miej scu wła ściw sza wy da je się ana -
li za skła du struk tur kie row ni czych. W ni niej szym ar ty ku le prze pro wa dzo no ta ką ana li zę
na przy kła dzie trzech waż nych okre sów: 1929–1931, 1932–1933 oraz 1934–1939. Sta ra no
się tak że od po wie dzieć na py ta nie, czy moż na mó wić o ja kimś spe cjal nym ar che ty pie Ży da -
-cze ki sty (nie trud no zna leźć na ten te mat alu zje we współ cze snych pu bli ka cjach), a tak że
prze śle dzo no za gad nie nie, czy by ły spe cjal ne czyst ki an ty ży dow skie w NKWD pod czas
Wiel kie go Ter ro ru.

Pierw szy z ana li zo wa nych okre sów, la ta 1929–1931, zwią za ny jest z ogło szo nym przez
Sta li na ata kiem na „ku ła ków” oraz tłu mie niem ma so wych po wstań chłop skich w Ukra inie.
Woj nę prze ciw ko chło pom uzu peł nio no re pre sja mi wo bec ukra iń skiej in te li gen cji. Naj bar -
dziej wy raź nym te go prze ja wem sta ły się roz po czę te w 1929 r. aresz ty, a na stęp nie pla no wa -
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5 N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, Kto ru ko wo dił NKWD 1934–1941. Spra wocz nik, Mo skwa 1999.
6 L.J. Kri czew skij, Jew rie ji w ap pa ra tie WCzK-OGPU w 20-je go dy [w:] Jew rie ji i rus ska ja rie wo lu ci ja.

Ma tie ria ły i is sle do wa ni ja, red. O.W. Bud nic kij, Mo skwa–Je ru sa lim 1999.
7 G. Ru dolf, Re se arch News. Jews in the NKVD of Sta lin’s Union, http://www.vho.org/tr/2004/3/Ru -

dolf325 -327.html, 10 XII 2009 r.
8 W. Abra mow, Jew rie ji w KGB: pa ła czi i żer twy, Mo skwa 2005.
9 W.J. Wo ro now, A.I. Szysz kin, NKWD SSSR. Struk tu ra, ru ko wo diasz czij so staw, for ma od ież dy, zna ki ra -

zli czi ja 1934–1937, Mo skwa 2005.
10 O. Kap czyn skij, Gos bie zo pa snost’ iznu tri. Na cy onal nyj i so cy al nyj so staw, Mo skwa–Jau za 2005.
11 J.I. Sza po wał, W.I. Pry staj ko, W.A. Zo ło ta riow, CzK-GPU-NKWD w Ukra ji ni: oso by, fak ty, do ku men ty,

Ki jów 1997; N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, op. cit.; J.I. Sza po wał, W.A. Zo ło ta riow, Wse wo łod Ba łyć kyj: oso -
ba, czas, oto czen nia, Ki jów 2002; W.A. Zo ło ta riow, CzK-DPU-NKWS na Char kiwsz czy ni: lu dy ta do li.
1919–1941, Char ków 2003; W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USRR: spra wy ta lu dy, Char -
ków 2007.

12 W.T. Okip niuk, Der żaw ne po li tycz ne upraw lin nia USRR (1922–1934): isto ry ko -ju ry dycz nyj ana liz, Ki -
jów 2002, s. 262–265.

13 W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USRR…, s. 27.



nie przez cze ki stów otwar te go po ka zo we go pro ce su człon ków Związ ku Wy zwo le nia Ukra -
iny i je go wy my ślo nej przez komunistów fi lii Związ ku Mło dzie ży Ukra iń skiej. W tym cza -
sie na kie row ni czych sta no wi skach w or ga nach ukra iń skie go GPU i NKWD pra co wa ło 68
osób, z któ rych 26 (38 proc.) by ło po cho dze nia ży dow skie go (zob. wy kaz nr 1 w anek sie).

Z ko lei la ta 1932–1933 to je den z naj bar dziej tra gicz nych okre sów w hi sto rii Ukra iny,
nie ro ze rwal nie zwią za ny z Wiel kim Gło dem sztucz nie wy wo ła nym przez re żim ko mu ni -
stycz ny. W tych la tach, we dług nie peł nych da nych, na kie row ni czych sta no wi skach w GPU
so wiec kiej Ukra iny pra co wa ło 75 osób, z któ rych 50 (66,6 proc.) by ło po cho dze nia ży dow -
skie go (zob. wy kaz nr 2 w anek sie).

Po ło wa lat trzy dzie stych XX w. to okres po prze dza ją cy Wiel ki Ter ror. Wy raź nie wów -
czas ro sną wpły wy or ga nów bez pie czeń stwa w Związ ku So wiec kim. W opar ciu o ze bra ne
da ne bio gra ficz ne pra cow ni ków Za rzą du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go (UGB) NKWD
USRS moż na do ko nać ogól nej cha rak te ry sty ki ka dry kie row ni czej. Za li czo no do niej pra -
cow ni ków, któ rym w la tach 1935–1936 nada no spe cjal ne ty tu ły Za rzą du Głów ne go Bez pie -
czeń stwa Pań stwo we go (GUGB) – od ka pi ta na bez pie czeń stwa pań stwo we go i wy żej.

Zgod nie z uchwa łą Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go i Ra dy Ko mi sa rzy Lu do wych
ZSRS z 7 paź dzier ni ka 1935 r. o spe cjal nych ty tu łach skła du kie row ni cze go Za rzą du Głów -
ne go Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD ZSRS wpro wa dzo no na stę pu ją ce ty tu ły: sier -
żant bez pie czeń stwa pań stwo we go, młod szy lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go, lejt nant
bez pie czeń stwa pań stwo we go, star szy lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go, ka pi tan
bezpie czeń stwa pań stwo we go, ma jor bez pie czeń stwa pań stwo we go, star szy ma jor bez pie -
czeń stwa pań stwo we go, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 3. stop nia, ko mi sarz bez -
pie czeń stwa pań stwo we go 2. stop nia, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 1. stop nia.
Uchwa łą CKW i RKL ZSRS z 26 li sto pa da 1935 r. usta no wio no ty tuł ko mi sa rza ge ne ral ne -
go bez pie czeń stwa pań stwo we go, któ ry przy zna no lu do we mu ko mi sa rzo wi spraw we -
wnętrz nych ZSRS Gien ri cho wi Ja go dzie. Wte dy też roz po czę ło się nada wa nie spe cjal nych
ty tu łów pra cow ni kom GUGB NKWD ZSRS, UGB NKWD re pu blik związ ko wych i UGB
ob wo do wych za rzą dów NKWD.

W NKWD USRS we dług sta nu na 3 lip ca 1936 r. spe cjal ne ty tu ły GUGB otrzy ma ły 3174
oso by, wśród któ rych zna leź li się m.in.: ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 1. stop -
nia – 1, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 2. stop nia – 2, ko mi sarz bez pie czeń stwa
pań stwo we go 3. stop nia – 1, star szy ma jor bez pie czeń stwa pań stwo we go – 6, ma jor bez pie -
czeń stwa pań stwo we go – 12, ka pi tan bez pie czeń stwa pań stwo we go – 68, star szy lejt nant
bez pie czeń stwa pań stwo we go – 310, lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go – 705, młod szy
lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go – 1099, sier żant bez pie czeń stwa pań stwo we -
go – 97014. Du ża gru pa cze ki stów mi mo te go, że nie otrzy ma ła żad nych spe cjal nych ty tu -
łów, kon ty nu owa ła pra cę na sta no wi skach funk cjo na riu szy ope ra cyj nych i ich po moc ni ków.
Ich zde cy do wa na więk szość by ła za trud nio na w ope ra cyj nych, spe cjal nych i ewi den cyj no -
-sta ty stycz nych wy dzia łach UGB NKWD USRS oraz ob wo do wych za rzą dach NKWD.

W oma wia nym okre sie skład na ro do wo ścio wy naj wyż sze go kie row nic twa NKWD
USRS przed sta wiał się na stę pu ją co: Ży dzi – 60 (66,67 proc.), Ro sja nie – 14 (15,55 proc.),
Ukra iń cy – 6 (6,67 proc.), Ło ty sze – 3 (3,33 proc.), Po la cy – 2 (2,22 proc.), Bia ło ru si -
ni – 1 (1,11 proc.), brak da nych – 4 (4,44 proc.). O ukra ini za cji or ga nów bez pie czeń stwa
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14 Ar chiw UWS po Char kiwś kij ob ła sti, Na ka zy NKWD SRSR za 1936 r. nr 15 wid 8 sicz nia, nr 18 wid 9
sicz nia, nr 19 wid 9 sicz nia, nr 81 wid 9 lu to ho, nr 101 wid 23 lu to ho, nr 177 wid 22 be re znia, nr 178 wid
22 be re znia, nr 179 wid 22 be re znia, nr 180 wid 22 be re znia, nr 182 wid 23 be re znia, nr 183 wid 23 be re znia.



publicz ne go – a tak twier dzą nie któ rzy ro syj scy ba da cze15 – nie mo że więc być mo wy. Dla
po rów na nia moż na przy po mnieć, że w 1926 r. skład na ro do wo ścio wy USRS był zgo ła od -
mien ny: 75,4 proc. Ukra iń ców, 8,1 proc. Ro sjan, 6,5 proc. Ży dów, 5 proc. Po la ków,
1,5 proc. Niem ców, 1,1 proc. Moł da wian i Ru mu nów, 0,5 proc. Buł ga rów, 0,5 proc. Ta ta rów
i Tur ków, 0,3 proc. Wę grów, 0,3 proc. Gre ków, 0,2 proc. Bia ło ru si nów, 0,07 proc. Ormian,
0,5 proc. przed sta wi cie li in nych na ro do wo ści.

