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1991 marzec 20. Wlodzimierz Wolyii.ski. - Protok61 przesiuchania D. To
kariewa1 

[JabtokowJ: Prokurator wojskowy podputkownik slui:by wymiaru sprawiedliwooci 
Anatolij Jablokow z udzialem specjalisty Iw dziedzlnie zapisu magnetowidowego], pra
cownika KGB ZSRR obwodu wlodzimierskiego Nikolaja Zotowa, na podstawie artykutow 
157, 158 i 160 Kodeksu Postepowania Kamego RSFRR, przestuchiwal w charakterze 
swiadka z zastosowaniem zapisu magnetowidowego nastepujetcet osobe: 

Jabtokow: Nazwisko swiadka, imie, patronimik? 


Tokariew: Tokariew Dmitrij Stiepanowicz. 

Jabtokow: Data urodzenia? 


Tokariew: 1 paidziemika 1902 r. prawie rOwiesnik wieku [XX). 

Jabtokow: Miejsce urodzenia? 


Tokariew: Czy wed tug dawneJ nazwy? 

Jabtokow: Tak. 


Tokariew: Wies Isajewo Diedowo gubemi orienburskieJ oraz [tegozl pOwiatu. 

Jablokow: Wyksztaicenie? 


Tokariew: Cot... wykszlalcenie .... jak liczyc? Systemalycznego wyksztalcenia mialem 

malo. UkOl'lczyiem WyzSZet Szkole Stutby Granicznej ... po znajomosci. Dyplomow wow
C7.2S nie dawano, obecnie szkola ta rna nazwe: Instytut Wojsk Ochrony Pogranicza Zwiqzku 
Radzieckiego. W wyksztalceniu jest to chyba mOja glowna pozycja. 

Jablokow: Czy partyjny? 
Tokariew: Czlonek KPZR od 1927 r. 
Jablokow: Czy w chwili obecnej swiadek jest na emeryturze? 
Tokariew: Tak, jut dawno. 
Jabtokow: Od ktorego roku na emeryturze? 
Tokariew: Na emeryturze... od 1191 54 r. 
Jablokow: Sytuacja rodzinna? 
Tokariew: COi:, zonaty... 
Jablokow: Stosunek do stuzby wojskowej? 
Tokariew: Coz, obecnie jestem w stanie spoczynku. 
Jablokow: Miejsce zamieszkania swiadka? 

Tokariew: Tu, gdzie jestesmy: Wlodzimierz, a__a. Dawniej zajmowalismy caly dom. 
poznlej. jak pozostalismy we dwoje, oddalem pietro. 

Jablokow: Czy karany? 

Tokariew: Nigdy. co tez! Boze uchowaj. 
Jabtokow: Narodowosc? 
Tokariew: Rosjanin. 

Jablokow: Dmltriju Stiepanowiczu, zgodnie z prawem powinienem uprzedzic was 
o odpowiedzialnosci kamej ... 

Tokariew (przerywajqc JablokowowiJ: To ja wiem. 

Jablokow: ... z artykulu 182, 181 (przesluchl!iqcy plkA. Jablokow powiadamia 0 odpo

wiedzialnoSci kamej w przypadku skladaniaJalszywych zeznari. i odmowy lakowych). 

Tokariew: Slusznie! 
(Przesluchanie rozpoczli!lo 0 godz. 10.45. Przed rozpoczli!ciem przesluchania uprzedzo

no 0 zastosowaniu odpowiednich krokow zgodnie z artykulem 141 Kodeksu Postli!powa· 
nia Kamego Federagi RosWskiej w zwiqzku z utyciem zapisu magnetowidowego kamerq 
Panasonic M-7 na 180-minutowej wideo kasecie. Zapis magnetowidowy bli!dzie wykony
waf spegalista Nikolaj Zotow. Przesluchujqcy plkJablokow, zgodnie z artykulem 133 KPK 
Federagi RosWskiej. czyni Jormalne zawiadomienie 0 toku sledztwa, nagrywania jego 
przebiegu na wideokasecie oraz odpowiedzialnosci spegalisty za utrwalenie przebiegu 
przesluchania) . 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. czy Was juz przesluchiwano w teJ sprawie? 
Tokariew: Tak2

. 

Jabtokow: Czy potwierd7.2cie zlozone wczesniej zeznania? 
Tokariew: Tak. potwierdzam zloi:one wczesniej zeznania. lecz chce wprowadziC nie

znacznet poprawke. Oloi: odpowiadajetc na pytanie. czy wyroki z Moskwy do Kalinina 
przesylano za moim posrednictwem, czy tez pomijajetc mnie - zeznalem w6wczas. ze 
przeze mnie. Teraz chce dokonac uscislenia... Poiniej pomyslalem i dokladnie sobie 
przypomnialem. ze odpowiedzialni pracownicy przybyli z Moskwy do kierowania tq ope
racjet, a miedzy nimi byli: starszy major bezpieczenstwa panstwowego Siniegubow byly 
szef G16wnego Zarzqdu Obslugi Transportu Kolejowego. nastepnie Blochin - komendant 
[kompleks budynkow w Moskwie] NKWD ZSRR oraz kombryg Kriwienko - dow6dca 
G16wnego Zarzetdu Wojsk Konwojowych INKWDJ. Oni wlasnie kierowali caloksztaltem 
sprawy. 

Musze troche cofnetc sie w czasie i stwierdzic. co nastepuje: do Moskwy wezwano nas 
po to, aieby oznajmic, ze mamy wzietc udzial w operacji: bylo to mniej wiecej w marcu 
1940 r. 3 SCietgnieto nle tylko mnie. Wezwano jeszcze mojego pierwszego zastepce Pawlo
wa i komendanta Rubanowa. Nie wyjasniono powodu wezwania. Jechalismy. Pawl ow, 
jak pamietam. :iartowal w drodze. Siedzielismy na tylnym siedzeniu w samochodzie. 
Pawlow zC!ZnaczyL ze jedzie z wlasnym komendantem. a komendanci znani set z wyko
nywania wyrokow smierci. 

Tak wiec gdy przyjechalismy ... tam. od razu skierowano nas do Kobulowa. Wowczas 
zaJmowal on stanowisko Berii. a moze jeszcze przedtem. przed mianowaniem go Ina 
stanowisko zastepcy komisarza ludowego spraw wewnetrznych ZSRRI. Poczqtkowo byl 
on szefem dzialu sledczego. nominacje otrzymal 17 Iistopada 1938 r. [gdy stanowisko 
szefa NKWD ZSRR po Jezowie4 objqt Beria]. Jeszcze tylko przypomne. dzial ten ma 
wielkie znaczenie. 

Skierowano wiec nas do Kobulowa. Gdy weszllsmy, bylo tam na pewno okolo 15-20 
ludzL dokladnie nie pamietam. Nikogo z nich nie znalem, oprocz samego Kobulowa. 
u ktorego bywalem. Kobulow wyjasnH, ze jest dyrektywa wyZszej instancji - nie wymienH 
nazwy tej instancji. pozniej jednak dowiedzialem sie. ze byla to decyzja Biura PoJitycz
nego w sprawie rozstrzelania reprezentant6w organ6w scigania Republiki Polskiej. 
kt6rzy byli wzieci do niewoli podczas wkroczenia naszych wojsk na wschodnie teryto
rium Polski5

. 

Gdy mowie 0 rozstrzelaniu oficer6w pol skich. uwazam. ze nie jest to do konca pra
widtowe. Oficer6w bylo tam znacznie mniej niz szeregowc6w. Kto byl rozstrzeJiwany? Jak 
sie pOiniej dowiedzialem - wszyscy policjanci nie7.a\eZnie od stopnia. zaczynajetc od mlod
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szych stopni. [rozstrzelano tez) wszystkich strainikow wieziennych. calCl stuzbe grani
cznCl. dowodcow straZy pozarnej to chyba caty kontyngent. Jezeli wsrodjeilcow wojen
nych znaleili sie zwyczajni wojskowi. tzn. marn na uwadze oficerow, kierowano ich do 
innych obozow. nie wiem do jakich. przeciez od tego czasu mineto jUz ponad pot wieku. 
Wnosze wiec nastepujclCe uscislenie: rozslrzeliwano nie oficerow. lecz reprezentantow 
organow sclgania Polski. 

Jablokow: Jasne. To dotyczy tylko waszego obozu? 

Tokariew: Tak, mowie to tylko 0 obozie. ktory istnial na terytonum obwodu kaliniil
skiego. 

PrOSzC; jeszcze zwrocic uwage na to. ze oboz ten zajmowal pozycje calkiem niezaleznCl 
od Zarzq,du NKWD obwodu kaliniilskiego. Byl podporzqdkowany bezposrednio Moskwie 
i zajmowal jakby eksterytonalne polozenie na terytorium obwodu kaliniJ:'lskiego. Moi 
pracownicy nie mieli do niego, do tego obozu. zdecydowanie 7.adnego stosunku. Zadnego. 
Tarn mieli swoj [niezalezny od nas) oddzial specjalny, mieli tez swoich pracownikow 
przydzielonych wedlug etatow. Komendanta obozu widzialem jeden jedyny raz. ale z nim 
nie rozmawialem 0 obozie. lecz zwyczajnie [0 tym, 0 czym sie rozmawia z nieznajomym], 
gdy tam przyjechalismy obejrzec go. Nie przypominam sobie nawet jego nazwiska. 
jak i nazwisk innych pracownikow. 

Jabtokow: To przeciez bylo dawno nie rna potrzeby. nie trzeba. 

Tokariew: Teraz w sprawie trzeciego usclslenia. Podczas poprzedniego przesluchania 
powiedzialem. ze wszystkie wyroki tak jak poiniej wyjasnHem, kogo naleZy rozstrzeli
wac - przesylane byly przeze mnie.... Lecz to nie bylo tak. Przesytano je w nastepujq,cy 
sposob. Wymienieni przeze mnle Btochin. Siniegubow I Kriwienko mieszkali w wagonie
salonce. ktory stal na stacji. na slepym torze. ani tarn spali. tam jedl!. to i [korespon
dencjel przesylac mozna byto tylko przez Zarzq,d. adresujq,c w przyblizeniu tak: Kalinin, 
Zarzq,d NKWD dla Btochina. Ktory z nich byl starszy, trudno powiedziec. Jezeli adre
sowano do Blochina. to pewnie jego nalezalo uwaiac za starszego tej grupy. Natomiast 
wedlug stopnia. jak mowiq" starszym byl Siniegubow. nosH on dwa romby [komdyw. 
dowodca dywi7Ji w AnnE Czerwonejl - starszy major bezpieczenstwa pailstwowego. Tych 
szczegolow jednak blizej nie znarn. 

Jablokow: Dmittiju Stlepanowiczu, mowiliScie, ze w Moskwie rozmawialiScie - 0 czym? 
Jaki instruktai otrzymaliScie? 

Tokanew: Instruktai byl taki. czesciowo Juz mowitem: "Zebralismy was po to, zeby 
powiedziee warn, ze zapadla decyzja wyzszej instancji rozstr.lelac niektorych jencow wo
jennych, wzietych do niewoli w Polsce". 

Kiedy dowiedzialem sie 0 skali operacji. szczerze mowiClc [przestraszylem siel, chociai 
nie jestem z bojailiwych - przeciez z zolnierzy pogranicza. ZwrocHem sie wic;c do Kobu
Iowa: "Bogdanie Zacharowiczu. zwracarn sie z prosbq,: zezwolcie mi pozostae po zakon
czeniu narady. Chce z warni pomowic tete-a.-tete ... " 

Kobulow odparl: "Dobrze. zostan". Zostalem. Zaczelismy rozmowe: ..W takich opera
cjach nigdy w Zyciu nie uczestniczylem. Gdy dowiedzialem sie 0 skali tej operacji. tym 

bardziej przestraszylem sie. ze nie potrafie zrobiC"...A mysmy na was nie liczyli" - rzucil 
szef ze ztosciq,. W istocie rzeczy oznajmH mi 0 mojej sluzbowej niekompetencji. ..Mysmy 
na was nie liC'.lyli. Zaprosilismy was dlatego, ze na terytorium waszego obwodu bedCl te 
operacje pr7.ebiegaly, wiec bez pomocy waszych pracownikow nie da sic; obejsc. Totez 

zaprosilismy was i waszego pierwszego zastepcc;. abyscie wiedzieli, co siC; tu dzieje ... ". 
Wyszedtem z gabinetu Kobulowa z ulgq na duszy. 

Jablokow: Co powiedzial Kobulow, ilu iudzi mialo bye rozstrzelanych? 
Tokariew: Powiedzial, ze okolo 14 tys. ludzi IClcznie. na wszystkich punktach. 

Jabtokow: Gdzie. w jakich obozach - czy mowil? 
Tokariew: Mowil, lecz teraz nie jestem w stanie [sobie) przypomniec... Wiem. 

ze w obwodzie smolellskim i wed lug mnie w charkowsklm ... Stamtqd roWIliez byli wezwani 
szefowie zarzCldow [NKWD) takZe w tym celu. aby ich powiadomic, co siC; bc;dzle dzialo 
na terytonum ich obwod6w. 

Jabtokow: Prosze powtorzye jeszcze raz - kiedy to bylo? 
Tokanew: Wedtug mnle (po chwili zastanowienia) bylo to w marcu (19)40 r. Dlaczego 

to wszystko zaparnic;talem? Bo wtedy nadano mi stopien majora bezpieczenstwa pail
stwowego. Do tego czasu bylem pulkownlkiem i nosHem na kolnierzu munduru zielone 
patki wojsk ochrany pogranicza. CiClgle mialem nadzieje na powrot do tych wojsk. Uwa
zarn. ze jestem bardziej kompetentny wlasnie tarn. Niestety. nie udale mi sie tego urze
czywlstniC. Tak wic;c w marcu [19J40 r. Dnia nie parni~tarn. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiezu. a deeyzJa Blura Politycznego kiedy miala miej
see? 

Tokariew: wiecie. ze 0 podjeciu decyzji na posiedzeniu Blura Politycznego dowie
dzlatem siC; w czasie plerwszego przesluehania od NikolaJa Piotrowicza ... (zwracajqc si~ 

do Anatolya Jabfokowa) - tak sie przeciez nazywacie? 

Jablokow: Tak, tak. tak. 
Tokanew: W obecnosci Nikotaja Piotrowicza mowilem do towarzysza, ktory mnie prze

sluchiwal, a nawet zapytalem: ..Czy byla uehwala Biura Politycznego?" Opowiedzial mi: 
..Tak, byta" - po raz pierwszy dowiedzialem sie od nlego. Przed tym zas wiedzialem 0 wyzszej 
instancji. 

Jabtokow: Jakiej wyzszej instancji? 
Tokanew: Domysialem siC; ... Wyzej Biura Polityeznego u nas nie rna zadnyeh instan

cji. .. Tylko siodme niebo. Tego sie tylko domyslalem. a ostatecznie dOwiedzialem siC; od 
waszego przedstawiciela. To wszystko. 

Jablokow: Jasne. Jasne, wasze uzupelnienia Sq zakonczone, czy tak? 
Tokariew: Zaraz, chwileezke. Tak, teraz, kiedy mowilem 0 zasadaeh przesylania wy

rakow. a nastc;pnie po tym, jak wyjaSnHem ... To byly po prostu listy. Listy, tak. ze speejalnq 
adnotaejq ..jeilcy polscy" - ealy tom, Sq? Otoz to - znajdziecie. tak. zobaczycie. Adre
sowano zas tak: Kalinin, Zarzqd NKWD, dla Blochina. COZ, zobaczymy p6iniej. Wy znaj
dzieeie to wszystko - dla Btochina. Tak, mniej wieeej tak, znajdziecie. Tak wic;e na He 
pa"Tlic;tarn. Przesytano pod pic;cioma pieezc;ciami, jak parnic;tarn ... To wiec eheialem usei
slie. 

Jabtokow: Tak. zaraz, Dmitnju Stiepanowiczu. Przedstawiarn warn celem zapoznania 
sie rozkaz nr 0308 komisarm ludowego spraw wewnetrznych Berti z 19 wrzesnia 1939 r.6, 
tom VIII, karta 29-34... Odczytac? 