Nie wiel ki od se tek Ukra iń ców wśród kie row ni cze go skła du NKWD USRS moż na wy ja -
śnić nie ofi cjal ną po li ty ką an ty ukra iń ską pro wa dzo ną przez ów cze sne kie row nic two Związ -
ku So wiec kie go. Cho ciaż w NKWD USRS słu ży ło wie lu Ukra iń ców, zaj mo wa li oni głów -
nie niż sze sta no wi ska. Oprócz te go Ukra iń cy -cze kiści ze wzglę du na przy szłą ka rie rę,
a tak że z oba wy przed zna le zie niem się w gro nie „bur żu azyj nych na cjo na li stów”, często
poda wa li się za Ro sjan. Swo istą „grę” ze swo ją przy na leż no ścią na ro do wą pro wa dził na wet
lu do wy ko mi sarz Wsie wo łod Ba lic ki. W „An kie cie per so nal nej człon ka Ogól no ukra iń skie -
go CKW Rad” ze stycz nia 1922 r. i w „Prze bie gu służ by osób prze by wa ją cych na służ bie
w or ga nach GPU” z 1927 r. wła sno ręcz nie wpi sał on swo ją na ro do wość: „Ro sja nin”. Póź -
niej we wszyst kich do ku men tach oso bi stych „po da wał się” za Ukra iń ca, a po aresz to wa niu
w 1937 r. po now nie twier dził, że jest Ro sja ni nem16.

Po dob nie Ży dzi -cze ki ści w spe cjal nych an kie tach rów nież zmie nia li swo ją na ro do wość.
Ta kich przy kła dów jest wie le. W 1933 r. na czel nik Wy dzia łu Trans por to we go GPU USRS
Sa wie lij Cy klis, któ re go oj ciec był Ży dem, a mat ka Ukra in ką, na wszel ki wy pa dek po dał, że
jest na ro do wo ści ro syj skiej17. Alek san der Ro za now – w la tach 1935–1937 na czel nik Za rzą -
du NKWD Ob wo du Ode skie go – na prze słu cha niu 17 sierp nia 1937 r. ze zna wał: „We
wszyst kich swo ich służ bo wych i par tyj nych do ku men tach przed sta wiam się ja ko Ro za now
Alek san der, syn Bo ry sa, Ro sja nin. Mo je praw dzi we na zwi sko brzmi Ro sen bart,
imię – Abram. Je stem Ży dem. Zmie ni łem imię i na zwi sko w 1918 r. pod czas pra cy u peł no -
moc ni ka KC KP(b)U Sie mio na Schwa rza. Zmie ni łem je z na ka zu Schwa rza oraz sze fa CzeKa
gu ber ni kur skiej Ka miń skie go. Ten ostat ni for mal nie za ła twił mi zmia nę na zwi ska. Na ro do -
wość «Ro sja nin» za czą łem wpi sy wać póź niej. We wszyst kich póź niej szych do ku men tach za -
czą łem po da wać tyl ko – «Ro za now Alek san der, syn Bo ry sa, Ro sja nin», in for mu jąc, że in ne -
go na zwi ska nie mia łem. Ro bi łem to z po czu cia wsty du, a nie po to, by ukryć na ro do wość”18.

Ro za now za po mniał, że w nie któ rych do ku men tach, np. w an kie cie de le ga ta ХІ Zjaz du
KP(b)U, wła sno ręcz nie wpi sy wał na ro do wość ukra iń ską19. Cie ka we jest to, że w 1937 r.
jego ko le ga Bro ne wyj ob wi niał wspo mnia ne go wy żej Cy kli sa o bi cie żoł nie rzy -Ży dów
w cza sie, gdy był jesz cze ofi ce rem car skim, a po aresz cie Ro za no wa je go pro te go wa ny Ta -
rasz czań ski zło żył oświad cze nie, że żo na je go kie row ni ka „ujaw nia ła swój an ty se mi tyzm
po przez na śmie wa nie się” z je go na ro do wo ści20.

W okre sie Wiel kie go Ter ro ru głów na re pre syj na ak tyw ność ukra iń skich or ga nów bez pie -
czeń stwa by ła zwią za na z dzia łal no ścią Izra ela Le plew skie go (na cze le NKWD USRS
od czerw ca 1937 r. do stycz nia 1938 r.) oraz Alek san dra Uspień skie go (na cze le NKWD
USRS od stycz nia do grud nia 1938 r.). Pod ich kie row nic twem prze pro wa dza no ma so we

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow

194

V
A

R
IA

15 A.A. Pap czyn skij, M.A. Tum szys, Szczit, ra sko ło tyj mie czom. NKWD pro tiw WCzK, Mo skwa 2001,
s. 200.

16 J.I. Sza po wał, W.A. Zo ło ta riow, Wse wo łod Ba łyć kyj..., s. 14.
17 DAChO, f. 99, op. 3, spr. 354, k. 305.
18 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 2, ark. 73.
19 CDAHOU, f. 1, op. 1, spr. 355, ark. 472.
20 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 1, ark. 150.



ope ra cje, w tym ty po we czyst ki et nicz -
ne. We dług nie peł nych da nych na kie -
row ni czych sta no wi skach ukra iń skich
or ga nów bez pie czeń stwa znaj do wa ło
się wów czas 213 osób, z któ rych 99
(46,47 proc.) by ło po cho dze nia ży dow -
skie go (zob. wy kaz nr 3 w anek sie).

Co wię cej, je śli wziąć pod uwa gę na -
czel ni ków naj wyż sze go stop nia (na le ży
do nich za li czyć na czel ni ków za rzą dów
i wy dzia łów apa ra tu cen tral ne go
NKWD USRS oraz na czel ni ków ob wo -
do wych za rzą dów NKWD), to w la tach
1936–1938 na naj wyż szych sta no wi -
skach by ło 125 osób, z któ rych 54
(43,2 proc.) mia ły po cho dze nie ży dow -
skie. Na le ży za zna czyć, że spo śród 33
osób, któ re lu do wy ko mi sarz Ba lic ki
(do czerw ca 1937 r.) wy su nął na kie row -
ni cze sta no wi ska, 21 (63,64 proc.) – to
Ży dzi; spo śród 32 pro te go wa nych lu do -
we go ko mi sa rza Le plew skie go (czer -
wiec 1937 r. – sty czeń 1938 r.) Ży da mi
by ło 21 osób (65,59 proc.); spo śród 60

pra cow ni ków awan so wa nych na wyż sze sta no wi ska przez lu do wego ko mi sa rza Uspień skie -
go (lu ty – li sto pad 1938 r.) Ży da mi by ło już tyl ko 12 osób (20 proc.)21. 

Ana li zu jąc za cho wa ne do ku men ty, trud no pre cy zyj nie od po wie dzieć na py ta nie, czy ist -
niał ar che typ Ży da -cze ki sty? Nie któ rzy ze współ cze snych ukra iń skich hi sto ry ków twier dzą,
że nie tyl ko or ga ny bez pie czeń stwa pu blicz ne go, ale wręcz ca ły apa rat wła dzy na Ukra inie
w la tach 1920–1938, „któ ry w 1938 ro ku ban dyc ki mi ter ro ry stycz ny mi me to da mi wy koń -
czył Sta lin”, był ży dow ski22. Fak tem jed nak jest, że je śli cho dzi o Ży dów -cze ki stów, to
istnie ją róż ne po dej ścia w oce nach te go za gad nie nia. Na przy kład, je den ze ska za nych
w pro ce sie ZWU w 1930 r., Bo rys Ma tu szew ski, wspo mi nał Sa lo mo na Bruc ka
(1898–1938) – star sze go peł no moc ni ka taj ne go od dzia łu ki jow skie go sek to ra ope ra cyj ne go
GPU USRS – w na stę pu ją cy spo sób: „Prze słu chi wał mnie naj pierw Bruck, wstręt ny i od py -
cha ją cy typ, to o nim Dur du kow ski mó wił, że hip no ty zu je i czło wiek pod je go spoj rze niem
cał kiem tra ci wo lę”23. Ma tu szew ski wspo mi nał i o tym, jak Sa lo mon Bruck „jed no mi
wciąż wpa jał: «Mu si my ukra iń ską in te li gen cję rzu cić na ko la na, to jest na sze za da nie – i bę -
dzie ono wy ko na ne; ko go nie rzu ci my – roz strze la my!»”24.
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* Ilustracje zamieszczone w tekście pochodzą ze zbiorów autorów.
21 W.A. Zo ło ta riow, Ke riw nyj skład NKWS URSR pid czas „we ły ko ho te ro ru” (1936–1938): so cjal no -sta -

ty stycz nyj ana liz, „Z ar chi wiw WUCzK-GPU-NKWD-KGB” 2009, nr 2, s. 86–115.
22 Zob. http://www.ukrcen ter.com/li bra ry/re ad.asp?id=2044, 11 XII 2009 r.
23 Cyt. za H.I. Snie hi riow, Na bo ji dla roz stri łu (Neń ko mo ja, neń ko…). Li ry ko -pu bli cy stycz na roz wid ka,

Ki jów 1990, s. 110.
24 Ibi dem. 

Aleksander Rozanow,

lata trzydzieste XX w.*



Z ko lei 31 ma ja 1933 r. w jed nej ze
swo ich no ta tek Ser gio Gra de ni go, kró -
lew ski kon sul Włoch w Char ko wie, pi -
sał: „Głód da lej do ko nu je ma so we go lu -
do bój stwa wśród lud no ści na tak po tęż ną
ska lę, że zu peł nie nie zro zu mia łym jest,
jak świat mo że po zo sta wać obo jęt nym
wo bec ta kiej ka ta stro fy i dla cze go pra sa
mię dzy na ro do wa, któ ra tak gor li wie
wzy wa ca ły świat, by osą dzić Niem cy
win ne tak zwa nych «okrut nych prze śla -
do wań Ży dów», wsty dli wie mil czy wo -
bec tej rze zi, któ rą zor ga ni zo wał ra dziec -
ki rząd, w któ rym wła śnie Ży dzi
od gry wa ją bar dzo du żą, je śli nie pierw -
szo rzęd ną ro lę. Prze cież nie ma wąt pli -
wo ści: 1) że ten wiel ki głód jest skut kiem
przede wszyst kim zor ga ni zo wa nych
i świa do mych ak cji ma ją cych na ce lu
«da nie na ucz ki chło pu»; 2) że wśród je -
go ofiar nie ma żad ne go Ży da, a wręcz
prze ciw nie, wszy scy oni są syci i do brze
od ży wia ją się pod brat nim skrzy dłem
GPU. «Ma te riał et no gra ficz ny» trze ba
wy mie nić, po wie dział cy nicz nie pe wien

Żyd, wiel ki na czel nik miej sco wej GPU. Dziś moż na prze wi dzieć osta tecz ny los te go «ma te -
ria łu et no gra ficz ne go», któ ry chcą wy mie nić”25.