Tokanew: Odczytac. Tak. 
Jabtokow: Zorganizowae: ostaszkowski. kozielski. starobielski i lnne obozy na tery

tonum odpowiednich obwodow ceiem rozmieszczenia tam poiskich jenc6w wojennych. 
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Zorganizowanle tyeh oboz6w maja 7..apewnic osobiscie szefowie zarzad6w NKWD: Toka
riew, Kuprijanow, Czeriewatienko. 

Tokariew: W6wezas wtasnle tam jezdzHem, w6wczas tam jezdzitem. 
Jablokow: A jaki udzial mieliseie w rozbudowie bytej kolonii dzieeiecej NKWD na 

wyspie Stotbnyj ostaszkowskiego obozu dla jenc6w wojennych? 
Tokariew: Zadnego. zdecydowanie zadnego. Przyjeehatem tam... ta wysepka - przy

pomniatem soble, ze ta wysepka nazywata sle NHowa Pustyn7 na jeziorze Seliger. Byta 
ona wysepka. a potem Polacy sami zbudowali groble. taczac wyspe z ladem. tak ze przestata 
juz bye wysPa. Zadnego udziatu. 

Jabtokow: Pokazuje warn nastepujacy dokument: tom VIII. karta 14--17. Notatka 
z kabla !z zapisu telegraficznegol Berii: Kallnin. Tokariew, nr 4441/b z 3 patdziemika 
[19139 r. z rezolucja Soprunienki z 27 grudnia [19139 r.B Z dokumentu tego wynika, Ze 
Tokariew miai 7..a zadanie osobiscie sprawdzie dokumenty i prl.:esluchae katdego jenca 
przybytego do obozu w Ostaszkowie. 

Tokariew: Tego nie byto. Riedy przywozono tam jenc6w wojennych, poza Zarzadem, 
nie wiedziatem nawet, ilu ich byto - nie wiedzialem. Lecz wiedzialem - co? Gdy tylko 
wsr6d jenc6w uJawniono zolnierzy, przesytano ich do innych oboz6w. gdzies na p6tnoc 
lub do gubemi wotogodzkiej. 

Jablokow: Celem zapoznania sie: tom VIII, karta 18. 
Tokariew: Widac sytuacja tam sle zmienBa. Byt to tylko raz jeden Jedyny. 
Jabtokow: Dokument ten to dyrektywa Mierkutowa dla Tokariewa nr 641 z lutego 

[19)40 r. Stwierdza sie w nim. co nastepuje - lecz nie tylko dla was, ale r6wniez dla 
NKWD Ukralnskiej SRR. Sierowa, Czerlewatienki. PanfHowa z obwodu smolenskiego 
I dla was: "Decyzja Komlsarza Ludowego Spraw Wewnetrznych tow. Beri! polecam wszy
stklch przetrzymywanych w starobielskim. kOzielsklm, ostaszkowskim obozie NKWD bytych 
funkcjonariuszy wieziennictwa, agent6w wywiadu, prowokator6w, osadn!k6w [wojsko
wych)9, pracownik6w sadowych. obszarnik6w. kupc6w i wie1kich wiaseicleli przeniesc 
do wiezien. przekazujac ich do kompetencji organ6w NKWD. Wszystkie dotyczace ieh 
posiadane materiaty przekazae sekcjom dochodzeniowym UNKWD w celu prowadzenia 
sledztwa ... ~ 

Tokariew: Tego nie zrobiono. 
Jabtokow: ..... Wytyczne dotyczace dalS7..egO postepowania w tych sprawaeh zostana 

wydane dodatkowo. Meldujcie 0 liczbie pr7..eka7..anych aresztowanych"lO. Czy wam prze
kazywano? 

Tokariew: Nie przekazywano. 
Jabtokow: Do waszego dZiatu sledczego. 
Tokariew: Nie. nie przekazywano. 
Jabtokow: Nie przekazywano. Tak? 
Tokariew: I teraz prosze 0 uwzglednienie takiej kwesti!. W obwodzie kalininskim, 

mimo ze byl on bardzo duZy: 74 rejony. 27 miast i osiedli robotniczych, 3 okregi - by to 
zaledwie 14 wiezien. w kt6rych trzymano w wypchanych po brzegi pomieszczeniaeh 
6 tys. ludzi. osadzonych w czasie represji w latach [19)37-[19)38. Nad tymi tysiacami 
pracowalismy do samego poezatku wojny. Nle byto juz mlejsca nawet dla jednej osoby. 
poza tym!' kt6re tam przebywaty. To widocznie byto napisane, lecz p6iniej przekonano 
sle, zrealizowanle tego jest niemozliwe. 

Jabtokow: I nic nie robiono? 
Tokariew: Nie roblono. 
Jablokow: Czy do was, do Zarzadu NKWD. spraw sledcl.:Ych nle przekazywano? 
Tokariew: Ani jednej sprawy. 
Jablokow: Przedstawia sie wam rozporzadzenie Berii nr 5866. adresowane do szefa 

Zarzadu NKWD obwodu kallninskiego i do Soprunienki z 3] grudnia [19)39 r., w kt6rym 
polecono warn wyjazd do Ostaszkowa w celu zapoznania sie ze stanem pracy sledczej 
i przygotowania spraw jenc6w wojennych do rozpatrzenia na Kolegium Speejalnym 
NKWD ZSRR ... 

Tokariew: Ani razu nie wyjeZdzalem. 
Jabtokow: ... oraz zastosowania srodk6w zmierzajacyeh do ukonczenia sledztwa w sty

czniu 1940 r.11 

Tokariew: ... nie wyjezdzalem i niezego nie wykonywatem. 
Jablokow: Komunikowano, ze dodatkowo byli skierowani oficerowie sledczy: Bykow 

- oficer sledczy. lejtnant bezpieczenstwa paiistwowego; Marisow - oficer sledczy. lejtnant 
bezpieczenstwa paiistwowego. Kleszczow. 

Tokariew: Nie znam. 
Jablokow: Sienkin. Maktakow, Gatafiejew, Risielow. Wolczenkow. Fiedonin. Szysz

kin. Oni byli dodatkowo przydzieleni do akeJ!. 
Tokariew: Zadnej z wymienionych os6b nie znam. 
Jabiokow: Nastepnie w tekScie rozporzadzenia stwierdza sie: pFl.:Ydzieleni dodatkowo 

winni zgtoSic sie do dyspozycji szefa grupy sledczej obozu ostaszkowskiego, lejtnanta 
bezpieczenstwa paiistwowego towarzysza Bietol!pieckiego. 

Tokariew: Pojecia nie mam 0 nim... 7..adnego pojecia. Razjeszcze stwierdzam w sposob 
calkowicle odpowiedzialny, ze oboz nle podlegat naszemu Zarzadowi I nasz Zarzad nie 
miat do obozu zadnego stosunku. Zupelnle. 

Jablokow: Dlaczego powstaje pytanle. Dmitriju Stiepanowiczu? Szukallsmy i znale
zlismy takle dokumenty i dlatego. 

Tokariew: Tak. zrozumiatem. Siusznie. stusznie... 
Jabtokow: Widzieie, w dokumencie m6wi sle wprost. Jakie srodki przedsiewzieto ce

lem przyspieszenia siedztwa. 
Tokariew: Tak nie bylo. Nie. Zadnej sprawy sledczeJ Zar7..ad nie prowadzB i ani jednej 

nie wysiat. 
Jabtokow: Rowniez od was nigdzie sprawy sledcze ... ? 
Tokariew: ... nlgdzie nle wysyiano. Mozecie przekonae sie jeszcze w materiatach ar

chiwalnych. naJwidocznieJ szefa Zarzadu Oboz6w Jenc6w WOJennyeh 12 Soprunienki. 
Otoi: to - nie znajdziecie tam i:adnej sprawy, kt6ra byiaby skierowana w zwiazku z tymi 
jeneami wojennymi z Zarzadu NKWD. Nie prowadzono ani jednej sprawy! 

Jablokow: przedstawia sie wam raport Soprunienki dla Berii w sprawie pracy doko
naneJ w ostaszkowskim obozie jenc6w wojennych zgodnie z rozporzadzeniem nr 5866/b 
z 31 grudnia 1939 r., tom VIII, karta 18-22 13

• 

o czym sie tam m6wi? M6wi sie 0 stanie pracy brygady sledczej. kierowanej przez 
lejtnanta bezpieczenstwa paiistwowego towarzysza Bieiolipieckiego. a majacej na celu 
przygotowanie na Koleglum Speejalne NKWD ZSRR spraw jenc6w wojennych - policjan
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t6w dawnego pailstwa polskiego. Ustalono. ze w celu zakonczenia sledztwa w wyznaczo
nym tenninie. to znaczy do 1 lutego 1940 r .. liczba oficerbw sledczych byla zwiekszona 
do 30. Zwiekszenia dokonano kosztem przydzielenia pracownlk6w oddzial6w specjal
nych z innych oboz6w i Zarzq,du NKWD obwodu kalininsklego. 

Tokariew: Nie pamietam. aZeby choclaZ jeden czlowiek zostal przydzlelony. Nie pa
mietam. 

Jablokow: Wedlug stanu na 6listopada biezq,cego roku [19391 zakonczono i przygo
towano do rozpatr.lenia na Kolegium Specjalne NKWD ZSRR 6 005 spraw kamych prze
ciwko jencom-policjantom. Jest to meldunek Soprunienkido Berii. Czy znany jest wam 
ten raport, czy i kto z waszych oficer6w sledczych brat udzial w przygotowaniu spraw? 

Tokariew: Zupetnle nle pamletam, czy byli, Iecz sq,dze, ze ani jednego oficera sledcze
go tam nie bylo, inaczej pamietalbym. Pamietatbym. Ob6z Zyl zupelnie samodzielnym 
Zyciem, zupelnie niezaleznym od Zarzq,du. 

Jablokow: Przedstawiam wam kopie aktu oskarzenia w sprawie nr 649 z 6 stycznia 
[19140 r. przeciwko Olejnikowi 0 dokonanie przestepstwa z artykulu 58 paragraf 13 
Kodeksu Karnego RSFRR 14

. Prosze 0 wyjasnienie, co wiecie 0 tych aktach oskarzenia 
I przygotowaniu spraw karnych, w Jakim trybie i wedlug jakiego artykulu sporzq,dzono 
akty oskarzenia przeciwko innym jencom wojennym. 

Tokariew: Wiec powtarzam, ze Zadnych spraw sledczych dotyczq,cych jenc6w wojen
nych nie prowadzilismy I dlatego nle moge tu nic dodae. Zadnych spraw. Ani jednej 
sprawy nle prowadzilismy. 

Jablokow: Nle widzieliscie tez aktu oskarlenia? 
Tokariew: Nie widzialem. 

Jablokow: I jak je przygotowywall tez nie wiedzleliscie? 
Tokariew: Skoro nie bylo sprawy, to 0 jakich wnloskach moze bye mowa? 
Jablokow: I nic wam nie wiadomo. gdzie nastepnie kierowano akty oskar.i:enia i spra

wy kame oraz gdzie one Sq, teraz? 

Tokariew: Sq,dze. ze w Moskwie. Tak przypuszczam. dlatego ze - powtarzam - Zarzq,d 
NKWO obwodu kaliniIlskiego 7..adnych spraw z\viq,zanych z jeI1cami wojennymi nie pro
wadzil. 

Jablokow: Przedstawia sie wam w celu zapoznania nastepuj:::j,cy dokument: nowe 
etaty Zarzq,du NKWD obwodu kalininskiego oraz imiennq, liste pracownik6w oddzialu 
specjalnego obozu ostaszkowskiego za (19)40 r. Tom IX. WY.iasnijcie. Zaraz, chwileczke, 
przeloze. Oto nowe etaty Zarzq,du NKWD obwodu kalininskiego. Tu jest szef Zarzq,du 
Tokariew, zastepca szefa Zarzq,du Pawlow, zastepca szefa Zarzq,du do spraw kadrowych 
Borisow ... 

Tokariew: Prawidlowo ... 

Jablokow: ... pomocnik szefa Zarzq,du do spraw wydzial6w poza UGB UNKWD [lejt
nant! bezpieczenstwa pailstwowego Kaczin ... 

Tokariew: Prawidlowo ... 

Jablokow: ... sekretarz Wydzialu Wasijlew. Sekretariat: NiesUerow, Bielow, Kagnier, 
Suczkowa. Jefimowa, Lebiediewa, Kozlowa. 

Tokariew: Tak. .. 

Jablokow: Dzial sIedczy: Mitrofanow, Figol, Gorszkow. Korieniew, Zarikow, Iwanow, 
I,Sawin, Obrazcow, Kalmykow. Sekretarz Cybanow oraz stenografistka Lapina. I Komen

dantura: komendant starszy lejtnant bezpieczenstwa pailstwowego Rubanow, Bietogor
low, Tikunow, Jeruchow, Razumow, Zygunow, Polakow, Szczerbakow. Ponkratjew. 
Kruzkow. Technicy, buchalterzy: Sorokin, Kuzniecow, Zurawlow. Iwanow. Kierowcy: 
Aleksandrow. Zonowa, Osipow, Suchariew, Pisariew, Fonski, Glazkow, Bogdanow, Zu
rawlow. Kuwyrkin. Dozarienow. Sokolow. Skorodumow, Sobolew. Arsienjew. Lysienkow. 
Zerichow. Sadownikow. Krasnowidow. 

Lista stanu osobowego ostaszkowskiego obozu NKWD ZSRR wedlug stanu na 27 maja 
[19140 r.; komendant obozu - Borisowiec. komisarz Jurasow. pomocnik komendanta 
obozu - Polowianiuk. Dyzurny komendant: Mielnikow, Borisow. Adas. Oddzial specjal
ny: naczelnik oddzialu - starszy lejtnant bezpieczellstwa panstwowego Korytow Grigorij 
Wasiljewicz. 

Tokariew: Nie znam, pojecia nie mam. 
Jablokow: Barawkow Iwan Michajlowicz. Riabuszkin Siergiej Adrianowicz. Kontrole

rzy polityczni: Pristawakun Michalt Filippowicz. Komarow Aleksiej. Ttumacz Gudowicz, 
kancelistka - maszynistka Kotupatlna. 

Tokariew: Opr6cz Borisowca nikogo z tych ludzi nie znam. 

Jabtokow: I nie widzieliscie? 

Tokariew: Nie pamietam zadnego. 
Jablokow: Prosze 0 wyjasnienie. kto i kiedy ze wskazanych bytych waszych wsp61

pracownik6w uczestniczyl w pracy z po!skimijencami wojennymi. To dopiero czytalem ... 

Tokariew: Kto rozstrzeliwal? 

Jablokow: Nie. nie tylko rozstrzeliwal. lecz r6wniez. kto przygotowywat sprawy kame 
i szykowal je na Kolegium Specjalne NKWD ZSRR. Kto i jakimi samochodami wywozH 
rozstrzelanych. jakq, tras:::j, i w jaki spos6b chowano zwloki? 

Tokariew: Tak... trzeba powiedziec. ze (chwila milczenia) w rozstrzeliwaniach uczest
niczyli gl6wnie kierowcy i niekt6rzy stffiZnlcy wiezienni. Na przyklad dobr.le wiem. ze 
m6j kierowca Suchariew bral aktywny udzial. potem zas sam sie zastrzelil. Bogdanow. 
r6wniez nasz kierowca. takZe bral udzial, lecz ten tylko wozil juz rozstrzelanych. A Su
chariew uczestniczyl w rozstrzeliwaniach i chwalU mi sie jeszcze, jak to dzisiaj Zwawo 
popracowal. Tak to ... straznik6w wieziennych. rzecz Jasna. teraz juz nie pamietam 
i wedlug nazwisk nie potrafie powiedziee. Widocznie ci, kt6rych wyliczaliscie, brali udzial 
w wykonanlu wyrok6w. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. rozstrzelanie przeszlo 6 tys. Iudzi oznaC7..a r6w
niez duzq, liczbe tych, kt6rzy uczestniczyli w rozstrzeliwaniach. To przeciez duza masa 
ludzi. .. 

Tokartew: Lqcznie okolo 30 os6b uczestniczylo w rozstrzeliwaniach... 

Jablokow: Okoio 30? 

Tokariew: Okolo 30. 

Jablokow: Tak wi~c mozna s:::j,dzic. ze ta komendancka grupa, ktorq, on [BiochinJ 
stworzyL. 

Tokariew: Tak. komendancka grupa z komendantem na czele. Sam Blochin bral 
udzial... Przy tym na mnie zrobilo niesamowite wraZenie, gdy po raz pierwszy weszli do 
mnie. do gabinetu: Blochin, Siniegubow i Kriwienko. No chodzmy. zaczniemy, idziemy! 
Odm6wic bylo trudno. Chodzmy! M6wiq,c tak przy okazji chcialem przekonac sie sam... 
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Do celi, gdzie odbyty si~ rozstrzeliwania. nie wchodzHem. Tam technologia byla wy_ 
pracowana przez Blochina. tak. i komendanta naszego Zarzqdu Rubanowa. Obili oni 
wOjlokiem drzwi wychodzqce na korytarz. zeby nie bylo slychae strzal6w w celach. Na
st~pnie wyprowadzali skazanych - tak b~dziemy [0 nichl m6wie pr.lez korytarz. skr~cali 
w lewo. gdzie byla czerwona swietlica 15. W czerwonej swietlicy sprawdzali wedlug listy: 
czy zgadzajq sie dane. dane personalne. czy nie majakiegos bledu. tak... , a nastepnie. 
gdy przekonywali sie, ze to ten czlowiek. kt6ry rna bye rozstrzelany. niezwlocznie zakla
dali mu kajdanki i wprowadzali do celi, gdzie dokonywano rozstrzelania. SCiany celi 
r6wniez byly obite materialem diwl~kochlonnym. To wszystko. 

Jablokow: A w jaki spos6b odbywalo sie rozstrzeliwanie? Wy nie widzieliScie? 
Tokariew: Nie widzialem. uczciwie mowiqc. to bylo okropnie nieprzyjemne. 

Jablokow: Widzicie. Dmitriju Stiepanowiczu, mamy specjalny komunikat niemie16 
cki . Tam eksperci doszli do wniosku. ze rozstrzeliwano tak: dwoch trzymalo za rece. 
przechylano czlowieka do przodu. trzeci zas strzelal z pistoletu w potylice. A w tym 
wypadku. jak rozstrzeliwano? 

(Th nastfi?PtYe przerwa, sl:ychacjakies niewyraine rozmowy). 

Tokariew: Ale wy wiecie. ze informacja prasowa cz~sto grzeszy niescislosciq. Wiecie 
o tym? 


Jablokow: Tak. 


Tokariew: Nie aZeby trzy osoby - dwoch trzymalo za r~ce. a trzeci strzelal 
w ootylice. Wprowadzali do cell i strzelali w potylic~. To wszystko. 

Jablokow: No coz, Dmitriju Stiepanowiczu. mozna uwaZae. ze w rozstrzeHwaniach 
uczestnlczylo mniej wiecej 30 osob. Zresztq i tak jest to liczba przyblizona. To znaczy 
i grupa komendancka, 0 ktorej mOwilem. i komendant wewnetrznego wiezienia Cukanow. 

Tokariew: Komendant wewnetrznego wiezienia - dobrze go pamietam. Nie bral on 
udzialu w rozstrzeliwaniach dlatego. ze musial wiedziee. co w tym czasie dzieje si~ u 
niego w wiezieniu. A z wi~zienia usuwano na ten czas aresztowanych. przerzucano ich 
do innego wiezienia. tu zas pozostawali tylko ci. ktorzy mieli bye rozstrzelani. 

Jablokow: Powrocimy jeszcze do tej sprawy w sposob bardzieJ szczeg6towy. by zro
zumiee... 

Tokariew: Tu akurat chcialem. zeby zostalo po mojemu. Widowisko to najwidoczniej 

byto okropne, skoro Rubanow postradal zmysty. Pawlow m6J pierwszy zast~pca _ za

strzelU sie, sam Blochin - zastrzelil sie. Oto. co to wszystko znaczy. 


Jablokow: A Pawtow. czy on uczestniczyl? 

Tokariew: Nie. nie ... nie. Rozstrzeliwanie bylo wykonywane przez kierowcow i zwierz

chnictwo. 


Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. pn:edstawiam wam pismo komendanta obozu 
ostaszkowskiego Borisowca. numerwychodzqcy 177 z marca [19140 r., tom VIII, karta 39. 

Tokariew: Otoz Kaczln. m6j pomocnik. bral udzial. rozkaz oddelegowania 
niezb~dnej liczby ludzi celem udzielenia pomocy pracownikom. Zastepca do spraw ka
drowych dobieralludzi i oto ... 

Jablokow: (przerywqjqc TokariewowO: Przeczytam dokument. Stwierdza si~ w nim: 
"Zgodnie z rozkazem Komisarza Ludowego Spraw Wewnetrznych tow. Berii 0 rozlado
waniu obozu. szef Zarzqdu NKWD do Spraw Jeilc6w Wojennych major tow. Sopru
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nienko poinformowal Was pismem nr 25/1869 z 23/1I (19140 r. 0 koniecznosci wyzna
czenia dla obozu wiezieil w celu skierowania wskazanychjeilc6w wojennych. Dla orien
tacji informuje ... ". I tu informuje 0 kontyngencie. kt6ry przebywal: policjanci. straZnicy 
wi~zienni. prowokatorzy. osadnicy. "Prosze 0 podanie. kt6ry kontyngent bedzie skiero
wany do jakich wiezieil. Jednoczesnle prosze 0 podanie pierwszego punktu przesylowego 
OITK UNKWO,,17. Pytanie to przestal wam Borisowiec. Borisowiec kierowal je w marcu 
(19140 roku. 

Tokariew: Nic nie moge powiedziee. Tego dokumentu nie pamletam I jestem przeko
nany. ze my nikogo nigdzie z obozu nie kierowalismy. Zajmowal sie tym sam Soprunien
ko... sam Soprunienko. W Moskwie rozstrzygano takie problemy. W moich wi~zleniach. 
pow1:ar.lam raz miejsca dla tych ludzi nie byto. Ot6z to. I nie moglo bye nawet 
mowy, aZeby do jakiegokolwiek wiezienia przeniese chociaZby nieznacznq liczb~ polskich 
jeilcow wojennych. Nie moglo bye mowy, tak byty zapelnione. 

Jablokow: Omitriju Stiepanowiczu, jakq broil mieliscie wy i inni oficerowie NKWD? 
Tokariew: Bron etatowq - IT. Ja. co prawda. mialem maty kieszonkowy pistolet nie

miecki Walther. Ale kiedy przyjechali Blochin. Siniegubow i Kriwienko. to prqwieili calq 
waJizke pistolet6w. Okazuje sie. ze pistolety szybko si~ zuz.ywajq. Dlatego przywieili ich 
cala walizk~. 

Jablokow: A Jakie pistolety? 
Tokariew: Pistolety Walther. moim zdaniem Walther. 
Jablokow: A innych nie byto? 
Tokariew: Nie pamletam. Moze pozniej byly inne. 
Jablokow: A Jakie naboje byty do tych pistolet6w? 
Tokariew: No Walther- znane pistolety. Walther 2. ajaki kaliber- nie wiem.... kiedys 

wiedzialem. 
Jabtokow: Nasze naboje do niego nie pasujq? 
Tokariew: Nasze naboje nie. Tylko niemieckie. 
Jablokow: A naboje firmy "Gieko"18? 
Tokariew: Jakie? 
Jabtokow: "Gieko". "Gieko". 
Tokariew: Taak. nie wiem. nie moge powiedziee. Ale przynajmniej wiem na pewno nie 

wiecej, niz wiedzq inni. 
Jablokow: A inni oficerowie NKWO? Na przyktad w waszym Zan:qdzie. waparacie 

centralnym. Jakie byty pistolety? 
Tokariew: No coz. przystugiwaty IT - taki nasz tulski, tulski "Tokariewa". 
Jablokow: A z zasady jakie mieli? 
Tokariew: Prosze? 
Jablokow: Z zasady Jakie mieli? 
Tokariew: Trudno. trudno pOwiedziee ... C6z. nie by to zakazane posiadanie innej broni. 
Jablokow: A gdzie jet moma bylo zdobye. te innq broil? 
Tokariew: Czy wiecie gdzie? Oto ja na przyklad otrzymalem od partyzant6w. W czasie 

wojny Walthera dostalem. Ale przedtem na pewno byl inny pistolet. Chyba byty jeszcze 
nagany. Chyba tak. ale nie mog~ twierdzie, mineto przeciez ponad pot wieku ... 

Jablokow: Zrozumiale. tak. 
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Tokariew: Partyzanci podarowall ml raz Walthera, drugi raz parabellum, w trzecim 
wypadku (tupadajq niezrozumiale slowal zabili niem!eckiego generala I podarowali, wre
czyli m! uroczyscie [ten pistolet). 

Mam serie kslq.zek 0 ruchu partyzancklm w obwodzie kalininskim w zakresie spraw 
operacyjnych. Stqd tak uroczyscie wreczali ml parnlqtki w takiej oto postaci... 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu... 

Tokariew: ... a obecnie wystawiono je w Kalinln!e, w Twerze, jak plsaliscle do mnie, 
w muzeum partyzanckiej chwaly. 

Jablokow: Dmitriju StiepanoWiczu. a kto ... z pracownikow NKWD mial bron obcej 
produkcji? 

Tokariew: Nie jestem w stanie, nie moge powiedziee ... 

Jablokow: JeSli dobr..re zrozumialern, polskich jenc6w wojennych rozstrzeliwano z Walt
herow. Tak? 

Tokariew: Z Walther6w. To dobrze wiem. gdyz przywiezli ich calq walizke. 

Jablokow: Ajak ci z oddzialu komendanckiego. wasz kierowca, strzelali z tych przy
wiezionych? 

Tokariew: Tak, z przywiezionych. Tym kierowal sarn Blochin. Dawal pistolety, a gdy 
konczyla sie "robota" - w cudzysloWie robota - pistolety odblerano. Zabieral je sarn 
Blochin. 

Jablokow: Dmltriju StiepanoWiczu, dlaczego na przyklad kierowcy, kt6rzy nie mieli 
takiego oboWiqzku. zajmowali sie rozstrzeliwaniem? 

Tokariew: Jak warn odpoWiedziee. UWaZalem, Ze jednego towarzysza ratuje od smier
ci. ChodzHo 0 to. ze gdy otrzymywalismy instruktaZ u Kobulowa, zadalem pytanie: czy 
plerwszego sekretarza komitetu obwodowego partii zaWiadomle 0 tyrn. czy nie? W :i:ad
nyrn wypadku! Nie powinno bye ani jednego Zywego sWiadka [brzmiala odpoWiedz/. I oto 
jeden z klerowcow, nie parnletarn jego nazwiska - odm6wil. Balem sie, aby nie wydano 
rozkazu rozstrzelania go jako swiadka. Wezwalem wiec go do siebie i mOWie: "Misza, ty 
jestes komunlstq.. ," (ko1ejne zdanie niezrozumiale)... wzla.lem grzech na swojq dusze, 

lecz po to, by uchronie go [od smierci/ jako czlowieka. 


Jablokow: Nle parnietacie Jego nazwiska? 


Tokariew: Nie, nie, nie moge parnietac. Nie moge, nie moge powiedziec. 


Teraz prosze zwrocic uwage na to, co powiem. Gdy wyjasnHem Kobuiowowi, ze nigdy 

nie uczestniczylem w podobnych operacjach oraz ze sie boJe. Iz nie darn soble rady z tq 

sprawq, Kobulow odparl: "A my na was nie Iiczylismy", 


Ale poznlej dnia spotkalem na korytarzu Blochina. Bylo to wkrotce po za
konczeniu "roboty" ja rowniez zacza.lem to nazywae robotq. Spotkatem go Wiec na 
korytarzu NKWD. Zapytal mnie: "Co przeclwko warn rna Kobulow? Zaplsalem was na 
liste ochotnikow - jestescie przeciez szefem Zarzqdu - a on was wlasnorecznie wykreslW. 

W Wydziale Flnansowym oraz w archiwach Wydzialu Finansowego znajdziecie na 
pewno liste nagrodzonych premiq w wysokosci mieslecznych poborow za udzlal w tej 
operacji 19. Mojego nazwiska z pewnosciq tarn nie rna. Bylem szczesliwy z tego powodu, 
ze nie otrzymaiem srebrnikow... 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu, powiedzcie, czy czesto wyrozniano pracownikow 
miesiecznyrni poborarnl? 

Tokariew: Trudno teraz poWiedziec, raczej rzadko. 
Jablokow: Przedstawia sie warn notatke z kabla [z zapisu telegraficznegol numer 

4445/b z paidziernika 1939 r., tom VlII, karta 119--1202°. W dokumencie tym Beria 
nakazal Tokariewowi i Borisowcowi rozwiniecie pracy majqcej na celu werbunek agen
tow sposrod jencow wojennych obozu ostaszkowskiego oraz ludnosci. Polecil, aby jency 
wojenni wszystkie kosztownosci i pieniqdze przekazali na przechowanie administracji 
obozu za pokwilowaniem. Prosze wyjasnlc, jak postqpiono z kosztownosciarni i pienie
dzmi polskich jencow wojennych. Na jakq mniej Wiecej sume ich zebrano? 

Tokariew: Nie parn1etarn. zupelnie nie parnietarn. Kosztownosci odbierano w obozie 
i tarn nimi dysponowano. Gdzie on [Borisowiec/ je kierowal - nie wiem. W kaZdyrn razie 
przez Wydzial Finansow Zarzqdu NKWD lobwodu kal!ninskiego] kosztownosci te nie 
przechodzily. Znarn jeden wypadek, 0 ktorym m! zarneldowano. Gdy doprowadzono jen
ca do czerwonej swietlicy celem sprawdzenia jego danych personalnych wedlug listy ... 

Jablokow: Przed rozstrzelaniem. Tak? 
Tokariew: Tak, przed rozstrze1aniem... On powiedzial, ze w pasie rna zaszyte ztote 

monety. Nie parnietam ile, lecz bylo ich duzo na pewno 25-30 sztuk. Wszystkie 10-rub
lowe czerwonce carskiego bicia. Ten wypadek parnietarn, nawet mi pokazali [monety]. 
Przekazano je potem do Wydzialu Flnansowego Zarzqdu Spraw Wewnetrznych21 celem 
wyslania do Moskwy. 

Jabtokow: A zeznania tego jenca, zeznania? 
Tokariew: Co, co? 
Jablokow: Zeznania. 
Tokariew: Zadnych zeznan. Ani jeden jeniec wojenny przez naszych pracownikow nie 

byl przestuchiwany. 
Jablokow: Zrozumiale. 
Tokariew: R6wniez przed rozstrzelaniem ani jednego slowa nie zanotowano. 
Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. to znaczy. ze wy nie wiecie. ile bylo kosztownoscl? 
Tokariew: Nie. 
Jablokow: I Jakie? 
Tokariew: Pojecia nie marn. 
Jabtokow: I najakq sume? A tego jenca wojennego nie parnietacie? 
Tokariew: Alez skqd, pojecia nie marn, nie pamietarn, nie parnletarn. 
Jablokow: Jasne. . 

Tokariew: Przeciez sam powiedzial. On widocznie czut niebezpieczenstwo I mowiqc. 
ze rna dote monety. bye moze jak tonqcy brzytwy sie chwytal. Moze sqdzH. ze wykupi 
sle tyrni pieniedzmi. Nie wiem, czym sie kierowal. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. przedstawia sie warn protokot, to Jest tom IX, 
z 11 lutego [19140 r. Mowi sie w nim: My nizej podpisani - z jedneJ strony z ostaszko
wskiego obozu NKWD Maszczew, odpowiedzialny dyzurny Mielnikow. a z drugiej strony 
z Wydzlalu Specjalnego Zarzqdu NKWD obwodu kaliniiiskiego - spor.lqdzilismy niniejszy 
protokot 0 tyrn. ze 'pierwszy zdal, a drugi przyja.l jenca wojennego Ostrowskiego W. bez 
odstawienia. 

Zarzqd NKWD obwodu kalininskiego. na podstawie rozporzqdzenia naczelnika Wy
dZialu Specjalnego Zarzqdu NKWD z dnia (tu jest datal numer 1415 P z teczkq ewiden
cyjnq i listq imiennq. Podpisy: Maszczew, Mielnikow, Oieniuszkin. 
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Tokariew: Wydzlaly specjalne nle podlegaly terytorialnym organom [NKWD], zupetnle 
nle podlegaly ... 