Na pod sta wie po wyż szych cy ta tów moż na by są dzić, że Ży dzi -cze ki ści wy stę po wa li zde -
cy do wa nie prze ciw ko Ukra iń com i ich dą że niom pań stwo wym, a na wet przy czy ni li się
do ich za gło dze nia w la tach Wiel kie go Gło du. W tym przy pad ku na le ży jed nak pa mię tać,
że no tat kę spo rzą dził dy plo ma ta fa szy stow skich Włoch. Fak tem po zo sta je też i to, że
w latach gło du 1932–1933 umie ra li nie tyl ko Ukra iń cy, lecz także przed sta wi cie le in nych
na ro do wo ści, a wśród nich i Ży dzi.

W od nie sie niu do ty po wych nad użyć pra cow ni ków ko mu ni stycz nych służb spe cjal nych
te po peł nia ne przez Ży dów -cze ki stów nie by ły wca le od mien ne od nad użyć przed sta wi cie li
in nych na ro do wo ści. Kra dzie że pie nię dzy, za trud nia nie krew nych i zna jo mych, płat na pro -
tek cja, li ba cje al ko ho lo we, za ta ja nie in for ma cji o kry mi nal nej prze szło ści – to przy kła dy
nad użyć cha rak te ry stycz ne dla ca łe go so wiec kie go apa ra tu bez pie czeń stwa.

Szcze gól nie po wszech nym zja wi skiem by ła tzw. kla no wość, swo iste po czu cie „za wo do -
wej” so li dar no ści, jak w przy pad ku cho ciaż by spra wy kie row ni ka kor pu su fel dje gier skie go
GPU USRS Ju chi ma El ki na. W 1920 r., gdy był ko men dan tem obo zu kon cen tra cyj ne go
w Pusz czi -Wo dy ci pod Ki jo wem, je go bli ski przy ja ciel o na zwi sku Pe ter man – pra cow nik
ki jow skie go gu ber nial ne go CzeKa – za po peł nio ne prze stęp stwa służ bo we zo stał ska za ny
na roz strze la nie. Ja kimś cu dem uda ło mu się uciec z kon wo ju, za co ko le gium ki jow skie go
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25 Cyt. za Ły sty z Char ko wa. Ho łod w Ukra ji ni ta na Piw nicz no mu Kaw ka zi w po wi dom łen niach ita lijś -
kych dy pło ma tiw 1932–1933 ro ky, red. A. Gra zio si, Char ków 2007, s. 158.

Izrael Leplewski, połowa XX w.



gu ber nial ne go CzeKa ogło si ło, że jest on „po za
pra wem”. Ozna cza ło to, że każ dy so wiec ki oby -
wa tel, zwłasz cza ko mu ni sta i cze ki sta, był zo bo -
wią za ny ująć prze stęp cę lub za bić go na miej scu.
Jed nak gdy w 1922 r. El kin – wów czas ko men dant
ki jow skie go gu ber nial ne go CzeKa – spo tkał Pe -
ter ma na na uli cy, wie dząc o tym, że je go przy ja -
ciel jest po szu ki wa ny, nie tyl ko go nie za trzy mał,
ale i po ra dził mu, w ja ki spo sób opu ścić Ki jów.
Cho ciaż wkrót ce Pe ter ma na za trzy ma no,
a w spra wie El ki na wszczę to śledz two, to
w związ ku z amne stią na cześć utwo rze nia ZSRS
ten dru gi nie zo stał po zba wio ny na wet le gi ty ma cji
par tyj nej, mi mo że za „ukry wa nie prze stęp ców
pań stwo wych” gro zi ła su ro wa ka ra26.

Moż na tak że przy po mnieć gło śne przy pad ki
ucieczek cze ki stów za gra ni cę, tym bar dziej że
w Związ ku So wiec kim by ły to rzad kie sy tu acje.
Cie ka we jed nak jest to, że wszy scy czte rej zna ni
cze ki ści, któ rzy zdo ła li zbiec za gra ni cę, to Ży dzi:
na czel nik Za rzą du NKWD Kra ju Da le ko wschod -
nie go, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 3.
stop nia Hen ryk Lusz kow (wcze śniej na czel nik

wy dzia łów: In for ma cyj ne go, Taj ne go i Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS)27; re zy dent Wy -
dzia łu Cu dzo ziem skie go GUGB NKWD ZSRS w Hisz pa nii, ma jor bez pie czeń stwa pań -
stwo we go Lew Ni kol ski -Feld bin28; pra cow ni cy Wydzia łu Cu dzo ziem skie go GUGB
NKWD ZSRS: ka pi tan bez pie czeń stwa pań stwo we go Wal ter Kry wic ki29 oraz Igna cy Po rec -
ki (I. Re iss)30.

Jak już wspo mnia no, istot nym po wo dem za trud nie nia w so wiec kich or ga nach bez pie -
czeń stwa był czyn nik ma te rial ny. Na przy kład, do cza su po ja wie nia się na sta no wi sku lu do -
we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych Ni ko ła ja Je żo wa, szef NKWD w so wiec kiej re pu bli ce
otrzy my wał 1200 ru bli. By ła to du ża su ma, je śli po rów na się ją cho ciaż by ze śred nim
wynagro dze niem we wszyst kich lu do wych ko mi sa ria tach, któ re w mar cu 1935 r. wy no si ło
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26 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 1, ark. 163. W 1929 r. do ko mi sji do spraw czy stek w or ga ni za cji
par tyj nej GPU NKWD USRS tra fi ły licz ne po da nia oskar ża ją ce El ki na o nie go spo dar ność, przy własz cza nie
pie nię dzy publicznych, nie dba ły sto su nek do obo wiąz ków służ bo wych, li zu so stwo (ob ja wia ją ce się pre zen ta -
mi dla wyż sze go kie row nic twa), za trud nia nie swo ich krew nych i zna jo mych, pro wa dze nie na ro do wo ścio wo -
-szo wi ni stycz nej po li ty ki, przyj mo wa nie ła pó wek, bru tal ność, nad uży cia w pra cy, wy ko rzy sty wa nie fel dje -
grów do wła snych ce lów. Mi mo po waż nych za rzu tów ko mi sja oskar że nie El ki na od rzu ci ła, za zna cza jąc, że
oświad cze nia te „po cho dzą głów nie od osób zwol nio nych z feld kor pu su ja ko nie zdy scy pli no wa ne, nie ma ją ce
szans na po pra wę oraz o na stro jach an ty se mic kich” (zob. DAChO, f. 15, op. 2, spr. 27, ark. 95).

27 Wię cej na ten te mat zob. B.W. So ko łow, Ocho ta na Sta li na, ocho ta na Gi tle ra. Taj na ja bor ba spiec służb,
Mo skwa 2000, s. 8–60; W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USSR..., s. 14–103; M.A. Tum szys,
A.A. Pap czyn skij, 1937. Bol sza ja czist ka. NKWD pro tiw CzK, Mo skwa 2009, s. 79–139.

28 Wię cej na ten te mat zob. A. Or łow, Taj na ja isto ri ja sta lin skich prie stu ple nij, Mo skwa 1991; O. Ca riew,
D. Ko stel lo, Ro ko wy je il lu zi ji. Iz ar chi wow KGB: die ło Or ło wa, sta lin sko go ma stie ra szpio na ża, Moskwa 1995.

29 Zob. tak że W.G. Kri wic kij, Ja był agien tom Sta li na: za pi ska so wiet sko go ra zwied czi ka, Mo skwa 1996.
30 E. Po riec ki, Taj nyj agient Dzer żyn sko go, Mo skwa 1996, s. 415.

Salomon Bruck, 

lata dwudzieste XX w.



172 ru ble, a w mar cu 1936 r. – 201 ru bli31. Je żow do dat ko wo pod wyż szył pen sję sze fom
NKWD w so wiec kich re pu bli kach aż do 3500 ru bli. Wzro sły też za rob ki pra cow ni ków
NKWD róż nych szcze bli32. Oprócz te go funk cjo na riu szom przy słu gi wa ło wie le in nych do -
dat ko wych ulg. Oko licz no ści te spra wia ły, że pra ca w NKWD przy no si ła wy mier ne ko rzy -
ści ma te rial ne.

Do cza su Wiel kie go Ter ro ru w apa ra cie NKWD prze pro wa dzo no kil ka tzw. czy stek, któ -
re re ali zo wał już Wsie wo łod Ba lic ki. W wię zie niach zna leź li się wte dy funk cjo na riu sze
z „wąt pli wą prze szło ścią”. By ło wśród nich wie lu Ży dów, np. in spek tor przy na czel ni ku Za -
rzą du NKWD Ob wo du Czer ni how skie go M. Hry niow, je go brat – na czel nik Wy dzia łu Dróg
Szo so wych Za rzą du NKWD Ob wo du Char kow skie go A. Kar dasz oraz na czel nik Wy dzia łu
Miejsc Uwię zie nia Za rzą du NKWD Ob wo du Dnie pro pie trow skie go M. Ro dał.