Jablokow: Nawet teo kt6re wchodzily w sklad Zarzqdu NKWD? 

Tokariew: Nawet teo kt6re wchodzily w sklad Zarzqdu NKWD. Oto Wydzlal Specjalny. 
kiedy by! okreg kalininski. okreg wojskowy. Wydzial Specjalny o~gu kalininskiego miescil 
sie w moim gmachu. lecz pod zadnym wzgledem nam nle podlegal. Na dolnym pietrze 
Wydzial zajmowal chyba szesc - sledem pokoi. To wszystko. Nasz Zarzqd me mlal w tym 
Zadnego udzialu. Naczelnlkiem Wydziatu Specjalnego byi w6wczas Zatielepin. MoZe be
dzle potrzebny Zatielepln? 

Jabiokow: Tak. tak. To nle do was go ... 

Tokarlew: Nie. nle. nie do nas. lecz poniewaz Wydziai Specjalny znajdowal sle 
w gmachu Zarzqdu NKWD. wiec tak zostalo zaplsane. 

Jabiokow: A moze moglibyscle wyjasnle. dlaczego jenca wojennego kierowano poje
dynczo? 

Tokariew: Pojecla nie mam. Pierwszy raz 0 tym slysze. pierwszy raz. Teraz m6wicie 
o sprawie prac werbunkowych. kt6re mleli rOzwinqc Tokariew, Borisowiec. I tak dalej ... 

PrOSze posluchac. czy wsr6d ska7.anych na smlere szuka sle agent6w? Jakl jest sens 
werbowania ludzi. kt6I)'ch jutro sle rozstr.lela? Jakos nie chce sle wierzye. 

Jabtokow: Przedstawia sle wam pisma przewodnle do protokol6w przesiuchan. tom 
IX: 1) Szefowi Gl6wnegoZarzqdu Wojskowegodo Spraw Jenc6w Wojennych Soprunlence 
nastepujqcy tekst: z dnla 15 maja 119)40 r. nr 65742. W uzupelnleniu do naszego nu
meru takiego a takiego z 25 kwietnia 119)40 r. kierujemy wspomniane protokoly prze
siuchania Szewkowskiego na Lrzech arkuszach. 

Podpis: za szefa Wydzlalu Sledczego Zarzqdu NKWD obwodu kalininskiego kapitan 
bezpleczenstwa panstwowego Szyfrin I drugi podpis - oficer sledczy Zarzqdu NKWD 
obwodu kalininskiego mlodszy lejtnant bezpieczenstwa paiistwowego SaWin. 

Tokariew: Tak. I Szyfrina. I Sawina pamietam, teraz przypomlnam sobie. lecz tego 
wypadku zupelnie nie pamietam. Widocznie bylo jakies szczeg610we zadanie. widocznie 
Jakies szczeg610we zadanie. 

Jablokow: Widocznie jednak brali oni jakis udzial. 

Tokariew: To nlezwykle rzadkl wypadek, bye moze nawet jedyny. 

Jablokow: Ot6zjest tu jeszcze Jeden dokument, to znaczy z maJa (19)40 r .. nr 45708. 
a czym on m6wi? Przy niniejszym kierowanajest sprawa sledcza numer 21554. doty
C7"'l,ca bylego obywatela polskiego CzuI)'ka J6zefa, syna Kazimierza, oskarZonego 0 prze
stepstwo z artykulu 54, paragraf 13 Kodeksu Karnego Ukralilsklej 8RR do waszej 
pozycji. Podpisy: Szyfrin I Sawin22• 

Tokariew: Tak. Sawin... Pojecia nle mam. Szczeg6lne zadanla mogly mlee mlejsce. 
Jablokow: Oto jeszcze takie same sprawy. Dodajemy przy tym trzy sprawy sledcze 

dotyczqce bylych obywateli pol skich, oskarzonych 0 przestepstwa z artykulu 54. para
graf 13 Kodeksu Karnego Ukralilskiej SRR: Szatkowskiego. Heindricha23 i Adamczu
ka24. Podplsy: Szyfrin I Sawin. Znowu Polacy. Bye moze jednak brali onl udzlal ... 

Tokariew: Nie. w tej operacji zadnego udzlalu nie bylo. stwierdzam z calq odpowie
dzialnosciq . (Poczqtek zdania niewyrainy) ... nle wiem ... moge m6wie jedynie prawde. 

Jabtokow: Przedstawia sle wam pismo Soprunlenki do Tokariewa. w kt6I)'ffi komu
nikuje sie to tom IX - co nastepuje: 19 maja 119)40 r. komunikuje sie: Na podstaWie 

rozporzqdzema zastepcy komisarza ludowego spraw wewnetrznych ZSRR. komlsarza 
bezpieczenstwa pailstwowego 3 rangl Mlerkulowa zwraca sle sprawe sledczq numer 
21 554 przeciwko aresztowanemu CzuI)'kowi J6zefowi. synowi Kazimierza celem skie
rowania jej do rozpatrzenia przez Kolegium Specjalne przy komlsarzu ludowym spraw 
wewnetrznych. 

Jest to pismo Soprunlenki - zalqcznlk do sprawy - z adnotacJq: dla Tokariewa - do 
rqk wlasnych. 

Tokariew: Nie pamietam. Teraz powtarzamy mOje zadanie... 
Jablokow: A w Jakim celu taka sprawa mogla bye skierowana? To na poiskiego jeilca 

wojennego Soprunienko do was skierowal? 
Tokartew: Na Kolegium Specjalne. Jestem zdziwiony - jaki sens mialo kierowanie do 

Kalinina - jestem zdziwiony. po prostu zdzlWiony. 
Jablokow: Czy nie pamietacie taklch wypadk6w? 
Tokariew: Pamietam taki wypadek I chce wam opowiedziee. jak iekko szafowano 

ludzkim Zyciem. Pewnego dnia telefonuje do mnle ... osoblsty sekretarz ... Kobulowa 
Jaklmow - byl taki. ..Towarzyszu Tokariew, jest u clebie czlowiek skazany na rozstrze
lanie. On bratem Michaila ... - byl u nas takie reZyser filmowy ... polski. jak on sie 
nazywa? On byi raz u mnie w gabinecie razem z Zakowem25

• z aktorem Zakowem. Tak 
wiec jego skreSlie i nie kierowae na rozstrzelanie. On jUz jest w Kalinlnie - w nocy ma 
bye rozstrzelany..26. 

Niezwlocznie polqczylem sle z klms tam. nle wiemjuz z kim. nie pamietam: ..Skresicie 
go I poka:icie mi. ze skresliliscie, dostarczcie go" - powiedzialem. P6iniej skierowano go 
do innego obozu. gdzies. ale dokqd. nie moge teraz powiedzlee. 

Jablokow: Jak sle nazywa ten reZyser? 
Tokariew: Jest on autorem film6w TrzynaScie. Czterdziesty pierwszy. Takl znany. 

polski obywatel. co prawda potem automatycznie stat sie obywateiem radzleckim. 
Jablokow: Czy on mieszka teraz w Zwiqzku? 
Tokariew: On zmarl- czytalem nekrolog z 10 lat temu. Wlem. ze na Imie mlal Michall 

I powtarzam. pewnego razu byl wraz z Zakowem u mnle w gabinecie. 

Jablokow: Mozna sqdzie. ze do kogokolwiek mogli skierowae takq sprawe. tak zeby
SCie wy potem sklerowali jq na Koieglum Specjalne. 

Tokariew: Mogio tak bye. lecz trudno mi teraz ocenic. Minelo przeciez ponad pOI 
wieku. To szmat czasu. Cale Zycie ludzkie. I pamiee juz slaba. nie to co dawniej. 

Jablokow: Dmltriju Stiepanowiczu. wyjasnljcie, kto klerowal sprawy sledcze przeciw
ko pols kim jencom wojennym. gl6wnie rozpatrywal sprawy sledcze do decyzji Koleglum 
Specjalnego? Kto m6g1 to kierowae? 

Tokariew: Zarzqd w tym. powtarzam raz jeszcze. zadnego wsp6tuczestnictwa nie mlal. 
Sami pracownicy obozu klerowali do Moskwy. a jaka technologia podejscia tam byla 
nie wiem. 

Jablokow: Widocznle tak. Tam i sw6j oddzial specjalny. i grupa sledcza. Ja nawet. 
wiecie. mam wqtpliwosci (fragment tekstu wypowiedzi caikowicie zagiuszone). 

Tokariew: Wystarczyto ustalie. ze cztowiek byl policjantem lub stra:inikiem wiezien
nym. aby go rozstrzelac. Taki byl porzqdek. 

Jabtokow: Tak wiec [aktJ spraw sledczych nie widzieliscie? 
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Tokariew: Nie, ani jednej nle widzialem, ani jednej. 

Jablokow: A aktu oskarzenia tez nie widzieliscie? 

Tokariew: Jakiego? 


Jablokow: Pokazywalem wam teraz nledawno akt oskarzenia dotyczqcy Olejnika. 

Tokariew: A co, tam Sq mOje podpisy? 


Jablokow: Nie ... nie, tak po prostu mowie. 


Tokariew: Na Polak6w - nle pamietam ani jednej sprawy nle byto ... 


Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu, znacle taki tryb wykonanla wyrok6w, ze zwykle 
odczytywanajest decyzja. W6wczas byia decyzja uchwaly Kolegium Specjalnego. Czy 1m 
odczytywano uchwale Kolegium Specjalnego? 

Tokariew: Nlkomu nie odczytywano nic, niczego nie mowiono - kajdanki I dawaj dalej ... 
Jabtokow: Zrozumiale... 

Tokariew: Zwykle przy rozstrzeliwaniu obecny jest prokurator. Wiecie 0 tym tak sa
mo.jakja. 

Jablokow: Tak... 

Tokariew: A tu zadnych prokurator6w, zadnych osob postronnych - nikogo. Do tego 
- jak m6wit Kobulow na tej nieszczesnej naradzie zadnych postronnych swiadkow... , 
zadnych Zywych swiadkow bye nie pOwinno. Prokuratorzy tez nie Sq potrzebnl. 

Jabtokow: Zrozumiate. Na poprzednim przesluchaniu zeznallscie, ze sprawq rozstrze
llwaii polskich jenc6w wojennych 7..aJmowal sle Soprunlenko I jego Zarzqd. Prosze wy_ 
jasnle, co 0 tym wiecie I dlaczego tak Sqdzlcle? 

Tokariew: Czy zeznawalem, ze Soprunienko uczestniczyt? 

Jablokow: Nie, ale powiedzieliscle, ze Soprunlenko wiecej 0 tym wie, wiec Jego spy
tajcie 0 rozstrzeliwania. 

Tokariew: Nlewqtpliwie wiecej, dlatego ze on wszystko szykowat. On stat na czele 
Zarzqdu do Spraw Jenc6w WOJennych w owym czasie. Zobaczytem go wowczas po raz 
pierwszy u Kobulowa. 

Jablokow: On tez tam byt? 

Tokariew: Tak, byl i meldowat, dawal wyjasnienia. By to to wowczas, gdy Kobutow udzle
lal nam Instrukta.zu. 

Jabtokow: A kto oprocz Soprunlenkl m6gI bye naczelnym? 

Tokariew: Kobutowa znam dobrze dlatego, ze bytern u nlego kilka razy, potem on 
przyjezdzat do mnle bedqc juz zastepcq Beril - I jeszcze jeden. Drugl zastepca Beril, 
byl taki Siergiej Nlklforowicz Krugtow - zastepca do spraw kadrowych. PrzyjeZdzali do 
mnie. Mol pracownlcy napisali do Berii skarge na mnle, ze na lewD i na prawo zwalnlam 
ludzi. zawzletych wrog6w, oczywistych wrogow, ktorzy sami przyznawali sie do swej 
wroglej dzialalnosci. Tokariew ich puszcza wolno podkreslali - Tokariew nie czekista 
i rozwiqzuje sprawy nieprawidlowo. Wtedy wlasnie przyjechali Kruglow i Kobutow. Za
rzqdzili zebranie ludzi wedlug Iisty - to znaczy zebranle tych wszystkich. kt6rzy podpisali 
skarge. Zebralismy sie. Wtedy on powiedzial, ze przyjechala komisja, ale nie stwierdzila 
zadnych sladow kryminalnych dzialan Tokariewa. Tak wiec pozostaje on szefem Zarzq
duo "Wam zas towarzyszu Tokariew - to juz powiedzial Krugtow pozostawia sie prawo 
rozstrzygniecia kwestii, jak postqpie z tymi towarzyszami, ktorzy napisali skarge". Nlko
go nie ukaralem i nle wypedzilem, wszystkich zostawitem, jednego nawet awansowalem 
na swojego pomocnika do spraw gospodarczych. By to jasne, ze postepuje slusznle. 

Jablokow: A. .. opr6cz Kobutowa, Krugtowa, Soprunlenki, kto jeszcze byt obecny na 
naradzie? 

Tokariew: Z kierownictwa, moim zdaniem, nie bylo wiecej nikogo. ale ja Ich nie zna
tern. D1atego kogos z obwodu charkowsklego moge poplqtae z kims na przyktad ze smo
lensklego ... Tego nle pamietam. ByJi rozni ludzie - ich tez po raz pierwszy tam spotkalem. 
W og6le cztowieka bym poznal. Ja przecieZ w grudnlu {l9J38 r. zostalem mianowany 
szefem kalinlnskiego ZarLqdu [NKWDJ. Prqjechalem tam jako oficer wojsk ochrony po
granicza w stopnlu kapitana, niedlugo potem nadano ml stopien pulkownika. W ten spos6b 
do [19J40 r. bylem zotnierzem straZy granlcznej I uwaZalem sleble za granicznlka nosHem 
mundur wojsk granicznych. A przxjechalem z Moskwy i oznajmHem zonie bo ona 
zawsze razem ze mnq sie przenosila ze uniform trzeba bedzie zamienie na mallnowe 
naszywkl, to ona zaczeta ptakae. Szkoda byto rozstawac sie ze straZq granicznq. 

Jabtokow: Dmltriju Stiepanowiczu, a jaki stosunek mlat Soprunienko do rozstrzeli
wan polskich jenc6w wojennych? 

Tokariew: Wszystkie materiaiy szty przez Soprunienke zar6wno do nas. jak I od nas. 
Wszystkie szty pod adresem Soprunienki - oto jaki. 

Jabtokow: Jasne, ale potem narada wszystkim stawiala zadania. tak zrozumialem. 
ze I wam rownlez. A Jakie zadanle postawiono Soprunlence? 

Tokariew: Szykowae sle, szykowae. Tak byto powiedziane. ze wedlug naszych danych. 
tak meldowal Soprunienko. mialo bye rozstrzelanych tyle a tyle ludzi. 14 z czyms tysiecy. 
Oto powiedzial, potem zdjql, potem przystal ponownle. najwieksza liczba przypadala na 
Kalinin. 

Jabtokow: Czy to Soprunienko meldowal? 

Tokariew: Tak. Soprunienko. Potem Kobulow wyjasniat. ze jest decyzja "wyzszej In
stancji" - te wyrazy mozna ujqe w cudzyslow, ja je pam1etam do tej pory. Domyslalem 
sie, jakq "WYZSZq instancje" miat na uwadze. lecz nie wiedzialem do tego czasu, aZ mi 
powiedzial wasz (dalej niezrozumialel. 

Jabtokow: Jasne... 
Tokariew: Pytae zas nie wypadato, a poza tym, po co. 
Jabtokow: przedstawia sie wam pismo Mierkulowa do Tokariewa Z 26 kwietnia [19J40 r. 

Prosze wyjasnie, 0 Jakie polecenia chodzi? 

Tokariew: Zacznijmy. 
Jabtokow: Tu takie rezolucje: Tylko osoblscie. szef [Zarzqdu] NKWD towarzysz Toka

riew, mlasto Kalinin. Prosze 0 wprowadzenie nastepujqcych poprawek do zarzqdzen 
z 22 kwietnia [19]40 r.: 

1) zarzqdzenie nr 05/1. pozycja 88 wobec Piernikarskiego Antonieg027
, syna Adama, 

urodzonego w 1901 r. zamiast sprawy numer 4829, traktowae numer 4828; 

2) to samo, punkt dotyczy Wawr.tyrlczaka Tomasza, syna Jana: 

3) kolejna poprawka taMe dotyczy numeru sprawy Kruszec Wiktora, syna l..au
rentego; 

4) poprawka dotyczy Pojalowsklego BlaZeja. syna Aleksandra 
5) poprawka dotyczy Zagoniacz Floriana28

, syna Franciszka. 

Czy mozecie wyjaSnie, 0 Jakie zarzqdzenia chodzi? 

Tokariew: Nie pamietam. 
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Jablokow: To moglyby bye te zarzqdzenia. 
TokaIiew: Nie wiem. nic nie moge powiedziee, pojecia nie marn. 
Jablokow: Wedlug czasu. akurat 19 kwietnia [19)40 r. 
Tokariew: Tak. pojecia nie marn. 

Jablokow: Tu jest rezolucja: towarzysz Mokriacki. prosze 0 porownanle z naszym rik 
(?) listem w ostaszkowskim obozie i zarneldowae, 19 kwietnia (19)40 r. mozecie 
wyjasnie, co? 

TokaIiew: Nie. nie moge nic - Jakie poprawki. co za poprawki. jakq one mialy bye 
(koniec zdania zupclnie niezrozwnialy). 

Jablokow: Przeciez w rezolucji "tylko osobiscie" oznacza (koftc6wka zdania niezrozu
miala). 

Przedstawia sie warn waszq notatke na blankiecie szefa Zarzqdu NKWD obwodu ka
lininskiego i zaadresowanq do Soprunienki. Notatka napisana wlasnorecznie lub przy
najmniej (luka) ... lub wydrukowana ... 

Tu m6wi sie. co nastepuje: szef Zarzqdu do Spraw Jenc6w Wojennych, kapitan bez
pieczenstwa panstwowego towarzysz Soprunienko. Na moey porozumienia z wami 
wysytam material dotyczqcy jencow wojennych: Szajkowsklego RF.. Adamezuka 
J.J.. Heindncha E.B.. trzymanych wWiezjeniu Wielikotuckim celem odpowiedniego przy
gotowania. Szef NKWD - podpis: Tokariew. 5 kwietnia [19)40 r. 

TokaIiew: Nic nie moge powiedziee. Najprawdopodobniej wiecie. co bylo? Potem. gru
pami I niewielkimi grupkarni - po dwoch, po trzech, po jednym nawet, jezeli 
sie, ze ezlowiek tram przypadkowo, ze jest jeneem wojennym. oficerem, jego powinni 
kierowae winne miejsce. Mozliwe do innego obozu. Tu jest mowa 0 takich... Oficerow 
nle rozstrzeliwall. 

Jablokow: U was, tak? 

Tokariew: Tak, ani jednego ofieera nie rozstrzelano. Oficerowie policji lub stra:iy wie
ziennej byli rozstrzeliwani... 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu, odpowiedzcie nam, w jaki spos6b odbywalo sie 
transportowanie jenc6w wojennych Polak6w z obozu ostaszkowskiego do kalininskiego 
Zarzqdu NKWD. 

TokaIiew: Na poczqtku naszej rozmowy m6wilem, ze razem z Btochinem i Sinlegu
bowem prZY.jechal szef Glownego Zarzqdu Wojsk Konwojowych Kriwienko. Wraz z nim 
prZY.jechal pociqg wagonow wieziennych. W tych "wagonzakach» przewozono jencow 
wojennych z Ostaszkowa do Kalinina, a w "awtozakach" przewozono ich ze stacji Kalinin 
do wiezienia wewnetrznego [NKWD). Ot i cala technologia. 

Jablokow: Ze stacji Kalinin do wiezlenia wewnetrznego, tak? 
Tokariew: Tak. 

Jablokow: A w Ostaszkowie, gdzie ladowano? I Jak? Oni wyszli z obozu jencow wo
jennych... 

Tokariew: Z obozu do Ostaszkowa pedzono ich w kolumnach na plechote. W Osta
szkowie ladowano do "wagonzak6w". 

Jabtokow: W sarnym Ostaszkowie, czy na jakiejs mijance gdzies tarn? 
Tokariew: Na Boga, nie wiem, ani razu nie jezdzHem. 

Jablokow: Tarn ladowano do wagonow? Po lIe wagonow wysylano? 

Tokariew: Tak sie boje, boje powiedzlee. Ale powinienem powiedziee warn. ze pierwszy 
raz przywieziono 300 ludzi. Okazalo sie, za za duzo. Noc byla kr6tka i trzeba bylo kon
czye juz 0 swicle. Nastepnie zaczeto przywozie po 250. Poliezmy, He trzeba wagonow. by 
wypchac po brzegl wiezniarni? 

Jablokow: Dwa wagony. 
Tokariew: Nie. alez co wy: 5. 6. 7, 8l 

Jablokow: Rozumlem. To znaczy wieiH prosto do KaHnina. 
Tokariew: Prosto do KaHnina. 
Jablokow: A tarn podjezdzaty "awtozaki"? A skqd one byly? Od was? 
TokaIiew: Z naszego Zarzqdu. 

Jablokow: Czy duzo "awtozakow" bylo u was. w Zarzqdzie? 
Tokariew: Moim zdaniem jeden. 
Jablokow: Tak? 
Tokariew: Tak. 
Jablokow: W jednym zdq:iyli to wszystko? 
TokaIiew: W ciqgu dnia mozna przewiezc duzo. 

Jablokow: Tylko "awtozakiem" wozill. a innym transportem nie? 
TokaIiew: Nie. niel 
Jablokow: A kierowcy? Nle parnietacle. kto byl kierowcq "awtozaka". 
Tokariew: Na Boga nie moge. Gdybym powiedzial, ze parnietarn to przeclez nie 

naleZy wierzyc. Nle moge ... tym bardziej ze to nie bylo wczoraj. 
Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu, w Jakim celu - na prosbe Btoehina byliscie 

obecnl przy badanlach polskich jenc6w wojennych przed Ich rozstrzelanlem? 
TokaIiew: Jak. ja? 
Jablokow: Poprzednio zloZyliscie zeznania. ze na prosbe Btochlna byliscie obecni przy 

rozstrzeliwaniu polskich jenc6w wojennych, to znaczy nie przy rozstrzeliwanlu. ale przy 
badaniach. 

TokaIiew: Gdy por6wnywano dane personalne w czerwonej Mowilem nie 
na prosbe. lecz weszli do mnie we trzech: Siniegubow. Btochln i Kriwienko. Siedzialem 
w gabinecie. C6Z pojdziemy, p6jdziemy! 

Jablokow: Czy to bylo juz w pierwszy dzien? 
Tokariew: To bylo jUz w pierwszy dzien. Tak wiec poszlismy. I wowczas zobaezylem 

calq te groze. Przyszl!smy tarn. Po kilku minutach Blochin wloZyI swojq odzlez specjalnq: 
brazowq sk6rzanq czapke. dlugi sk6rzany brazowy fartuch. sk6rzane brazowe rekawice 
z mankietarni powyzej lokcl. Na mnie wywarlo to ogromne wraZenie - zobaezytem kata! 

Jablokow: I tak wszyscy byli ubrani? 
TokaIiew: Nie, tylko on. Innl nie mieli stosunku do rozstrzeliwail, tylko on. To naj

widoczniej bylo jego ubranie specjalne. To taki drobiazg. a wywarl na mnie wraZenie. 
Jablokow: A co warn powiedzieli? By bye obecnym przy przepytywaniaeh, ezy jak 

stwierdziliscie, przy przesluchiwaniu? 
Tokariew: Nie, nikogo nie przesluchiwat. Pyta! tylko: nazwisko. Imie, imle ojca. nie 

imienia po ojcu nie majq. wiec: nazwisko. Imie. rok urodzenia. na Jakim stanowisku 
pracowal. To wszystko. wiecej nic - cztery 

JabJokow: I to wszystko, tak? 
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Tokariew: Po tym przepytaniu nakladali kajdanki i prowadzili dalej - na koncowa, 
stacj~. 

Jablokow: Do tego Blochin zaprosH was, czy tez dal wam rozkaz? 
Tokariew: Nie. oni weszli do mnie i po prostu powiedzieli: p6jdziemy. 

Jablokow: Ale czy wy podlegaliscie mu w tym czasie? 

Tokariew: Nie. rue. nie podlegalem, lecz bylem zobowia,zany udzielic im pomocy w lu
dziach. co tez uczynHem. PrzydzielHem. raczej zast~pca do spraw kadrowych Borisow 
wyznaczyl okreslonych ludzi. Niekt6rych znal sam Blochin. Suchariewa znal widocznie 
wczesniej. Riedy mial z nim kontakty - nie wiem. Przy tym opr6cz wyrwnienia dodat
kowymi poborami miesi~cznymi Suchariewa nagrodzono pistoletem IT. z kt6rego si~ 
potem zastrzelH. 

Jablokow: Czy cz~sto bywaliscie obecni podczas przepytywania. moze codziennie? 

Tokariew: Nie. wszystkiego dwa lub trzy razy. 
Jablokow: Dwa. trzy razy... 
Tokariew: A wiecle. jak wygla,dala moja obecnosc? Pierwszy raz przyszedlem. bylem 

moze 10. maZe 15 minut. wymawiaja,c si~ od dalszego pobytu nie cierpia,cymi zwloki 
sprawarni. Drugi raz bylemjeszcze kr6cej - 5-6 minut. Wyszedlem. Caly nasz obw6d byl 
podzielony mi~dzy czlonk6w Biura Obwodowego Komitetu Partli. ja bylem czlonkiem 
Biura Komitetu Obwodowego. Mialem siedem lub osiem podleglych garnizon6w. Szed
tern do Komitetu. aby otrzymac delegacj~ na szkolenie oraz umyslnie przecia,gna,lem tam 
pobyt zamiastjednego. 3-4 dni. Wracam. a ffwesele" wcia,Z trwa. 

Jabtokow: A jak dtugo trwalo to w czasie. jak dtugo si~ ci~n~lo? 
Tokariew: Cia,gn~lo si~ to dlugo. Co prawda pracowali (przywyktemjuZ nazywae to praca,) 

kaZdego dnia. Wi~c lic7,cie: jeZeU po 240 - 6 tys., otrqrnacie poszukiwana, wielkosc ... 
Jablokow: Ale przeciez nie codziennie przychodzHy grupy etapowe. 

Tokariew: Niecodziennie, niecodziennie... 
Jablokow: To znaczy, Ze zwykte dzielenie nic tu nie da. 
Tokariew: Tak, zwyklym dzieleniem - to ja si~ przeliczylem. Zwyklym dzieleniem nic 

si~ nie uczyni. 
Jablokow: Czy pami~tacie, kiedy byto pierwsze spotkanie, kiedy to bylo po raz pierwszy? 

Tokariew: Daty naturalnie mozna nie pami~tae, lecz noce byly JUz krotkie. Byto to 
widocznie w kOI1cU kwietnia lub na samym pocza,tku maja - najkrotsze noce. 

Jabtokow: W przyblizeniu, He to trwalo: miesia,c, dwa, trzy? 

Tokariew: Niee ... To z miesia,c najwidoczniej trwalo. 

Jablokow: Rozumiem. 
Tokariew: A gdy zakoilczyli cala, t~ brudna, spraw~, moskwianie urza,dzili w swoim 

wagonie-salonce cos w rodzaJu bankietu, natarczywie mnie zapraszali. Nie zgodzilem si~ 
i nie poszedlem. 

Jablokow: A nie przypominacie sobie, czy dostarczono napoje spirytusowe tym. kt6
rzy uczestniczyli w rozstrzeliwaniu? 

Tokariew: Obowia,zkowo. nawet obowia,zkowo, ale dopiero po tym. jak oni wracali 
z miejsca poch6wku. 

A teraz opowiem warn takie zdarzenie. Gdy podnioslem problem robotnik6w potrzeb
nych do wykopania grob6w, wysmiano mnie. Naiwni dziwacy. Koparka potrzebna. 

Przywiezli ze soba, Siniegubow i Blochin. Szczerze m6wia,c, to Blochin przywiozt ze 
dwoch operator6w koparki. Nazwisko jednego z nich pamietam - Antonow. 

Jabtokow: Antonow. tak? Ska,d byt ten Antonow? 

Tokariew: Z Moskwy. z KGB29
. 

Jablokow: Z KGB? 
Tokariew: Tak. wetatach KGB u Blochina. Tak to ze mnie. poczciwca. posmiano si~ 

- powiadaja" ze koparka jest potrzebna. 

Jablokow: A zdobyli. koparke? 
Tokariew: Przez Rubanowa. nastepnie Blochin znalazl tam. w Kalininie. Wiasnym 

sposobem dostarczyU ja, do osiedla Miednoje na miejsce poch6wku. To za Miednoje ... 
Teraz. gdyby byty oczy bye moze dotartbym. Dobrze orientuje si~. wzglednie dobrze. 
tylko we wtasnym mieszkaniu (TokarieUJ rna bardzo zty UJzrok). 

Jablokow: Kopali koparka,? 
Tokariew: Koparka,. tak ten Antonow. a nazwisko drugiego zapomnlaiem. lecz on 

r6wniez stamta,d - od Btochina. Tez stamtqd przywieziony. z Moskwy. 

Jablokow: Jasne. jasne. 
Tokariew: KaZdy. po kaZdej operacji. ilu tam bylo rozstrzelanych walili dojednej kupy 

wszystkich. do jednego dotu. 
Jablokow: Mowicie, ze obowia,zkowo spirytualia dawali. Czy to byto polecenle, czy 

nakaz? 
Tokariew: Jak, jak? 
Jablokow: Obowia,zkowo. m6wicie. spirytualia dawali? 

Tokariew: Tym wszystkim zarza,dzal Blochin. 

Jablokow: A ska,d on bral splrytualia? 
Tokariew: Kupowali skrzynkami. 
Jablokow: I pienia,dze byly na t~ spraw~ specjalnie przydzielane? 
Tokariew: To jUz on zarza,dzal. Ja z kolei ani kopiejki nie wydalem... [ wszystkim. 

kt6rzy byli zwia,zani z rozstrzeliwaniem i poch6wkiem...Tak. w pidzamie wypijaii sobie 

i szli do domu spae. 
Jablokow: A po rozstrzelaniu wypijali soble? 
Tokariew: Wiasnie po rozstrzelaniu. tylko po rozslrzelaniu. przed rozstrzeliwaniem 

i w czasie rozstrzeliwania nikt nie pH. Tylko po rozstrzelaniu. 
Jabtokow: M6wicie. ze byliscie obecni w czasie dw6ch - trzech przepytywan. tak? 

A ilu ludzi przepytaiiscie wowczas? 
Tokariew: Tak. ale nie przepytywalem nikogo, tylko jednego chlopaka spytalem: "Be 

masz lat?" Powiedzial- 18. .Gdzie pelnH sluzb~?" "W straZy granicznej". Czym sie zaj
mowat? Byl telefonista,. Chc~ raz jeszcze wyjasnic na tym przykladzie - gdy m6wiono 
o 	rozstrzeliwaniu oficerow - ostroznie. mowa nie 0 oficerach. 

Jablokow: Zrozumiale. Ajak oni byli ubrani. polscy jency wojenni, kt6rych rozstrze

Hwano? 
Tokariew: Trudno powiedziee. Ubrani byli w to. w czym ich schwytano. Ale jak ich 

aresztowano. gdzie ich wyszukano i w jaki spos6b nie wiem. 

Jablokow: Czy byl jakis uniform jednolity. czy nie? 
Tokariew: Uniformu nie bylo, rzadko czlowiek mial mundur. 
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Jab!okow: A Jakie mundUlY mieli policjanci? 
Tokanew: Policjanci? Jak Boga kocham. teraz nie moge powiedziec - nie pamietam. 
Jab!okow: A ten chlopiec ze straZy granicznej jakl mia! uniform? 
Tokanew: Moim zdaniem by! bez nakrycia gtowy. Wszedt i usmiechat sie. tak. chlo

piec. zupelny chtopiec. 18 lat. aile pracowat? Zaczql liczyc po polsku 6 miesiecy. 
Jabtokow: A gdzie ich trzymano przed tym przepytywaniem? 
Tokanew: W wewnetrznym wiezieniu. 
Jabtokow: To znaczy gdzie? W czesci piwnicznej, czy jak? 
Tokanew: W piwnlczneJ, piwnicznej. To piwnica. 
Jabtokow: Co tam byto? Oddzielne cele? 
Tokanew: Cele, tak... przed rozpoczeciem rozstrzeliwania Polak6w z wewnetrznego 

wiezienia usunieto innych aresztowanych i przeniesiono ich do miejskiego wiezienia, 
a tam trzymano tylko Polak6w. 