Z ko lei Izra el Le plew ski po ob ję ciu sta no wi ska lu do we go ko mi sa rza po zby wał się tych,
któ rzy wy da wa li mu się zwo len ni ka mi je go po przed ni ka – Ba lic kie go. Wśród „eli mi no wa -
nych” przez nie go ukra iń skich cze ki stów du ży od se tek sta no wi li Ży dzi. By li to m.in.
naczel nik Za rzą du NKWD Ob wo du Ode skie go Alek san der Ro za now, na czel nik Za rzą du
NKWD Ob wo du Czer ni how skie go Piotr So ko łow -Szo stak, na czel nik Wy dzia łu 6. (trans -
por to we go) UGB NKWD USRS J. Pi śmien ny, na czel nik Wy dzia łu 5. (spe cjal ne go) UGB
NKWD USRS I. Kup czyk, na czel nik Za rzą du NKWD Ob wo du Win nic kie go G. Kluw gant -
-Gri szyn, spe cjal ny peł no moc nik NKWD USRS N. Ru bin ste in, na czel nik Wy dzia łu Po li -
tycz ne go Za rzą du Wojsk Po gra ni cza i We wnętrz nych NKWD USRS L. So roc ki, na czel nik
Za po ro skie go Wy dzia łu Miej skie go NKWD M. Dża wa chow, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Po ża ro wej NKWD USRS J. El kin, za stęp ca na czel ni ka Za rzą du Ad mi ni stra cyj no -Go spo -
dar cze go NKWD USRS O. Ber man, na czel nik Wy dzia łu 2. (ope ra cyj ne go) UGB Za rzą du
NKWD Ob wo du Char kow skie go S. Ol szań ski, po moc nik na czel ni ka Wy dzia łu 4. (taj no -
-poli tycz ne go) UGB NKWD USRS S. Bruck i wie lu in nych. Śledz twa w spra wie aresz to -
wa nych cze ki stów nad zo ro wał bez po śred nio spe cjal ny peł no moc nik NKWD USRS
W. Bluman – tak że Żyd. Wów czas czyst ka wśród funk cjo na riu szy nie by ła uwa ża na za an -
ty se mic ką.

Ko lej ny szef NKWD USRS Alek san der Uspień ski od koń ca stycz nia 1938 r. „oczy ścił”
apa rat za rów no z ka dry Ba lic kie go, jak i „le plew ców”. Tyl ko od 15 lu te go do 5 kwiet nia
1938 r. z or ga nów UGB NKWD USRS zwol nio no aż 558 osób, z któ rych 154 aresz to wa -
no33. Łącz nie w 1938 r. za trzy ma no 994 funk cjo na riu szy ukra iń skie go NKWD34. 

Ana li zu jąc oskar że nia, któ re wy su wa no prze ciw ko aresz to wa nym na czel ni kom NKWD
USRS, moż na za uwa żyć, że oprócz an ty ra dziec kiej dzia łal no ści i troc ki zmu czę stym po wo dem
aresz to wa nia sta wa ła się ich nie do koń ca okre ślo na „ciem na prze szłość”. W czerw cu 1938 r.
Alek san der Uspień ski opo wia dał de le ga tom XIV Zjaz du KP(b)U o tym, że „apa rat NKWD
w Ukra inie był za śmie ca ny w cią gu sze re gu lat troc ki stow sko -bu cha riń skim, bur żu azyj no -
-nacjo na li stycz nym i zwy kłym oszu kań czym ele men tem. Dla wro gów na ro du Ba lic kie go
i Leplew skie go ko rzyst nie by ło mieć ta ki skład w apa ra cie, po nie waż w ta kim skła dzie lżej było
wer bo wać do swo je go pod zie mia. Wzy wa Ba lic ki do sie bie pra cow ni ka i mó wi: by łeś
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31 Pra cia w URSR. Sta ty stycz nyj do wid nyk, „Na rod ne ho spo dar stwo ta ob lik”, Ki jów 1937, s. 28–29. Dla
po rów na nia w prze my śle wę glo wym w czerw cu 1936 r. pła ca in ży nie rów wy no si ła 1097 ru bli, tech ni -
ków – 795 ru bli, ro bot ni ków – 258 ru bli. Ibi dem, s. 140.

32 O.W. Chlew niuk, 1937-j: Sta lin, NKWD i so wiet sko je ob szcze stwo, Mo skwa 1992, s. 165.
33 W.W. Czen cow, Tra gi cze ski je sud’by. Po li ti cze ski je rie pries si ji pro tiw nie miec ko go na sie le ni ja Ukra iny

w 1920–1930-je go dy, Mo skwa 1998, s. 107.
34 J.I. Sza po wał, Ukra ji na ХХ sto lit tia, Ki jów 2001, s. 79.



w przeszło ści sy jo ni stą, twój oj ciec miał sklep, więc jak ty tra fi łeś do KP(b)U, jak tra fi łeś
do NKWD? Krę ci i krę ci, a po tem mó wi – nie daj zgi nąć. No do brze, zo stań, ale uwa żaj, masz
być po słusz ny. To jest wer bu nek. Wszyst ko, co mu ka zał Ba lic ki, wy ko ny wał, w in nym wy pad -
ku on by go zli kwi do wał... Nie któ rzy pod czas woj ny do mo wej tra fi li do CzeKa dla te go, że nie
chcie li iść na front. Część tra fi ła do or ga nów, gdy tyl ko za koń czył się czas NEP-u. Praw do po -
dob nie oni nie zga dza ją się z NEP-em, po nie waż zna leź li śmy takich, któ rzy od cho dzi li z or ga -
nów NKWD. Oni po szli na Chresz cza tyk, Bes sa rab kę i han dlo wa li do 1928 ro ku... Po tem dzię -
ki swo im wro gim kon tak tom znów wstą pi li do or ga nów NKWD i za śmie ca li nasz apa rat”35.

Po dob ne twier dze nia nie by ły oczy wi ście wy łącz no ścią Uspień skie go – for mu ło wa no je
w ca łym kra ju. Na przy kład, aresz to wa ny na czel nik 3. Wy dzia łu (kontr wy wia dow cze go)
GUGB NKWD ZSRS Lew Mi ro now „przy znał się”, że do par tii wstą pił w 1918 r. „ze
wzglę du na ka rie rę oraz z ego istycz nych po bu dek”. Twier dził da lej: „Do re wo lu cji paź -
dzier ni ko wej od nio słem się wro go, po nie waż w tym cza sie by łem już do syć do brze po li -
tycz nie sfor mo wa ny, gdyż wcze śniej na le ża łem do par tii Bund. Wy da rze nia po li tycz ne, któ -
re na stą pi ły, po ka za ły mi, że tyl ko przy łą czyw szy się do par tii ko mu ni stycz nej, zdo łam
zdo być moc ną ży cio wą po zy cję zwią za ną z oso bi stym do bro by tem i ka rie rą”36. Aresz to wa -
ny na czel nik Wy dzia łu 3. (kontr wy wia dow cze go) UGB NKWD Ob wo du Ode skie go Da ni ło
Or łow m.in. oświad czył śled cze mu: „Wstą pi łem do par tii w 1919 r. nie z po wo dów ideolo -
gicz nych, ale z po wo du na praw dę ego istycz nych in te re sów. Uwa ża łem, że ty tuł cze ki sty da
mi moż li wość do brze się ma te rial nie urzą dzić i żyć w do stat ku”37.

Nie moż na oczy wi ście za po mi nać, że wy żej przy to czo ne sło wa wy po wie dzia no po bru -
tal nym śledz twie. Z dru giej stro ny za rów no Mi ro now, jak i Or łow by li ka rie ro wi cza mi bez
za sad, któ rzy fał szo wa li spra wy i ska zy wa li na śmierć set ki osób.

Od mien nym kie run kiem czy stek prze pro wa dza nych przez Uspień skie go by ło wy kry wa -
nie „or ga ni za cji na cjo na li stycz nych” i – w pierw szej ko lej no ści – „pod zie mia sy jo ni stycz -
ne go”. Co kie ro wa ło lu do wym ko mi sa rzem w tym wy pad ku? Bez wąt pie nia im puls szedł
„z gó ry”. Na spe cy fi kę na ro do wo ścio we go skła du cze ki stów Ukra iny zwró cił uwa gę
Uspień skie mu Ni ko łaj Je żow pod czas swo je go wy jaz du służ bo we go do Ki jo wa w lu tym
1938 r. Je żow zresz tą przed po dró żą de ner wo wał się, jak bę dzie po ro zu mie wał się w sto li -
cy Ukra iny, je śli nie wła da ję zy kiem ukra iń skim. Oba wę sze fa NKWD roz wiał je go pierw -
szy za stęp ca Mi chał Fry now ski, któ ry ro ze śmiał się i roz bra ja ją co oświad czył: „Prze cież
tam nie ma żad ne go Ukra iń ca, prze cież tam są sa mi Ży dzi”38. 

Gri go rij Ko by ziew, któ ry przy je chał do Ki jo wa w skła dzie tzw. bry ga dy mo skiew skiej
i sta nął na cze le dzia łu kadr NKWD USRS, stwier dzał póź niej: „17 lu te go prze ka za łem
Jeżo wo wi ma te ria ły cha rak te ry zu ją ce ka dry: li sta osób wszyst kich współ pra cow ni ków
wydzia łów ope ra cyj nych, na któ rych by ły kom pro mi tu ją ce ma te ria ły (600–800 osób). Gdy
wsze dłem z od czy tem o ka drach do ga bi ne tu Uspień skie go, gdzie by li Je żow i Uspień ski,
wte dy Je żow, nie przej rzaw szy ma te ria łów, po wie dział: «Po pa trzy łem na ka dry, to nie jest
ukra iń ski NKWD, a Bi ro bi dżan»”39.

O tym, że związ ko wy lu do wy ko mi sarz był zdzi wio ny na ro do wo ścio wą spe cy fi ką ukra iń -
skie go lu do we go ko mi sa ria tu, przy po mi nał tak że Mi chał Fry now ski, któ ry pod czas póź niej sze go
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35 CDAHOU, f. 1, op. 1, spr. 544, ark. 475.
36 J. Łu kin, Na pa ła czach kro wi niet. Ti py i nra wy Lie nin grad sko go NKWD, Sankt Pe ters burg 1996, s. 43.
37 I.I. Ku ła ga, W.W. Zu jew, Or ga ny go su dar stwien noj bie zo pa sno sti w Do niec koj ob ła sti: wo spo mi na ni ja,

fak ty, do ku mien ty, Do nieck 2002, s. 29.
38 N. Pie trow, M. Jan sen, „Sta lin skij pi to miec” – Ni ko łaj Je żow, Mo skwa 2008, s. 364.
39 Cyt. za W.A. Zo ło ta riow, Ołek sandr Uspenś kyj: oso ba, czas, oto czen nia, Char ków 2004, s. 195–196.



prze słu cha nia za cy to wał Je żo wa po je go po wro cie z Ki jo wa: „Kie dy je cha łem na Ukra inę,
mówio no mi, że pra cu je tam wie lu Ży dów. Ale oszu ka no mnie – tam pra cu ją sa mi Ży dzi”40.

Je żow z pew no ścią nie był an ty se mi tą. Ży dów ką prze cież by ła je go żo na Eu ge nia, Ży da -
mi by li tak że lu dzie z je go naj bliż sze go oto cze nia w apa ra cie KC WKP(b), któ rych za trud -
nił w NKWD ZSRS (m.in. M. Li twin, I. Sza pi ro, S. Żu kow ski, W. Ce sar ski) i na któ rych
opie rał się w swojej pra cy. Nie zmie nia to fak tu, że był pod wra że niem ogrom ne go od set ka
Ży dów w ukra iń skim NKWD. W kon se kwen cji Uspień ski zro zu miał je go sło wa ja ko sy gnał
do ata ku na cze ki stów -Ży dów. Jak twier dził Ko by ziew: „Prak tycz ne po ra dy Je żo wa
i Uspień skie go spro wa dza ły się do te go, by w apa ra cie NKWD USRS zwięk szyć licz bę
współ pra cow ni ków, szcze gól nie w kie row ni czym skła dzie, spo śród Ukra iń ców, Ro -
sjan – kosz tem współ pra cow ni ków na ro do wo ści ży dow skiej, któ rych z Za rzą du NKWD
trze ba zwol nić, czy li znacz nie zmniej szyć ich od se tek”41. 

Uspień ski np. roz ka zał na czel ni ko wi Wy dzia łu Kadr Za rzą du NKWD Ob wo du Ode skie -
go Iwa no wi Du bro wo wi: „Nie waż cie się przyj mo wać do pra cy w od dzia łach re jo no wych
Ży dów. Je śli przyj mie cie, to ja wam po ka żę”42. We dług ze znań na czel ni ka Za rzą du NKWD
Ob wo du Ka mie niec ko -Po dol skie go Iwa na Ża brie wa ukra iń ski lu do wy ko mi sarz w 1938 r.
wy dał dy rek ty wę o od wo ła niu wszyst kich pra cow ni ków apa ra tu na ro do wo ści ży dow skiej.
„Tę dy rek ty wę – twier dził Ża briew – prze ka zał mi w Mo skwie po za koń cze niu II Se sji Ra -
dy Naj wyż szej Związ ku RSR. Gdy za czą łem pro te sto wać co do jej słusz no ści, po wo łał się
na rze ko mo otrzy ma ne wska zów ki lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRS.
Wiado mo mi, że dy rek ty wę tę prze ka zał też in nym na czel ni kom Za rzą du NKWD... Póź niej
od wo ła nia pra cow ni ków na ro do wo ści ży dow skiej ustą pi ły, gdyż NKWD ZSRS za czę ło
sprze ci wiać się ta kim dzia ła niom Uspień skie go”43.

W kon se kwen cji dzia łań Uspień skie go spo śród funk cjo na riu szy na kie row ni czych sta no -
wi skach NKWD USRS, któ rzy zaj mo wa li swo je po sa dy do stycz nia 1938 r., re pre sjom pod -
da no 100 proc. Ło ty szy, 48,39 proc. Ży dów, 33,33 proc. Ukra iń ców i 15,79 proc. Ro sjan44.

Po dob ne czyst ki re ali zo wa no w ca łym Związ ku So wiec kim. Zgod nie z da ny mi, któ re po -
da ją M. Pie trow i K. Skor kin, 10 lip ca 1934 r. Ży dzi sta no wi li 38,54 proc. kie row ni cze go
skła du NKWD ZSRS, a 1 lip ca 1939 r. już tyl ko 3,92 proc.45 „Or ga ni za cje sy jo ni stycz ne”
de ma sko wa no w ca łym kra ju. Istot nym sy gna łem do te go był te le gram NKWD nr 83921
z 1937 r., w któ rym m.in. za le co no: „Na tych miast przej rzeć wszyst kie ewi den cje i roz pra -
co wa nia na te mat sy jo ni stów, aresz to wać an ty ra dziec ki ak tyw sy jo ni stycz ny”. W efek cie
już w pierw szej po ło wie 1938 r. aresz to wa no 1279 „uczest ni ków pod zie mia sy jo ni stycz ne -
go” oraz zli kwi do wa no „ko mi te ty bun dow skie” w Ki jo wie, Char ko wie, Ode ssie, Dnie pro -
pie trow sku, Win ni cy i Moł daw skiej ARSR46.

„Bun dow ska” prze szłość by ła wy star cza ją cym pre tek stem do oskar żeń o „sy jo ni stycz ną
zmo wę w NKWD USRS”. Le plew ski pod czas prze słu cha nia 22 ma ja 1938 r. był zmu szo ny np.
oświad czyć: „Do par tii wstą pi łem w 1917 r. z cię ża rem sze ścio let niej przy na leż no ści w sze re -
gach Bun du. […] Zna mio na i śla dy drob no miesz czań skiej ide olo gii na cjo na li stycz nej mia ły
na mnie wpływ tak że po mo im wstą pie niu w sze re gi WKP(b)”47. Ze zna nia te nota be ne zło żył
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40 Ibi dem, s. 196.
41 N. Pie trow, M. Jan sen, „Sta lin skij pi to miec”…, s. 364.
42 HDA SBU, Ki jów, f. 16, op. 31, spr. 94, ark. 129.
43 Cyt. za W.A. Zo ło ta riow, Ołek sandr Uspenś kyj…, s. 196–197. 
44 Ibi dem, s. 196.
45 N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, op. cit., s. 495.
46 J.I. Sza po wał, Ukra ji na ХХ sto lit tia…, s. 45.
47 HA FSB RF, d. 13557, t. 1, ark. 15.



śled czym na ro do wo ści ży dow skiej – ma jo ro wi bez pie czeń stwa pań stwo we go G. Lu lo we mu
oraz ka pi ta no wi bez pie czeń stwa pań stwo we go J. Wi ze lo wi. Oczy wi ście tak że lu dzie z naj bliż -
sze go oto cze nia Le plew skie go by li uwa ża ni za sy jo ni stów. Twier dzo no m.in., że Ema nu el In -
sa row do 1920 r. był dru gim se kre ta rzem Po alej Sy jon w Ode ssie. Człon kiem Po alej Sy jon miał
być też D. Dży rin, cho ciaż w je go ak tach oso bo wych nie ma o tym in for ma cji48.

Cha rak te ry stycz ny jest rów nież fakt, że w two rze nie at mos fe ry „zmo wy sy jo ni stycz nej”
istot ny wkład mie li tak że cze ki ści -Ży dzi. Na przy kład lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go
Wa is barg „zdo był” od aresz to wa ne go Ja ku ba Ka miń skie go ze zna nia o je go udzia le w orga -
ni za cji sy jo ni stycz nej w NKWD USRS kie ro wa nej przez sa me go Le plew skie go49, a „sy jo ni -
stów” w Za rzą dzie NKWD Ob wo du Char kow skie go de ma sko wał za stęp ca na czel ni ka Za rzą -
du NKWD Da wid Pier cow – funk cjo na riusz na ro do wo ści ży dow skiej. Na czel nik Od dzia łu 5.
(spe cjal ne go) Wy dzia łu UGB Za rzą du NKWD Ob wo du Char kow skie go Zy no wij Szcze go -
lew ski tak m.in. ze zna wał w po wyż szej spra wie: „O go dzi nie pierw szej w nocy 14 kwiet nia
[1938 r.] do pro wa dzo no mnie do ga bi ne tu Pier co wa. Po 10 mi nu tach wszedł Pier cow. Pier -
cow, zwra ca jąc się do mnie, po wie dział, że je stem kie row ni kiem ukra iń skie go cen trum sy jo -
ni stycz ne go, a w Char ko wie – ob wo do we go cen trum sy jo ni stycz ne go, i że de ma sku je mnie
ca ły sze reg ze znań, i w tej spra wie po wi nie nem udzie lić wy ja śnień. Od po wie dzia łem Pier co -
wo wi, że je stem nie win ny, że zna mnie z cza su wspól nej pra cy w 1932 r. ja ko po rząd ne go
czło wie ka. Pier cow w tym mo men cie ude rze niem zrzu cił mnie z krze sła na pod ło gę i za czął
mnie ko pać, a Kriu kow wziął z pa ra pe tu pał kę i za czął mnie nią okła dać”50.
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48 J.I. Sza po wał, W. Pry staj ko, W.A. Zo ło ta riow, CzK-HPU-NKWD w Ukra ji ni…, s. 460–461.
49 W.A. Zo ło ta riow, Za rucz nyk sys te my J.Z. Ka minś kyj…, s. 296–297.
50 HDA SBU, Ki jów, spr. 67398, t. 8, ark. 144.

Dawid Piercow, lata trzydzieste XX w. Lew Reichman, lata dwudzieste XX w.



Trud no jed no znacz nie stwier dzić, czy Uspień ski był za cie kłym an ty se mi tą, czy po pro -
stu su mien nie wcie lał w ży cie „ge ne ral ną li nię” mo skiew skie go kie row nic twa NKWD.
Nale ży pa mię tać, że pra co wa ło z nim spo ro Ży dów, za rów no ja ko na czel ni ków (J. Agra now,
J. Dejcz, W. Ka ruc ki, W. Kur ski, M. Li twin, L. Mi ro now, S. Mi ro now), jak i zwy kłych
funkcjo na riu szy. Do dat ko wo pod czas pra cy na Ukra inie oso bi ście wy su wał na kie row ni cze
sta no wi ska tak że Ży dów (m.in. S.I. Gold ma na, W. Pi sa rie wa, D. Pier co wa, A. Ra tyń skie go,
L. Re ich ma na, M. Spek to ra, I.A. Sza pi ro).