Jab!okow: Obecnie jest to gmach Instytutu Medycznego? Tak? 
Tokanew: Nie wiem. nazwy sie zmienlajq (Tokariew niekiedy m6wi cos, co tru.dno 

zrozumieC) ... ja nie wiem, jak wychodzili z okri;lZenla ... 
Jabtokow: A ilu wieinl6w trzymano w celi? 
Tokanew: Na Boga, nle wiem, nie bylem. Do Zadnej cell nie wchodzHem, do zadnej 

ani razu. Nlc daleJ niZ czerwona swietlica, gdzie ich przepytywano. No nie przepytywano, 
ale tak po prostu, pytano: nazwisko, imie, rok urodzenia. w Jakim charakterze pracowat. 
to wszystko. 

Jablokow: C6Z, do tego jeszcze wrocimy, p6znieJ, gdy bedziemy omawiac budynek 
Zarzqdu KGB - Zarzqdu NKWD. bedziemy m6wic 0 tych wszyslkim szczeg6towo. 

Tokanew: To co wiem. wszystko szczegotowo opowiem. 
Jablokow: Przedstawiam Wam raport Soprunienki z 4 grudnia 1939 roo tom VIII. 

karta 118. Raport do zastepcy komisarl:a ludowego spraw wewnetrznych Czernyszowa 
- kopia Soprunienko. 

Prosze 0 wasze zarzqdzenie w sprawie oddelegowania inspektora Makarowa do 
ostaszkowskiego obozu NKWD celem zakonczenia pracy majqcej na celu uporzqdkowa
nle ewidencji jencow wojennych i udzielenie pomocy brygadzie sledczej NKWD ZSRR. 
Pod pisano: 4 grudnia [19J39 r.30 

Tokanew: Kto naplsal raport? 
Jablokow: Kto napisat raport? Soprunlenko. 
Jablokow: Nie, po prostu przedstawiam warn dokumenty. gdyz moze bedziecie 

w stanle wyjasnic nam cokolwiek. przeczytajmy jeszcze raz (Jabtokow ponownie odczy
t'-!ie raport SoprunienkiJ. 

Tokanew: No prosze, jeszcze raz potwierdza sie. ze moJ Zarzqd nie mlat Zadnego 
stosunku [dwa slowa niewyraineJ... pracowala grupa NKWD ZSRR. Nie wiem. niczego 
nie moge powiedziec. 

Jablokow: Kto to Makarow? 
Tokanew: Nle mam pojecla. Soprunienko dziatal samodzielnie ... 
Jabtokow: Czy znany warn jest los majora bezpieczenstwa pallstwowego Siniegubowa? 
Tokanew: Byl szefem sluzby operacyjnej. nastepnie przenieSli go do Ministerstwa 

Komunikacji. gdzie objql stanowisko gl6wnego rewizora bezpieczenstwa wszystkich linii 
kolejowych. 

Jablokow: Rewizora tak? 
Tokanew: Pojecia nie mam. ani razu nie spotkalem sle z nlm I nlczego 0 nim nie 

slyszatem. a Suchanew? Zastrzelil sie - jednym siowem. C6Z, zrozumiate by! w kOS7..a
rach i tam sie zastrzelit. Blochin zastr7£1il sle. Pawlow zastrzelH sie· 

Jabtokow: Ktos jeszcze sie zastrzelit? 
Tokanew: Rubanow zwanowat. Tragedia. 
Jablokow: Zaraz pokai:e wam gazete - juz obejrzeliscie jq. W gazecie jest artykul. 

notateczka... 
Tokanew: To kalinlnska? 
Jabtokow: Tak. kalininska gazeta. zaraz przeczytalem jej nazwe .. Przedstawiam wam 

celem zapoznania sie pierwszy numer gazety ..Twierskoj Miemonal~ z maja 1990 r .. gdzie 
w artykule I. W. Sobolewa m6wi sle 0 piwnlcy I poddaszu budynku Instytutu Medycznego 
w Kallninie. Tak. w szczeg6lnoscl m6wi sle. Ze on [autor] przebadal ten budynek: ..Lu
stracje rozpoczqtem od lewej strony gt6wnego gmachu, od strony ulicy Siedych. Po zej
sclu do piwnicy zobaczylem mn6stwo drzwi - jedne obok drugich, a po Ich zewnetrznej 
stronle rzucal sie w oczy system urzqdzen zaslaniajqcych z wielklml zamkaml. Na nle
kt6rych drzwiach byty otwory obserwacyjne". 

Tokanew: Moim zdaniem olwory obserwacyjne byty na kai:dych drzwiach... 
Jablokow: ..Jedne drzwi byty uchylone, widac bylo cele, gdzies 2.5 x 2,5 m. Tylnajej 

sciana byta rozebrana i w odlegtosci 0.5 x 0.7 m od podtogi byla zbudowana druga 
sciana. To wskazywato. ze wok6t cell byl korytarz... (tekst zagtu.szony) - ale po co? Zeby 
Imitowac wystukiwanie? Bardzo prawdopodobnie ... I dalej. w pomieszczeniach, kt6rych 
okna wychodzity na ullce Sowieckq. scianki dziatowe miedzy celami byly usuniete. lecz 
slady po nlch na podlodze. suficie i scianach byly wyrai:nie widoczne. Grubq warstwe 
tynku odtupano na znacznq wysokosc po co? Szczeg61nie jednak porai:ato trzecie po
mieszczenle, usytuowane od strony (Wolzansklego) przejazdu. Byta to dosc duza sala, 
wystarczajqco oswietlona. W sali tej w porze nocnej zadziwialo to, co upodobniato jq do 
hall przemyslowej z fantastycznq annaturq kowalskq bqdi wytw6rni rur. Nie miescHo 
sie w glowie, po co tu na scianach kute metalowe plerscienle z resztkami masywnych 
lancuch6w. Okrety tu przeciez nie dobijaty. Na suficie, w dw6ch lub lrzech miejscach, 
byty wmontowane podobne metalowe pierScienie, tylko 0 mniejszej srednicy. 

Przerai:aty metalowe warsztaty. Jeden z nich podobny byl do fotela (w ksztalcieJ ko
nia, z podstawy kt6rego sterczat koniec przewodu elektrycznego. Obok fotela pozosta
waly Jeszcze resztki jakiegos mechanizmu, sktadajqcego sie z kilku stalowych pret6w. 
Wyglqdato to na ur71:\dzenie zaciskowe. 

Trzeba wspomniec Jeszcze 0 jednym pomieszczeniu: na parterze byt pok6j obity 
dZwiekochlonnym matenatem korkowym. jednakZe samej ruchomeJ czesci 'przyrzqdu 
do pomiaru wzrostu czlowieka. Juz tam nie bylo. 

Po tych ogledzinach (tu nast£:puje zdanie niewyraine, elcho wym6wione. wskaz'-!iqce, 

ie czegos po tym przeglqdzie zabraklo) musiano odtoZyc go na kilka dni. 
Pozostalo wspomniec 0 poddaszu. Tam na kilku pietrach, jak ule. mlescity sie wie

zienne krzyk-cele. Miedzy nimi przebiegaly jakies przejscia - ulice. zaulki - od rozpalo
nego dachu bilo i:arem, bylo duszno, nie bylo czym oddychac .. (tekstzagluszony)". 

Taki Jest artykul Sobolewa 0 budynku dawnego Zarzqdu NKWD. gdzie miesci sie 
Instytut Medyczny w KaUninie. 
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Tokariew: Dawniej bylo tam gimnazjum. Co moge powiedziee na ten temat. Gazecia

rze przeciei nieraz fantazjujq nielicho. To winnismy brae pod uwage. 


Kiedy przyjechalem do Kalinina, a przyjechalem tam w grudniu [19)38 r., jui. po tym, 

jak odbylo sie to plenum KC 17listopada (19)38 r. 31 W decyzjach tego plenum zapisano. 

i.e dopuszczono sie wielu bled6w, wypaczeit. Mialo miejsCe wiele fakt6w nieobiektywnego 
podejscia do badania spraw. Dlatego zaproponowano NKWD utworzenie niezalei.nego od 
innych wydzial6w dzialu sledczego, by zorientowae sie we wszystkich sprawach. Niewin
nie aresztowanych lub aresztowanych na podstawie niewystarczajqcych dowod6w
zwolnie. Akurat wtedy zostalem wlqczony. TrafHem wiec na czyszczenie stajni Augiasza. 
I gdy przyjechalem do Kalinina, a przyjechalem tam - si6dmego otrzymalem nominacje 
- widocznie 8 lub 19 grudnia. zaczqlem oglqdae wszystkie dziaiy podlegte Zarzqdowi, 
a:ieby miee 0 nich pojecie. W6wczas me ominqlem rownieZ wewnetrznego wiezienia. oglq
dalem takZe Jego wnetrze, tego zag, co pisze ten gazeciarz, na Boga, przysiegam wam, 
nie widzialem - Jakie tam podw6jne sci any? A co sie tyczy, ze byiy cele pod dachem - to 
po prostu mam podstawy do zdementowania. Nie bylo tam zadnych cel. Przynajmniej 
wtedy, gdy bylem tam szefem Zarzqdu zadnej celi pod dachem nie byto. To wylw6r jego 
fantazji. To wszystko. NaleZy sqdzic, Ze gazeciarz uznal rome znaJdujqce sie w piwnicy 
pomieszczenia za nar7.,edzia tortur. Przy mnie Zadnych tortur me bylo, od razu zakazalem. 

IJablokow: A przedtem byiy? ~I 
Tokariew: Byiy. Mordobicie. Za to wsadzilem naczelnika 2. Wydzialu Docenke, na :'1

I 

I 
iIczelnika 4. Wydzialu ... Rozdiestwienskiego, naczelnika 12. Wydzialu Filimonowa. p6i

niej rowniez niekt6rych pracownlk6w operacyjnych, w tym Bystrowa. On mi czemus 
przypominal czlowieka, ktorego, co prawda, nigdy nie widzialem, a kt6ry czesto wymie
niany jest jako... sadysta w rzemioSle S1edczym; mam na mysli Chodesa. ROwniez malego II 

IIwzrostu, stosowal takie same metody: bit aresztowanych. 
Przy mnie bylo to kategorycznie zabronione. Zabronione. Zabronione, tak. ze prawie " 

I 

nie bylo mozecie zajrzec do spraw kalininskich; aresztowaIl przed woJnq prawie nie I 
bylo. 

Przyslano do mnie nowego I zastepce na miejsce tego, kt6rego posadzilem za falszer
stwo. Zamlast Iljina przyslali mi Lukowcewa ze Swierdlowska. To wlasnie on zbH jednego 
z pozostajqcych w sledztwie. Powiadomiono mnie 0 tym. wezwalem go i w obecnosci 
zastepcy do spraw kadrowych Borisowa kategorycznie uprzedzilem: skoitczcie z takimi 
sprawami. Wydaje mi sie, ze Borisow byl tak... Potem ten Lukowcew na podstawie ma
terial6w przyslanych ze Swierdlowska zostal aresztowany, odstawiony tam i rozstrzela
ny. Wymienionego przeze mnie Docenke skazano na 10 lat. 

W tym czasie na wiecej nie skazywano. NajwyZ8Zq karq wiezienia bylo 10 lat. P6iniej 
wprowadzono 25. W ten spos6b Rozdiestwienski zoo tal rozstrzelany, Bystrow - rozstrze
lany, Filimonow rozstrzelany i wielu innych nie bedqcych [moim!) podwladnymi. 

Jablokow: Zrozumiale. Dmitriju Stlepanowiczu, wr6cmy do poprzedniego problemu. 
Opowiedzcie 0 tych wszystkich urzqdzeniach do tortur. kt6re opisuje autor... 

Tokariew: Nie widzialem! Ani jednego z tych przedmiot6w. ani jednego! M6wie. ze 
gazeciarz mogl po prostu (kork6wka niewyraina. Tokariew i Jabtokow m6wiqjedno· 
czesnie). 

Jablokow: Dmitriju Stlepanowiczu. prosze opisae wewnetrzne wiezienie. ktore znaj
dowalo sie w pomieszczeniu piwnicznym. Co tam bylo? 

Tokariew: Wiecie, ze teraz trudno mi opisae nawet swoje wlasne mieszkarlie. A ponad 
50 lat do tylu trudno. No, ale jednym zdaniem: cele byiy niewielkie. 

Jablokow: 2,5 x 2,5 m? 
Tokariew: Nie wiem, ale takiej celi nie widzialem. 

Jablokow: A w przyblizeniu, Jakie wymiary? 
Tokariew: Wymiary, no byly i og6ine cele. 

Jablokow: To mniej wiecej 5 x 5, tak? 
Tokariew: Nie, w pl~biiZeniu 4,5 x 4,5. Byiy i mniejsze, byiy tez [pojedynczel. Byly 

karcery. 
Jablokow: A Polak6w w jakich ceiach tr~ano? 
Tokariew: Poiak6w? Nie wiem. Przeciez nie widzialem ani jednego Poiaka... W tym 

przypadku - nie widzialem. Widzialem tyiko wtedy, gdy ich przyprowadzono do czerwo

nej swietl1cy ... 
Jablokow: No. ale cela i czerwona swietlica, Jak to bylo wszystko rozmieszczone 

opiszcie. Wszystko to, jak rozumiemy, znajdowalo sie w pomieszczeniu piwnicznym? 

Tokariew: Tak. 
Jablokow: A moze narysujecie to? 
Tokariew: No, jakZe? Albo dajcie mt olowek i cos na czym da sie rysowac - sprobuje. 

Tu przechodzi ul1ca Sowiecka. Ta dr6zka jest wqska. A tu, w pewnym wglebieniu, bu
dynek, 0 kt6rym teraz mowimy. W budynku tym, a byl on czteropietrowy - tak, cztero
pietrowy, na samym dole, w p61piwnicznym pomieszczeniu - znajdowalo sie wewnetrzne 
wiezienie. Jego okienka wychodziiy na ulice Sowieckq. byiy zakratowane, a nastepme, 
jak to sie m6wi. opatrzone blendq, zebyani aresztowany, ani aresztowanego nikt nie 
mogl zobaczyc. No coz, wedlug wszystkich zasad. Teraz weimy caiy ten dol. to wewne

trzne wiezienie. 
Jablokow: Piwnica, tak? 
Tokariew: Piwnica. A tu cele. 
Jablokow: To ulica Sowiecka? 
Tokariew: Sowiecka, za liniq. To korytarz. A czy byiy cele po tej stronie, teraz nie 

moge soble przypomnlee. ChociaZ, gdy przyjechalem, obejrzalem dokladnie rowniez i ten 
odcinek. Tak, a tu w koitcu korytalLa skrecal on w lewo, ostro, pod kqtem prostym. 
A tu czerwona swietlica, nastepnie zas prowadzil do innego korytarza i dalej juz byla ta 

wlasnie ceia, gdzie dokonywano rozstrzeliwaIl. 
Jablokow: Chwiieczke ... czy to ta ceia, tak? Tu korytarz niewieiki. a wszystko wska

zuje. ze korytarz jest bardzo duZy? 
Tokariew: Nle szkoda jeszcze arkusza papieru? 
Jablokow: Alez skqd, papieru nie szkoda. Weicie tyie, He trzeba. 
Tokariew: Tak, dalej (stowo niewyraine)... Mniej wiecej tu piwnica, a tu ulica Sowie

cka. W zaglebieniu znajduje sie ten nasz dom, teraz nie nasz, a tu ceie, wiec narysujcie 
sam!. Potem tedy skreca ostro pod kqtem prostym. Powtarzam - czerwona swietlicajest 
tu. Z czerwonej swietlicy wyjscie tu. Tu przesluchujq, sprawdzajq dane personalne. 