Ana li za za pre zen to wa ne go wy żej ma te ria łu da je pod sta wy, by twier dzić, że wy so ki od se -
tek Ży dów w GPU i NKWD so wiec kiej Ukra iny w la tach 1929–1939 nie po wi nien być trak -
to wa ny ja ko do wód ja kiejś szcze gól nej „zmo wy” czy po twier dze nie te zy o ist nie niu tzw. ży -
do ko mu ny. Nie wąt pli wie na le ży mó wić o in dy wi du al nych mo ty wach zgła sza nia się Ży dów
do służ by. Wśród tych mo ty wów dość istot ne by ły wy so kie ocze ki wa nia ma te rial ne. W kon -
se kwen cji swo ją służ bą w or ga nach GPU i NKWD Ży dzi „ścią ga li” na sie bie kryty kę, łącz -
nie z fa lą „ju do fo bii”, a fakt ten bez wąt pie nia wy ko rzy sta li póź niej nie miec cy na zi ści.

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow
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Aaron Gepler przed i po aresztowaniu, 1938 r.



Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD...

203

V
A

R
IA

Salomon Mazo, 1937 r. Henryk Luszkow, lata dwudzieste XX w.

Michał Aleksandrowski, 1932 r. Borys Kozielski, lata dwudzieste XX w.
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AneKS

Wy kaz nr 1*

Prze wod ni czą cy GPU USRS:
Wsie wo łod А. Ba lic ki (1 IX 1923–31 VII 1931)
Sta ni sław F. Re dens (31 VII 1931–20 II 1933)

Za stęp cy prze wod ni czą ce go GPU USRS:
K.M. Karl son (24 V 1924–25 V 1934)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–22 III 1933)

Na czel ni cy Za rzą du Taj no -Ope ra cyj ne go GPU USRS:
K.M. Karl son (21 XI 1925–9 XII 1929)
Izra el M. Le plew ski (9 XII 1929–19 VIII 1931)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–IV 1932)

Na czel ni cy Za rzą du Eko no micz ne go GPU USRS:
Jó zef M. Błat (18 II 1924–29 IX 1930)
Sa lo mon S. Ma zo (29 IX 1930–10 VII 1934)

Na czel nik Za rzą du Ewi den cyj no -In for ma cyj ne go GPU USRS:
Se men I. Za pad nyj (28 VII 1928–30 I 1930)

Na czel nik Wy dzia łu Kon tro li Po li tycz nej GPU USRS:
I.M. Ka ban cew (9 III 1926–25 IX 1929)

Na czel ni cy Wy dzia łu In for ma cyj ne go GPU USRS:
Hen ryk S. Lusz kow (7 X 1925–3 V 1930)
Ju chim C. Kry wiec (9 V 1930–20 III 1931)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj ne go GPU USRS:
Wa le ry M. Go ro ża nin (7 V 1924–3 V 1930)
Hen ryk S. Lusz kow (3 V 1930–5 IV 1931)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS:
Hen ryk S. Lusz kow (5 IV 1931–17 VIII 1931)
Bo rys W. Ko ziel ski (p.o.) (17 VIII 1931–20 IX 1931)
Ju chim C. Kry wiec (20 IX 1931–21 II 1933)

Na czel nik Wy dzia łu Kontr wy wia dow cze go GPU USRS:
Mi ko łaj I. Do bro dyc ki (III 1924–IX 1930)

* Funk cjo na riu szy po cho dze nia ży dow skie go wy róż nio no po gru bio ną czcion ką.
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Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go GPU USRS 
i Wy dzia łu Spe cjal ne go Ukra iń skie go Okrę gu Woj sko we go:
M.I. By strych (21 II 1923–30 VII 1931)
Izra el M. Le plew ski (p.o.) (1931)

Na czel nik Wy dzia łu Wy wia dow cze go GPU USRS:
Ma twiej O. Pa now -Broj de (25 X 1925–7 IV 1931)

Na czel ni cy wy dzia łów ob wo do wych GPU USRS w la tach 1929–1930:
Ar te miw skie go: Pa weł I. Ti mo fie jew (4 VII 1928–5 IX 1930)
Ber dy czow skie go: Ju chim S. Sza tow (14 VI 1926–29 XI 1929)

Sta ni sław S. Lu bo mir ski (29 XI 1929–15 VII 1930)
Abra ham I. Ge pler (15 VII 1930–5 IX 1930)

Bia ło cer kiew skie go: Sta ni sław S. Lu bo mir ski (23 VII 1928–29 XI 1929)
A.P. Kaj zer (29 XI 1929–5 I 1930)
Sier giej D. Sa win (15 I 1930–5 IX 1930)

Char kow skie go: Jó zef M. Błat (25 VII 1928–5 IX 1930)
Cher soń skie go: Wa syl J. Le woc ki (20 VII 1928–5 IX 1930)
Czer ni how skie go: Fryc G. Kle in berg (25 IV 1928–VI 1929)

S.I. Ka za kow (VI 1929–1 VII 1930)
M.D. Ba la bin (1 VII 1930–5 IX 1930)

Głu chow skie go: W.I. Ka li na (21 III 1928–5 IX 1930)
Dnie pro pie trow skie go: C.A. Le oniuk (21 VII 1928–5 IX 1930)
Hu mań skie go: R.L. Ju chwitz (6 VI 1928–7 XII 1929)

Ju chim S. Sza tow (7 XII 1929–5 IX 1930)
Izium skie go: T.J. Gład kow (2 X 1927–20 II 1929)

P.F. Ko ło mi jec (19 III 1929–5 IX 1930)
Ka mie niec ko -Po dol skie go: P.W. Sie mio now (15 V 1927–25 IX 1929)

Alek san der G. Gro znyj (25 IX 1929–VII 1930)
Ki jow skie go: W.T. Iwa now (25 VII 1928–5 IX 1930)
Ko no top skie go: I.P. Alo szyn (23 IV 1928–VI 1930)

Pej sach M. Ra chlis (1 VII 1930–5 IX 1930)
Ko ro steń skie go: P.M. Se li wa now (5 V 1928–26 I 1930)

Ja kub (Ja kow) Z. Ka miń ski (26 I 1930–5 IX 1930)
Kre meń czuc kie go: W.J. Le ja (29 XI 1926–V 1930)

Mark B. Kor niew (V 1930–5 IX 1930)
Krzy wo ro skie go: D.J. Pa tru szew (13 XI 1928–1 XII 1929)

M.M. Ty mo fie jew (1 XII 1929–5 IX 1930)
Ku piań skie go: M.I. Sze łud czen ko (9 V 1928–18 I 1930)

D.M. Mie dwie diew (18 I 1930–5 IX 1930)
Łu bień skie go: I.G. Leń ski (24 VIII 1927–22 I 1930)

P.M. Par cho men ko (22 I 1930–IV 1930)
L.M. Cho dos (9 IV 1930–5 IX 1930)

Łu gań skie go: I.D. Bieł kin (25 VIII 1926–5 IX 1930)
Ma riu pol skie go: Ju rij M. Pier cow (3 III 1927–28 II 1929)

Wło dzi mierz I. Okruj (28 II 1929–5 IX 1930)
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Me li to pol skie go: Wło dzi mierz I. Okruj (12 VII 1928–26 II 1929)
Wa syl A. Dwy nia ni now (26 II 1929–8 XII 1929)
Igor B. Szum ski (1 I 1930–5 IX 1930)

Mi ko ła jow skie go: Alek san der B. Ro za now (29 VII 1928–5 IX 1930)
Mo hy lań sko -Po dol skie go: M.S. Jam nic ki (27 XI 1927–5 XI 1929)

Ro man A. Czyr ski (XI 1929–5 IX 1930)
Ni żyń skie go: Sa mu el I. Sa mo wski (11 VI 1928–5 IX 1930)
Ode skie go: Izra el M. Le plew ski (27 X 1925–1 VII 1929)

O.O. Je miel ja now (1 VII 1929–3 IX 1930)
Per wo maj skie go: Pej sach M. Ra chlis (10 XII 1928–1 VII 1930)
Po łtaw skie go: Ju lian G. Brze zow ski (27 X 1928–5 IX 1930)
Pry łuc kie go: Fio dor A. Mi ro now (4 VII 1928–20 VI 1930)
Pro sku row skie go: Ja kub Z. Ka miń ski (7 IX 1926–22 I 1930)

G. Leń ski (22 I 1930–5 IX 1930)
Sta li now skie go: Jan K. Krau klis (11 VI 1928–5 IX 1930)
Sum skie go: Wa syl A. Dwy nia ni now (22 VIII 1927–26 II 1929)

O.G. Mi rosz ny czen ko (28 II 1929–V 1929)
Ja kub (Ja kow) I. Re ich ste in (V 1929–5 IX 1930)

Tul czyń skie go: An drian A. Pe ters (3 XII 1928–VII 1930)
Szew czen kow skie go Jan M. Sy lin (2 III 1928–20 II 1929)
(Czer ka skie go): T.J. Gład kow (20 II 1929–VII 1930)

W.W. Toł stow (VII 1930–5 IX 1930)
Sze pie tow skie go: Мiko łaj T. Pry chod’ko (4 VII 1928–5 IX 1930)
Win nic kie go: Mark B. Kor niew (13 V 1927–30 I 1930)

M.D. Ba la bin (30 I 1930–1 VII 1930)
Alek san der G. Gro znyj (VII 1930–5 IX 1930)

Za po ro skie go: Mi chał K. Alek san drow ski (1 VII 1925–5 IX 1930)
Zi no wiew skie go: M.M. Jod ko (2 VII 1928–5 IX 1930)
Ży to mier skie go: Alek san der G. Gro znyj (1 VIII 1925–12 IX 1929)

Sa wie lij M. Cy klis (12 IX 1929–5 IX 1930)

Na czel ni cy sek to rów ope ra cyj nych GPU USRS:
Char kow skie go: J.K. Krau klis (5 IX 1930–XII 1931)
Dnie pro pie trow skie go: C.A. Le oniuk (5 IX 1930–18 IX 1931)

J.K. Krau klis (XII 1931–27 II 1932)
Do niec kie go: Jó zef M. Błat (5 IX 1930–X 1931)

M.M. Ty mo fie jew (X 1931–1 VII 1932)
Ki jow skie go: W.T. Iwa now (5 IX 1930–XII 1931)
Ode skie go: Ju rij M. Pier cow (5 IX 1930–27 II 1932)
Po łtaw skie go: Alek san der B. Ro za now (5 IX 1930–I 1932)
Sum skie go: W.J. Le woc ki (5 IX 1930–II 1932)
Win nic kie go: Alek san der G. Gro znyj (5 IX 1930–I 1932)
Ży to mier skie go: P.W. Sie mio now (5 IX 1931–1932)



Wy kaz nr 2

Prze wod ni czą cy GPU USRS:
Sta ni sław F. Re dens (31 VII 1931–20 II 1933)
Wsie wo łod A. Ba lic ki (20 II 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy prze wod ni czą ce go GPU USRS:
K.M. Karl son (24 V 1924–25 V 1934)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–22 III 1933)
Izra el M. Le plew ski (20 II 1933–5 I 1933)

Na czel nik Wy dzia łu Eko no micz ne go GPU USRS:
Sa lo mon S. Ma zo (29 IX 1930–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Ope ra cyj ne go GPU USRS:
Sa mu el A. Gro mow -Szmer kin (7 VII 1931–1932)
Jó zef J. Ka zbek -Ka plan (22 VIII 1932–27 III 1933)
Piotr G. So ko łow -Szo stak (III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS:
Ju chim C. Kri wiec (20 IX 1931–21 II 1933)
Mi chał K. Alek san drow ski (21 II 1933–15 XII 1933)
Bo rys W. Ko ziel ski (15 XII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go GPU USRS i Ukra iń skie go Okrę gu Woj sko we go:
Mi ko łaj I. Do bro dyc ki (25 X 1931–VI 1932)
C.A. Le oniuk (7 VI 1932–21 III 1933)
L.O. Iwa now (21 III 1933–19 XI 1933)
Wło dzi mierz P. Ka re lin (19 XI 1933–15 XII 1933)
Mi chał K. Alek san drow ski (15 XII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Cu dzo ziem skie go GPU USRS:
Da niel S. Le opold -Rojt man (15 VIII 1931–29 X 1932)
Wło dzi mierz M. Pe sker -Pi ska riow (3 XI 1932–25 VIII 1933)
Sa mu el I. Sa moj łow -Be sidz ki (1933)
Wło dzi mierz P. Ka re lin (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Trans por to we go GPU USRS:
Franz S. Dru skis (XI 1931–17 VIII 1933)
Sa wie lij M. Cy klis (17 VIII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Ewi den cyj no -Sta ty stycz ne go GPU USRS:
Mi chał M. Buksz pan (1931–10 VII 1934)

Ob wód char kow ski:
Na czel ni cy Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
P.S. Mu law ko (27 II 1932–3 XI 1932)
M.M. Ti mo fie jew (3 XI 1933–III 1933)
P.B. Kac nel son (3 III 1933–10 I 1934)
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Za stęp cy na czel ni ka Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.A. Dwi nia ni now (27 II 1932–IX 1932)
Pej sach M. Ra chlis (21 XII 1932–1 VII 1933)
Sa mu el I. Sa mo wski (2 XII 1932–1934)
O.J. Bro nie wyj (27 V 1933–17 VIII 1933)
I.J. Kup czyk (17 VIII 1933–10 IV 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
F.M. Cze czer ski (27 II 1932–22 II 1933)
O.S. Głu chow cew (1933–23 VII 1933)
M.J. Kla row -So ło wiej czyk (27 VII 1933–25 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
I.J. Ba bicz (1932–1933)
G.M. Osi nin -Win nic ki (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Sa mu el I. Sa mo wski (27 II 1932–2 XII 1932)
A.P. Kaj zer (1932–1933)
O.G. Jew gie niew (4 III 1933–4 VII 1934)
J.G. Brze zow ski (2 VIII 1933–20 VIII 1933)
J.e. Ka niew ski (1933–10 VII 1934)

Ob wód czer ni how ski:
Na czel ni cy Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.A. Dwi nia ni now (IX 1932–17 VIII 1933)
J.K. Krau klis (17 VIII 1933–10 I 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.G. Brze zow ski (1 XI 1932–17 VII 1933)
P.B. Za gor ski (27 XI 1932–V 1933)
Sa mu el I. Sa mo wski (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
T.P. Do roż ko (1932–1933)
A.G. Ma słow ski (1933–27 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.I. Sze łud czen ko (1932–1933)
O.G. Mi rosz ni czen ko (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.A. Wie prin ski (9 III 1933–10 VII 1934)

Ob wód dnie pro pie trow ski:
Na czel ni cy Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.K. Krau klis (27 VII 1932–17 VIII 1933)
P.G. Rud’ (17 VIII 1933–IX 1933)
S.n. Mi ro now (28 IX 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Gri go rij A. Kluw gant -Gri szyn (1 XI 1932–21 II 1933)
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J.C. Kri wiec (21 II 1933–11 III 1934)
A.W. Sa pir (II 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
L.S. Ar row (25 II 1932–17 VI 1932)
I.A. Sza pi ro (VI 1932–VIII 1932)
O.M. Ber man (3 VIII 1932–25 I 1934)

Na czel nik Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.I. Gow licz (27 II 1932–10 VII 1933)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
G.A. Kluw gant -Gri szyn (27 II 1932–25 XI 1932)
S.S. Sze me na (25 XI 1932–6 III 1933)
A.W. Sa pir (II 1933–10 VII 1934)

Ob wód do niec ki:
Na czel ni cy Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.M. Ti mo fie jew (1 VII 1932–7 X 1932)
M.B. Gros sman (7 X 1932–3 III 1933)
W.T. Iwa now (3 III 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Piotr G. So ko łow -Szo stak (VII 1932–III 1933)
I.M. Ba bi kow (X 1932–VIII 1933)
Mark B. Kor niew (III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
O.I. Ry klin (1932–1933)
G.M. ni kel berg (1933–III 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
S.I. Za sław ski (VII 1932–31 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.e. Ka niew ski (VII 1932–1933)
Z.M. Usza kow -Uszo mir ski (5 XI 1933–23 III 1934)

Ob wód ki jow ski:
Na czel nik Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Alek san der B. Ro za now (27 II 1932–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Ja kub Z. Ka miń ski (27 II 1932–27 II 1933)
Z.M. Ga lic ki (1933–10 I 1934)

Na czel nik Wy dzia łu Eko no micz ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.W. Kirst (?–10 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.G. Czer dak (27 II 1932–1932)
D.M. Mie dwie diew (VI 1932–II 1933)
M.G. Czer dak (1933–II 1934)
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Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.G. Brze zow ski (25 II 1932–1 XI 1932)
O.M. Bo ry sow (X 1932–10 VII 1934)

Ob wód ode ski:
Na czel ni cy Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Ju rij M. Pier cow (27 II 1932–I 1933)
C.A. Le oniuk (22 III 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Z.M. Ga lic ki (1932–1933)
Ja kub Z. Ka miń ski (27 II 1933–10 VII 1934)
G.A. Kluw gant -Gri szyn (27 II 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
L.J. Re ich man (27 II 1932–1933)
D.W. Or łow (7 III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.M. Blu man (27 II 1932–16 IV 1933)
O.M. Szer stow (IV 1933–V 1933)
G.B. Za gor ski (V 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
A.W. Sa pir (27 II 1932–II 1933)
G.A. Kluw gant -Gri szyn (21 II 1933–10 VII 1934)

Ob wód win nic ki:
Na czel ni cy Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.J. Le woc ki (27 II 1932–19 XI 1932)
Da wid M. So ko liń ski (19 XI 1932–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Pej chas M. Ra chlis (20 II 1932–21 XI 1932)
J.A. Pan (1932–10 VII 1934)
M.O. Izwie kow (1932–1933)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
D.W. Or łow (25 II 1932–23 XI 1932)
L.J. Rejch man (1932–1933)
n.D. Je dwab nik (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Gri go rij M. Osi nin -Win nic ki (1932–1933)
I.J. Ba bicz (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
O.M. Bo ry sow (VII 1932–X 1932)
Da niel S. Le opold -Rojt man (29 X 1932–23 III 1934)
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Wy kaz nr 3

Lu do wi ko mi sa rze spraw we wnętrz nych USRS:
Wsie wo łod A. Ba lic ki (10 VII 1934–17 V 1937)
W.T. Iwa now (17 V 1937–15 VI 1937)
Izra el M. Le plew ski (15 VI 1937–27 I 1938)
Alek san der I. Uspień ski (27 I 1938–14 XI 1938)
W.W. Oso kin (XI 1938–14 XII 1938)

Za stęp cy lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych USRS:
Z.B. Kac nel son

K.M. Karl son
W.T. Iwa now
M.S. Ba czyń ski
M.A. Ste pa now
O.I. Ra dzi wi łow ski

Aron M. Cha ta ne wer

D.D. Gre czu chin
I.A. Sza pi ro

O.O. Ja ra lanz
M.D. Ja chon tow

Na czel ni cy Wy dzia łu 1. (ochro ny) UGB/1. Za rzą du NKWD USRS:
Mark J. Ami row -Pi jew ski

O.G. Mi rosz ni czen ko
O.R. Do łgu szew
M.P. Dal ski -Bia ło us

Na czel ni cy Wy dzia łu 2. (ope ra cyj ne go) UGB/1. Za rzą du NKWD USRS:
Piotr G. Szo stak -So ko łow

Mi chał G. Dża wa chow

S.T. Ka rin -Da ni łen ko
I.D. Mo ro zow
Da wid I. Dży rin

M.D. Ja chon tow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. (kontr wy wia dow cze go) UGB/Za rzą du 1. NKWD USRS:
Mi chał K. Alek san drow ski

D.M. So ko liń ski

M.G. Czer dak

W.A. Styr ne 
S.I. Sa moj łow

S.M. De not kin

L.J. Re ich man

W.L. Pi sa riow

M.B. Spek tor

A.M. Ra tyń ski

O.N. Tro ic ki
O.M. Za pu tria jew
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Kie row ni cy Wy dzia łu 4. (taj no -po li tycz ne go) UGB/Za rzą du 1. NKWD USRS:
Pej sach M. Ra chlis

Oszer J. Abu gow

M.M. Ge rzon

Da wid A. Pier cow

Aron M. Cha ta ne wer

Sa lo mon I. Gold man

O.O. Ja ra lanz 
L.M. Paw li czew

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. (spe cjal ne go) UGB NKWD USRS:
Mi chał K. Alek san drow ski