Jablokow: A dalej? 
Tokariew: Dalej przez te drzwi. tedy, do drugiego korytarza, siepego, a stamtqd do 

celi, gdzie dokonywano rozstrzeliwaIl. To wszystko. 
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Jablokow: CelL gdzie dokonywano rozstrzeliwafl ... 

Tokariew: Nie moge wam pom6c, nie moge... 


Jablokow: A ta pozostala p17.estrzen, co tu bylo? Tu, jasne tu [bylyJ cele. 


Tokariew: Na tej stronie byly cele czy nie - boJe sie teraz powiedziee cokolwiek. Na 

pewno byly, ale jeZeli byly, to bylo ich niewiele. to znaczy z oknami wychodzetcymi na 
podw6rze. 

Jablokow: Przypuszczalnie i tu cele. 

Tokariew: Przypuszczalnie cele ... Przypuszczalnie tylko. Potem wy dopracujcie (cho
dzi 0 schemat wewn~trznego w~zienia). 

Jablokow: Tak. dopracuje potem. Sprawe cel wyjasnilismy. A czy duZy jest ten kory
tarz do czerwonej swietlicy? 

Tokariew: Do czerwonej swietlicy - w samym koncu korytar.la skreca w lewD i tu od 
razu za drzwiami czerwona swietlica ... ? Z czerwonej swietlicy w samym jej koncu pro
wadzet drzwi do drugiego korytarza. 


Jablokow: To nie Set te same drzwi, to inne drzwi? 


Tokariew: Inne dr.lwi. prowadzqce do drugiego korytarza. 

Jablokow: Skrecie w lewo, tak? 


Tokariew: A tam znajdujet sie drzwi tej celio w kt6rej dokonywano rozstrzeliwafl. Mniej 
wiecej w tym miejscu (stuka r~kq. w rozlozony na stole schemat). 

Jablokow: A czerwona swietlica, czy byla du:!:a? 


Tokariew: No. na przyklad jak ten pok6j. moi:e wieksza. 

Jablokow: 4,5 x 4,5 m. tak? 

Tokariew: No moze 5 x 5. 

Jablokow: Z czerwonej swietlicy prowadzH duZy korytarz? 

Tokariew: Korytarz? On byl okropnie zagracony rMnymi niepotrzebnymi rzeczami, 
a podloga. wedlug mnie, byla tam nawet ziemna. Wedlug mnie. Ten korytarz byl nie
wielkL I odprowadzano tu do cell. A drzwi te i czerwonej swietlicy oraz drzwi celi smierci 

tak jet nazwiemy - byly obUe dZwiekochlonnym materialem. kr6tko m6wietc wojlokiem. 
To juz zgodnie z polecenlem Blochina. wszedzie ... 

Jablokow: A cela smierci - jak byla urzetdzona? 

Tokariew: BOje sie powiedziec. Przeciei: przy rozstrzeliwaniach nie bylem obecny... 

Jablokow: No, zrozumiale. ale 7Alchodziliscie tam potem lub przed tym? 


Tokariew: Przed tym zachodzitem... A potem... czy tam bylem czy nie, jUi: nie wiem. 

No c6i:. niewielki pok6j. nie wiekszy niz ten, moze nawet mniejszy. To wszystko. Z teJ 

celi bylo wyjscie na podw6rko. 


Jablokow: Drugie wyjscie? 


Tokariew: Tak. drugie wyjscie na podw6rko. Tamtedy wycietgali zwloki. ladowali na 

samoch6d i Jechali. 


Jablokow: A czy samoch6d stal JUi: przy wyjsciu? 

Tokariew: Przy wyjSCiu. Tak musialo bye zgodnie z technologiet ... 

Jablokow: A jaki to byl samoch6d cieZar0WY czy ... 

Tokariew: Bylo ich 5-6 ciezarowych, 5-6. 

Jablokow: A jakie, otwarte czy kryte? 


Tokariew: Otwarte. ale z brezentem. Brezentem wszystko sie nakrywalo. 

Jablokow: A nie byly pokryte zelazem wewnettrz ocynkowanym? Nie patr.t:yliscie? 
Tokariew: Nie patr.t:ylem, nie wiem. Nie patrzylem. 

Jablokow: Piee-szese woz6w. tak? 

Tokariew: A dlaczego wiem 0 brezentach? W mojej obecnosci Blochin dawat wytyczne: 
brezenty spalie. 

Jablokow: A same skrzynie, przeciez one byly zalane krwiet? 

Tokariew: Co wy m6wicie? 

Jablokow: Skrzynie przeciei: tez na pewno byly zalane krwiet? 

Tokariew: Nie, moim zdaniem zmyli: zmyJi na pewno. 0 tym nic nie moge powiedziee. 

Jablokow: A kto przecietgal zwloki do samochodu? 
Tokariew: Co, co? 

Jablokow: Zwloki do samochodu. kto przeciqgal? 

Tokariew: Wszyscy uczestnicy tej operacji - gl6wnie kierowcy i niekt6rzy straZnicy 
wiezienni. Zrozumiale. Podcietgali do wozu i wrzucali do skrzyni. 

Jablokow: A w czerwonej swietlicy - kto zazwyczaJ byl obecny przy przesluchiwaniu? 
Tokariew: No c6i:, obecni byli opr6cz Blochina ... obecni byli i Siniegubow, i Kriwien

ko, i ja dwa lub trzy razy bylem obecny przez 5-10 minut. 
Jablokow: To zrozumiale. A ci stale - Siniegubow. Kriwienko, Blochin. 
Tokariew: Ci stale byli obecni, tak. ci stale byll obecni. 
Jablokow: A wykonawcy - kierowcy lub straZnicy - oni juz byll w tej celi? 

Tokariew: Oni w tej celi Jui: byli. tak. tak. 
Jablokow: A kto prowadzil z czerwonej swietlicy przez korytarz? 
Tokariew: Kt6rys z nich, brali pod rece i prowadzili. 

Jablokow: A z celi do czerwonej swietlicy po jednej osobie prowadzali? 
Tokariew: Tylko po jednej... tak. 

Jablokow: Teraz takie pytanie: moze te wszystkie laflcuchy i pierscienie znajdowaly 
sie w czerwonej swietlicy? MoZe to tam bylo? W celi skazanych na smiere czy tei; w czerwonej 
swietlicy? 

Tokariew: Nie. nie mysle. 

Jablokow: Nie tak? 

Tokariew: Nawet pojecia nie mam 0 tych pierscieniach, co to za pierscienie, co to za 
kon? Urzetdzenie, wprowadzili konia? 

Jablokow: A urzetdzenie zaciskowe? 

Tokariew: Zacisku nie widzialem, nic nie wiem. 

Jablokow: To znaczy. ze zar6wno w czerwonej swietlicy. Jak i w cell smierci niczego 
nie bylo byly puste? 

Tokariew: W czerwonej swietlicy, wy wiecie, tam byly r6zne plakaty i wszystko, co 
powinno bye w czerwonej swietlicy. 

Jablokow: To znaczy pomieszczenie w rodzaju pokoju leninowskiego, dobrze zrozu
mialem? 

Tokariew: Pok6j leninowski, tak sie nazywal - leninowski pok6j. 

Jablokow: A cela smierci - to zupelnie puste pomieszczenie? 

Tokariew: Prycze. 
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Jablokow: Prycze byly? A po co prycze? 
Tokariew: Do spania, I6zek nle bylo, tylko prycze. 

Jablokow: Co si~ dzlalo pOznlej w celi skazanych na smlere, nle wiecie? 
Tokariew: Nle wiem. Ja tam nle chodzHem. 

Jablokow: A czy nle opowiadall warn, r6wniez wasi ludzie, nle opowiadall wam. co 
si~ dziato w celi skazanych na smienS? 

Tokariew: Jakos nie m6wito si~ 0 tym. RozslrzeIiwall I tyle ... Rozstrzel!wali I wszystko. 
Jablokow: Ale ciaia rozstrzelanych widzleliscie? 

Tokariew: Kto? Ja? Ja nie chodzHem. Nie chodzilem ... 

Jabiokow: Nle chodziliscie? Cala sprawa obok was wynosili I wywozili? 

Tokariew: Ja bytern w lenlnowskim pokoju. jak tylko wyprowadzili cztowieka - wi~cej 
go nie widzialem. 

Jabtokow: Zrozumiale. 

Tokariew: Wi~cej jUz go nle widzialem. Tak. 

Jabtokow: Ijak zazwyczaj wywozili zwIoki? Czekano. aZ wszystkle samochody wypel
niq si~, czy tez jeden si~ zapetnil i jechal. 

Tokariew: Nie, zwyczajnie zaraz, minut~, zeby nle byto niescislosci - wieili grupami. 
aby soble wzajemnle pomagae. gdy zajdzie potrzeba. 

Jabtokow: Czy asysty zadnej nle byto? 
Tokarlew: Zadnej. zdecydowanie zadnej. Odwozill tam. ana miejscu byl Antonow 

I ten drugi. kt6rego nazwisko zapomnialem. 
Jablokow: Operatorzy koparki. tak? 

Tokariew: Operatorzy koparki czekali. Tez brali udzial - wyladowywali. wywrotek 
przeciez nie bylo! Kazdego z osobna musieli, kaZdego oddzielnie musiano wyrzucae. 
A p6inlej operatorzy zasypywall koparkq. 

Jablokow: A He mnlej wi~cej zwlok miescilo si~ w samochodzle? 
Tokariew: Na Boga, mam trudnosci ... ciat na pewno 25-30. 
Jabiokow: I jezeli bylo 5-6 woz6w I 25-30, to w przyblizenlu He? Sto? A czy wi~cej 

mogli przywieze? 

Tokariew: Bye moze wi~cej - nle wiem. 

Jablokow: A mnlej wi~cej. lIe w ciqgu noC)'? Czy oni tylko w nocy strzelali? lIe w ciq,gu 
nocy z reguiy rozstrzeliwali? 

Tokariew: M6wilem warn pierwszy raz - 300 ludzi zajednq noc. 
Jabiokow: Tak? 

Tokariew: Tak. Ale rozstrzeIiwania kontynuowano... juz po wschodzie sionca. Sionee 
juz bylo na niebie. Tak zdecydowali. Blochln zarZc1dzii - wi~cej nit 250 nie przywozie. 
Kriwienko zaczq! przywozie po 250 os6b. 

Jablokow: A teraz takie pytanie: przywozili Polak6w. pol skich jenc6w wOjennych. 
i wszystkich rozlokowywali po celach. Jaka byia pojemnose cel. ilu ludzl mozna bylo 
pomiescie w tych wszystkich celach? 

Tokariew: Tam widocznie na styk bylo. dlatego ze cele byty nlewielkie i nle bylo ich 
tak duzo. Sarni rozumiecie - 250 ludzi. Jezeli po 2 m 2 , to trzeba 500 m. Tak. No, ale 
miescili si~ jakos. Osoblscle nie widzlalem. W zadnej z cel z Polakarni nle bylem. Nle 
mog~ powiedziee. Nie mog~ sqdzie Anatoliju Jewgienijewiczu. 

Jablokow: A dokqd przewozili. gdzle wywozili zwloki. 
Tokariew: W stron~ Mlednoje. w stron~ Miednoje ... 
Jablokow: A teraz nasze zadanie najwaZnlejsze - ustalie miejsCe ich pochowanla. 

Tokariew: Wiecle. ze jestem kiepskim pomocnikiem. A co. w Twerze nle udalo si~ 
znaleze czlowieka? 

Jabtokow: Szukamy. B~d~ wam odczytywal nlekt6re protokoty. tam Sq niekt6re dane. 
Tokariew: Bylem tylko raz. Suchariew mnie zawi6zl. Niedaleko stamtqd bytajedna 

z moich daczy. OtOO patrzytem, gdy wszystko bylo jUz upor-,lCldkowane, ale teraz nie 
znajd~ ...Na mnle jUz nle Iiczcie. 

Jablokow: No wi~c spr6bujmy ustalle jakis punkt orientacyjny, dobrze? 
Tokariew: Oto, co mog~ powiedziee. Gdy z Tweru przyjedzlecle do Mlednoje, bedziecie 

musleli przejechae przez most na Twiercy. 
Jablokow: Takjest. 
Tokariew: Przejedzlecie jeszcze obok kilku dom6w ilu boj~ sie powiedziee potem 

bedzie skr~t w lewo i jeszcze domy. Nastepnle bedzle takl zautek w lewo i dwa-trzy km, 
nle trzech nle bedzle, ze dwa km od tego skr~tu znajdziecle to miejsce. Doktadnlejszych 
punktow orientacyjnych podae, jak si~ wydaje, nie moge. 

Jablokow: A tam co, pusto? Czy na odwr6t zaleslenle? 
Tokariew: Co, co? 
Jablokow: Tarn pusto, czy zaleslone? 
Tokariew: To na skraju niewielkiego lasku. Obok blegnie droga. No c6z. wybleral sam 

Blochln. Ja jeszcze tak mysialem - moze by Inne mlejsce. Wybieral sam Blochin, wozil 
Suchariew. 

Jabtokow: To nie na terenie dacz NKWD? 
Tokariew: Nle dojezdzajqc do dacz. 
Jablokow: To w owym czasle? 
Tokariew: W owym czasle. teraz sq te dacze, czy ich nle rna - nle wiem. 
Jablokow: A czy ten teren byt ogrodzony? 
Tokariew: Nle, nie ogrodzony. 
Jablokow: A domek komendanta tam byl? 
Tokariew: Nle. Po zakonczenlu operacjl osledlill tam stroza. nazwisko paml~tam 

Sorokin moze on b~dzle wam potrzebny? On, pod pozorem pilnowanla mojej daczy. 
piinowal w Istocie rzeczy caiego tego terenu. 

Jablokow: A czy ten Sorokin mial domek? 
Tokariew: No coo, gdzles mieszkal. W jakims pomleszczenlu mieszkal, ale konkretnle 

w jaklm nle wiem. 
Jabtokow: Czy daleko od waszej daczy znajdowalo sl~ mlejsce poch6wku? 
Tokariew: Tak, boj~ sl~ teraz powiedzlec. Z pewnosciq nle b~dzie kilometra. Ale ja 

mialem dwie dacze. Korzystalem z tej mnlejszej. Druga byia lepsza, kolo lotnlska. Ale tu 
m~czyt mnie szum silnik6w lotnlczych. 

Jabtokow: Jesli przyjqe, ze tu osledle Mlednoje, tak? 
Tokariew: Tak. 
Jabtokow: Tu most przez r-.rek~ Tw:ier~. tu trzeba przejechac. fu-ejechalismy do pierw

szego zaulku w lewD (slowo niewyraine) Ina lewD drozkq pojechalismy, tak? 
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Tokariew: A dalej juz nic nie mog~ powiedziee. To w przyblizeniu ze dwa km. 

Jabtokow: W przyblizeniu ze dwa km. Tu stoi obecnie chatupa lub domek komen
danta w stron~ wsi Jarnok. 

Tokariew: Co. co? 

Jabtokow: A przed domkiem komendanta w stron~ wsi Jarnok znajduje si~ taki plac 
- pustkowie. mniej wi~cej 200 x 150 m. a dalej ciqgnie si~ las. Tak wi~c na tym pustko
wiu 200 x 150 m nic nie rna? 

Tokariew: Bye moze gdzies w rejonie tego pustkowia. Czy parni~tacie. ze przez rzek~ 
Twierc~ i skr~cie drozkq na lewo. tak? 

Jabtokow: A gdzie znajdowata si~ wasza dacza? Mowiliscie. ze mniej niz pot km? 

Tokariew: Tak. prosz~ patrzee. Rysowae to ja nie mog~. Oto za skrajem lasu. nie. tu. 
akurat na skraju lasu. Tu blisko biegnie droga. Moze to ona prowadzi ... Nie wiem - tu 
akurat droga przechodzi na skraju lasu. Prowadzi i tyle. 

Jabtokow: A gdzie byta wasza dacza? 

Tokariew: Dacza? Trzeba przejse od tego dotu okoto pot km. na pewno w t~ stron~. 
To na pewno tu z pot km. 

Jabtokow: W przyblizeniu koto dotow wies Jarnok. tak? A miejsce pogrzebania? 

Tokariew: Miejsce pogrzebania to na skraju lasu... 

Jabtokow: Na skraju lasu. Tak? 