I.J. Kup czyk

A.M. Ra tyń ski

W.M. Blu man

Mi chał O. Li sten gurt

W.L. Pi sa riow

D.D. Gre czu chin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. (trans por to we go) UGB NKWD USRS:
J.B. Pi śmien ny

S.I. Za sław ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 8. (ewi den cyj no -sta ty stycz ne go) UGB NKWD USRS:
I.A. Umow

Ła zar G. Mun wiez

A.G. Na za ren ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. ([trans por tu] wod ne go) UGB NKWD USRS:
P.P. Ki sie low
Aron I. Dusz nik

O.I. Łu pan
M.G. Szew czen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 12. (tech ni ki ope ra cyj nej) UGB NKWD USRS:
Mi chał I. Bryl

P.P. Ki sie low
W.S. Masz la tyn

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. (za gra nicz ne go) Za rzą du 1. NKWD USRS:
M.L. Ty mo szen ko
J.F. Gro mo wen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. (cze ki stow ski nad zór nad or ga ni za cja mi zmi li ta ry zo wa ny mi)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
W.R. Gra bar
M.G. Szew czen ko
J.G. Maj ski
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Na czel ni cy Wy dzia łu 7. (cze ki stow ski nad zór nad prze my słem obron nym)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
O.M. Zło biń ski

A.G. Na za ren ko

Na czel nik Wy dzia łu 8. (cze ki stow ski nad zór nad prze my słem)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
S.I. Gold man

Na czel nik Wy dzia łu 9. (cze ki stow ski nad zór nad go spo dar ką rol ną)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
W.P. Ka łuż ny

Na czel ni cy 1. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
A.G. Na za rien ko
A.D. Sła win

Na czel nik 2. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
W.S. Masz la tin

Na czel ni cy 3. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
Mi chał I. Bryl

A.M. Ry żow

Kie row ni cy Za rzą du Miejsc Uwię zie nia NKWD USRS:
J.K. Krau klis
Aron I. Wol fson

ni son S. no wa kow ski

M.S. Zdu nis

Za rząd NKWD Ob wo du Char kow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Sa lo mon S. Ma zo

I.B. Szum ski
L.J. Re ich mann

A.M. Sim cho wicz

G.G. Tie le szew
Da wid A. Pier cow

G.M. Ko by ziew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Ja kub Z. Ka miń ski

I.B. Szum ski
G.A. Gri szyn -Kluw gant

Da wid A. Pier cow

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.A. Pan

W.O. Dio min
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
L.S. Ar row

J.B. Fi scher

D.I. Tor nu jew
I.A. Sza pi ro 

P.J. Bar ba row

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.I. Gow licz 

L.T. Ja ku szew 
L.n. Szy rin 

A.M. Sim cho wicz

B.K. Frej

S.A. Gi ne sin

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
I.B. Szum ski 
O.J. Sa nin 

W.L. Pi sa riew 

O.D. Tysz kow ski 

G.O. Cha tiom kin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
O.S. Głu chow cew 
Da niel S. Le opold-Rojt man

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
O.K. Szu bin

Za rząd NKWD Ob wo du Czer ni how skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Ju chim F. Kry wiec
Piotr G. Szo stak -So ko łow 

Sa mu el I. Sa mo wski

Mark B. Kor niew

A.I. Je go row

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Sa mu el I. Sa mo wski

Abra ham I. Ge pler 

I.T. Szy ro kyj
J.M. Si ni cyn

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.I. Wroń ski -Scham po nieur 

Ju chim S. Sza tow

J.M. Si ni cyn
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
G.B. Toł czyń ski

e.A. Schper ling

J.M. Alek san dro wicz

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.W. Sze pe tin

M.O. Hry ho ren ko
L.M. Tej tel

J.K. Bau tin

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD
I.T. Szy ro kyj

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD
G.T. Do niec

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD
J.M. Si ni cyn

Za rząd NKWD Ob wo du Dnie pro pie trow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Da wid M. So ko liń ski

Ju chim F. Kry wiec
P.A. Kor kin

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Sie mion M. Do liń ski

M.O. Izwe kow
Sie mion O. Jan ko wicz

I.A. Da ra gan

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
M.O. Izwe kow
Bo rys S. Bo ry sow -Wil ner

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
n.B. Be re zow ski

J.D. Umań ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
O.O. Woł kow
M.S. Zdu nis 
M.I. Mi chaj łow
J.S. Sa poż ni kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Ja kow J. Fle isch man

J.S. Sa poż ni kow
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Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Mi chał J. Kla row -So ło wiej czyk

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
M.e. Re zni kow

L.M. Wor no wic ki

Za rząd NKWD Ob wo du Do niec kie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
W.T. Iwa now
Da wid M. So ko liń ski

P.W. Czy stow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.B. Za gor ski

D.G. Li far
O.G. Szasz kow 

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Da niel S. Le opold -Rojt man

J.I. Wroń ski -Scham po nieur

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
D.W. Or łow

M.L. Ty mo szen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
Ma twiej M. Ge rzon

S.I. Gold man

I.M. Alek san dro wicz

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
P.J. Ba sza
M.P. Ma ka row

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
W.I. La szyk

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
I.W. Wi chi riew

Za rząd NKWD Ob wo du Ka mie niec ko -Po dol skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
M.T. Pry chod’ko
I.A. Ża briew
O.J. Je ki mow
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Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Isa ak J. So ko łow -Szej nis

R.W. Kru tow
W.I. Le onow

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.L. Mor do wiec

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
G.A. Schuch man

O.A. Wa dis

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
S.A. Gi ne sin

W.I. Le onow 
O.M. Go riec

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
O.I. Łu pan

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
K.O. Gu siew

Za rząd NKWD Ob wo du Ki jow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Mi ko łaj D. Sza row

Isaj J. Ba bicz

M.M. Fe do row
I.A. Sza pi ro

R.O. Do łgu szew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.A. Gri szyn -Kluw gant

L.J. Re ich man

L.T. Ja ku szew
Isaj J. Ba bicz

M.B. Spek tor

I.A. Sza pi ro

L.M. Paw li czew
O.N. Tro ic ki

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.A. Dwi nia ni now
K.J. Koź mi nych

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
Z.G. Łu niow

Mark P. Ro gol

G.M. Ko wa len ko
B.A. Cha ry to now ski

S.K. Boj ko
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Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
I.J. Ba bicz

Isa ak J. So ko łow -Szej nis

O.O. Woł kow
W.I. Ka niew ski

G.I. Kor ku now
P.M. Mie dwie diew

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Abra ham I. Ge pler

I.M. Strzy żew ski

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Jó zef J. Ka zbek -Ka płan

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
J.P. Po ja sow

Za rząd NKWD Ob wo du Mi ko ła jow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
J.B. Fi scher

P.W. Ka ra my szew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
L.I. Mej tus

J.P. Po ja sow

Na czel nik Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.M. Kusz nir

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
R.M. Sa ra jew
J.M. Toł ka czow
J.L. Trusz kin

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
F.T. Owczyn ni kow

Za rząd NKWD Ob wo du Ode skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Alek san der B. Ro za now

G.A. Gri szyn -Kluw gant

M.M. Fie do row
P.P. Ki sie low 
S.I. Ga po now

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow

218

V
A

R
IA



Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
M.G. Czer dak

W.J. Le woc ki
I.J. Ba bicz

M.B. Spek tor

I.W. Wi chi riew

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.J. Le woc ki
J.G. Skwir ski

P.F. Fro łow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.L. Pi sa riew

G.J. Gri szyn 

O.G. Schne ider

J.J. Ry ba kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.M. Ge rzon

Fio dor S. Fie do row -Ber kow

M.B. Spek tor

W.P. Ka łuż nyj
S.I. Ha po now

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
A.M. Ra tyń ski

W.M. Blu man

B.S. Glu zberg 

O.W. An ty pin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
W.M. Blu man

n.B. Je dwab nik

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
S.A. Ka ruc ki

Za rząd NKWD Ob wo du Po łtaw skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
A.A. Pe ters
O.W. Woł kow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.L. Pi sa riew 

S.I. Po la kow

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.O. Bie riest niew
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
O.L. Alek san drow

W.M. Pła to now

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.D. Sła win
M.C. Po pow
J.J. Czer niaw ski -Ol sza niec ki

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
S.I. Po la kow
A.J. Ku li kow ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
A.D. Fir sow
Cha skel L. To min

Za rząd NKWD Ob wo du Sta li now skie go:

Na czel nik Za rzą du NKWD:
P.W. Czy stow

Za stęp ca na czel ni ka Za rzą du NKWD:
D.G. Li far

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.G. Szasz kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
Sie mion D. Wol ski

O.A. Wo ro niec

Na czel nik Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
I.M. Alek san dro wicz

Za rząd NKWD Ob wo du Win nic kie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
M.M. Ti mo fie jew
G.A. Kluw gant -Gri szyn

I.D. Mo ro zow
I.M. Ko ra blow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.I. Okruj
I.D. Mo ro zow
A.J. Pri szyw cyn

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
I.D. Mo ro zow
G.T. Do niec
M.S. Bu ten ko
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
J.B. Fi scher

G.B. Toł czyń ski

P.I. To ka riew
O.M. Za pu tria jew

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
Abram M. Sim cho wicz

Alek san der M. nad ież din

A.J. Pri szyw cyn 
W.F. Maj struk 

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Bo rys S. Glus berg

O.I. Mi cuł

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Gaw rił M. ni kel berg

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
G.S. So kir ko

Za rząd NKWD Ob wo du Wo ro szy łow gradz kie go:

Na czel nik Za rzą du NKWD:
G.I. Kor ku now

Za stęp ca na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.D. Ba li czew

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.A. Kał ga now
W.A. Wró blew ski

Na czel nik Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.G. So ko łow

Za rząd NKWD Ob wo du Ży to mier skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
L.T. Ja ku szew
G.M. Wiat kin 
I.A. Da ra gan

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.J. Gri szyn
A.A. Łu kja now

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
S.F. No wo siel cew

Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD...
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
A.G. Ma słow ski

M.J. Fie do row

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.A. Łu kja now
Ma twiej J. Le snow -Izra ilew

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
W.J. Le bie diew
n.A. Re mow -Po bie riez kin

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow
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