Tokariew: Trzeba przejse drogq z pot km i b~dzie moja dacza. Byta dacza. Czy jest 
teraz czy nie - wqtpliwe. 

Jabtokow: To znaczy przejse pot km w stron~ wsi Jarnok. tak? 

Tokariew: Nie wiem. w dzieii nigdy tam nie bytern. a jezdzitem rzadko. dlatego ze 
pracy byto tyle. ze nie wychodzitem z gabinetu. A potem rozpocz~ta si~ wojna. By to 
zupetnie zle. 

Jabtokow: Dmitriju Stiepanowiczu. czy oprocz kierowcow. ktorzy prowadzili sarno
chody. oprocz bezposrednich wykonawcow i tych. ktorzy bezposrednio pozostajq. oraz 
operatorow koparki - Antonowa i jeszcze tego drugiego. czy ktokolwiek jeszcze byt obe
cny przy tym? Czy byto takie zarzqdzenie. aby byt obecny ktos z Zarzqdu NKWD? 

Tokariew: Nie. 


Jabtokow: I nikogo nie byto. zadnego przedstawiciela? 

Tokariew: Nikogo. zdecydowanie nikogo... nikogo! 


Jabtokow: MOwiliscie. ze byty kopane rowy. Be ich wykopano? 


Tokariew: Be partii (zwtok], tyle rowow. To znaczy kai:dy w przyblizeniu 250 ciat. 

Koparka ..Komsomolec" (tyzka] to 3/4 m3 . 

Jabtokow: A czy wielkie rowy kopano? 

Tokariew: No. jaki trzeba miee dot. zeby pochowae 250 ludzi? Wielki. 

Jabtokow: A w przyblizeniu nie mozecie powiedziee? 

Tokariew: Nie bytern tarn. 


Jabtokow: Ale przeciez potem jezdziliscie tam z Suchariewem? 

Tokariew: Potem rzeczywiscie tarn jezdzitem. to znaczy pojechatem na dacz~ i powie
dziatem: pokaZ mi to miejsce. On mi pokazat. To wszystko. 

Jabtokow: Mniej wi~cej. jakie byty rozmiary? 

Tokariew: Rozmiary czego? Cmentarza? 

Jabtokow: Tak. 

Tokariew: Jesli mozna to nazwae. Na Boga nie mierzytem kai:dego rowu z osobna. 
Boj~ si~ tysowae. ile tarn ... 10 x 20 m. 30 x 50 - to znaczy metrow. przeciez to tylko 
przypuszczalnie. 

Jabtokow: Rzecz jasna. ze przypuszczalnie. 

Tokariew: Widocznie 20 m. Widocznie tak. A gt~bokose? Do 3 m. na pewno. 

Jabtokow: I jak ich chowali? KaZdego z osobna. czy jak? 

Tokariew:Jak. skqd? 

Jabtokow: A zakopywali jak? 

Tokariew: Koparkq. Prawdziwy przemyst! 

Jabtokow: Ajak wykorzystali wapno? 

Tokariew: Niczego. niczego nie wykorzystywano... 

Jabtokow: Jak. zeby uktye slady - nie robiono? 

Tokariew: Mnie pozniej moj zast~pca Sienienkow - jemu przekazywatem sprawy. gdy 
w koiicu wojny mianowano mnie do Tadi;ykistanu. Musiatem pokazae mu miejsce. zeby 
wiedziat i juz mu pOwiedziatem ... 

J abtokow: Sienienkow? 

Tokariew: Sienienkow. On zmart. Byt przeniesiony nast~pnie do KC na stanowisko 
szefa Wydziatu. Sienienkow Aleksiej Fiedotycz. Otoz on mi potem opowiadat. Przyje
chatem na sesj~ Rady Najwyzszej ZSRR i tam si~ z nim spotkatem. Otoz. on mi 
opowiedziat, ze tam zdecydowano zbudowae fikcyjnq stacj~ zagtuszajqcq. stacj~ ra
diowq. aby w ten sposob stworzye pretekst nieogradzania. Ale czy to zrobiono. czy 
nie - tego nie wiem. 

Jabtokow: A Sienienkowowi pokazaliscie wszystko i opowiedzieliscie? Tak? 

Tokariew: Tak.... tak... Wtasciwie mowiqc - nie. Nie wozitem go. Jego ten sarn Su
chariew wozit. Powiedziatem mu tylko. gdzie. co i jak nalei;y obserwowae i ze Sorokin 
stroz. mieszka tam stale i pilnuje. On pozniej mi mowit. ze zdecydowano zbudowae tarn 
fikcyjnq zagtuszajqcq stacj~ radiowq. 

Jabtokow: Ajakies nagrobki? 

Tokariew: Co wy. co wy. co wy!? 
Jabtokow: Niczego. Czy nie parni~tacie. jaki grunt jest w tamtym miejscu? 

Tokariew: Moim zdaniem glina. 

Jabtokow: Glina. tak? 

Tokariew: Glina. piasek. glina. piasek. 

Jabtokow: Darniq tego nie maskowano? 

Tokariew: Wyrownali i tyle. 

Jabtokow: Drzew nie nasadzano? 

Tokariew: Nie. moim zdaniem nie. 

Jabtokow: Niczego. tak? 

Tokariew: Przynajmniej tak byto zrobione za moich czasow - takjak mowi~. Co robili 
po mnie - nie wiem. Mniej wi~cej za rok rozpocz~ta si~. jak warn wiadomo. wojna. To 
wszystko zostato zaniedbane. 

Jabtokow: A czy nie wiecie. kiedy byty zbudowane pozostate dacze w tym miejscu? 

Tokariew: Przed moim przyjazdem tam. przed moim przyjazdem. 
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Jablokow: No c6z. jezeli damy rade dOwia,zac sie [topograficznie] do jakichkolwiek 
daczy dla okreslenia miejsca pochowania... 

Tokariew: Czyzby w Twerze nie zostal juz nikt z tych. co tam uczestniczyli? To bylaby 
najpewniejsza sprawa. 

Jablokow: Chyba nikt. 

Tokariew: Ja bym znalazl. gdyby... Nie wiem nawet. jak wam poradzic... 


Jablokow: Jakie wsp6lrzedne. zeby mozna bylo wedlug nich wyjasnic. 


Tokariew: Przeciez tam na pewno tych daczy juz nie rna. 

Jablokow: Dacze jeszcze Sq. 


Tokariew: Sq? To jedyny pewny punkt orientacyjny - juz wam m6wilem - przejedzie
cie przez most do pierwszego zaulka w lewo i pojedziecie prosto - droga jest jedna. Jak 
sie uprzecie. akurat dojedziecie do lasu. to znaczy akurat bedzie... 

Jablokow: Zaulek. do lasu dojechac... 


Tokariew: Tu akurat bedq daly. Tu bedq doly ... 

Jablokow: Zrozumiale. 


Tokariew: tie. ze miejscowych widocznie wypada przesluchiwac. 


Jablokow: A miejscowa ludnosc mogla wiedziec? 


Tokariew: A czort Jq wie. Byc moze. Ze Smolenska wiecie - jak rozkopywali - miej
scowa ludnosc. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. Ajak dawniej w tych stronach chowano obywateli 
radzieckich? 

Tokariew: Rozstrzelanych? 


Jablokow: Tak. 


Tokariew: Po tyro. jak ta robota byl zakonczona. Kaczin. m6j pomocnik. zarzqdzil 
pochowac tam tez jednego rozstrzeianego bandyte. Zbesztalem go. "Zapomnijcie - m6wie 
- 0 tym miejscu i nikogo nie chowajcie. Chowajcie na cmentarzu. Na zwyklym cmenta
rzu". To wszystko. Tam wiecej nikogo nie chowali. 

Jezeli przyjqC warunkowo 6 tys.. to naleZy do 6 tys. dodac jednego - jednego bandy
te... 

Jablokow: Zrozumiale. 

Tokariew: ... kt6ry zabil swojego wsp6ltowarzysza. zdezerterowal z wojska wsp61nie ze 

wsp6ltowarzyszem. potem ten zdecydowal sie poddac - "jeden nie bedziemy". 


Jablokow: A innych obywateli radzieckich nie chowali tam? 


Tokariew: Tam nie. tylko na cmentarzu. Za moich czas6w tylko na cmentarzu. 


Jablokow: Mozna wiec sqdzic. ze w tyro miejscu opr6cz polskich jenc6w wojennych 

nikogo wiecej nie rna? Tak? 

Tokariew: Po mnie mogq byc. ale za moich czas6w - nie. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. a teraz takie pytanie: prosze powiedziec. to ile 
mniej wiecej tam jechali? 

Tokariew: Tam jest 25 km. jak sie wydaje. Ale szybko. 

Jablokow: He czasujezdzilo NKWD z Kalinina na miejsce poch6wku. na pogrzebanie 
- p61 godziny? Okazuje sie. ze ich za dnia chowano. 

Tokariew: Tak wychodzi. ze jUz przy dziennym swietle ich chowano. 
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Jablokow: Czy podejmowano jakiekolwiek srodki. aby calej tej sprawy nie zauwaZyla 
miejscowa ludnosc? 

Tokariew: Wiecie. ze 0 wszystkim decydowal Blochin. on kierowal. lecz zadnych spe
cjalnych srodk6w ostroznosci nie bylo. Tam mogli zauwaZyc. mogli zauwaZyc. Jeszcze 

wyraZano zdziwienie z tego powodu. ze nie Sq podejmowane zadne srodki ostroznosci. 

Jablokow: Czy na miejsce poch6wku jezdziliscie z Suchariewem. tak? 

Tokariew: Z Suchariewem. 

Jablokow: A kto jeszcze tam byl. kogo jeszcze tam widziano? Wy dwaj i nikogo wiecej 
tam nie bylo? 

Tokariew: On odwozil mnie na dacze i po drodze prosilem go. by pokazal to miejsce. 

Jablokow: To znaczy. ze bylo tylko was dw6ch? 

Tokariew:W og61e tam bylo ze 30 os6b. nie mniej. ze 30 os6b. 

Jablokow: A kto? 

Tokariew: A ci. kt6rzy brali udzial. Trzeba bylo rozladowac... Nie. to ja chyba przesa
dzam. Trzydziesci to ci, kt6rzy brali udzial w og61e w calej operacji. A tam na pewno dwie 
dziesiqtki byly. 

Jablokow: Czy nie mozecie dokladnie powiedziec. kto byl? 

Tokariew: Wiec tr6jka moskiewska. Teraz Suchariewa przesluchac nie mozna. Ru
banowa tez. to kogo jeszcze mozna? NajwaZniejsze - zapomnialem nazwiska tych ucze
stnik6w. 

Jablokow: Czy nie przypominacie sobie. kto w tyro czasie byl komendantem wewne
trznego wiezienia? 

Tokariew:Cukanow.Cukanow. 

Jablokow: Jasne. A takie nazwiska. jak Siemionow. Turkiewicz - nic warn nie m6wiq? 

Tokariew: Absolutnie nic. 

Jablokow: Ale nazwisko Cukanow dobrze pamietacie? 

Tokariew: Tak. dobrze. zupelnie dobrze. Takl znany czlowiek i nastepnie poszedl 
w g6re. zostal mianowany. wydaje sie. prawie naczelnikiem Chozo32 obwodu wielikoluc
kiego - w6wczas taki zostal utworzony. Przeclez obw6d kalininski w koncu wojny byl 
podzieiony na dwa obwody - kalininski i wielikolucki. P6zniej wielikolucki odszedl do 
Pskowa. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. teraz bedq przedstawiac protokoly przesluchaiJ. 
poszczeg6Inych... Wam przedstawia sie protok6l przesluchania bylego kierowcy samo
chodu milicji miasta Kaiinina - Griaziewa Gieorgija Iwanowicza. 

Tokariew: Jak nazwisko? 

Jablokow: Griaziew. Griaziew. On pracowal w milicji. 

Tokariew: Nie pamietam. 

Jablokow: Ten tom XXI. karta 63-71. Z zeznaiJ. Griaziewa: "Dobrze wiem. ze w tyro 
czasie - mam na uwadze wielkq wojne ojczyznianq - komendantem kalininskiego Za

rzqdu NKWD byl Rubanow Andriej Maksimowicz". 

Tokariew: Prawidlowo ... 

Jablokow: (czyta dale)): "To byla silna osobowosc. wladcza. On wszystkim zarzqdzal. 
Mial nawet sw6j sluzbowy samoch6d. Dobrze pamietam. ze mial kierowce Wladimira 
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Osipowa. Dobrze tez pamietam. ze by! ojcem licznej rodziny. Wozem. ktoIY prowadzH. 
by! pikap .Gaz 2a.«. 

Tokariew: Czyj woz? Rubanowa? Alez on nigdy nie mial samochodu! 
Jablokow: Nie mial? 

Tokanew: I nie byl przewidziany w etacie. 

Jablokow: No. ale moze jezdzil:, bral go. 

Tokanew: W sprawach gospodarczych jezdzil. bral. 

Jablokow: «Los Osipowa niejest mi znany. Wowczas mieszkal on przy ulicy Unckiego. 
niedaleko od Kalajewa, tam, gdzie pomnik Lenina, plac Lenina, utica Sowiecka rog Chmiel
nickiego. w ktoIYffi domu - nie wiem. Wiem dobrze. :i:e gdzies w latach 1942-1943 To
kariew otrzymal nOWq nominacje i W}jechal. Objql stanowisko ministra Tatarskiej Re
publiki Autonomicznej w Kazaniu. Wraz z nim wyjecha! tamjego kierowca Suchariew 
i komendant AndIiej Rubanow". 

TokaIiew: Prawidlowo. wszystko prawidlowo. 

Jablokow: ..Dalej chce uzupelnic, ze w grupie Rubanowa. to znaczy w zespole komen
danckim. pracowali Bielogorlow I Zajcew. Sq to ci, ktoIYch jeszcze pamietam, lecz oni 
jUz nie Z)jq. Ludzie ci z Rubanowem na czele zajmowali sie najbardziej smutnq pracq. 
to znaczy rozstrzeliwali tych. ktorzy byli skazani na kare smierci. Faktycznie oni byH 
wykonawcami wyrokow". 

Tokariew: Chwileczke. Kiedy mnle mianowano z Kalinina, to nie do Kazania, gdyz do 
Kazania bylem mianowany pozniej. lecz do Tad:i:ykistanu. Wowczas doradzono mi z Mo
skwy, bym zabral ze sobq - po prostu przyslano Rubanowa i Suchariewa. Przyslali tych 
dwoch. poniewaz wiedzialem 0 tej operacji, zebym trzymal ich w rekach. a nie paplaH 
i milczeli. Poiniej Suchartew prqwiozl Osipowa. No c6z. musialem wygonic go jak najszyb
ciej. RozpH sie. Nawet podczas pracy upijal sie do utraty przytomnosci. Musialem go skie
rowac. Tak wiec zmusili mnie. by ich zabrac z tego powodu. 0 ktoIYffi wspomnialem. 

Jablokow: No coz. czytam dalej: «Samo wewnetrzne wiezienie znajdowalo sie bezpo
srednio pod budynkiem Zarzqdu NKWD, to znaczy w piwnicach. Tam tez odbywaly sie 
rozstrzeliwanla. Przed wojnq komendantami byH alba Siemionow, alba Turkiewicz. Sie
mienow umarl w czasie wojny lub zaraz po wojnie". 

Tokartew: Komendantem wewnetrznego wiezienia, gdy tylko prZJ.jechalem do konca 
mojej sluzby tam, byl Cukanow. 

Jablokow: To znaczy, ze gdzies jest blqd, tak? 
Tokartew: Biqd? 

Jablokow: Czy to dobrze pamietacie? 

Tokariew: Dobrze pamietam. Chociail; kiedy w [19]44 r. obwod byl rozdzielony na dwa, 
on zdaje sie zostal mianowany do Wielikich Lukow na stanowisko szefa Chozo. To bylo 
w [19]44. a w czasie rozstrzeliwail - Cukanow. Na pewno Cukanow. 

Jablokow: Jasne, w pozostalym prawidlowo, tak? 

Tokanew: W pozostalym - nie wiem, prawidlowo. 

Jablokow: Przedstawia sie wam protokol przesluchania Miniajewej Jekatieriny Stie
panowny. Przy okazji bardzo dobr~e was wspominala. 

Tokariew: Nie zrozumialem. 

Jablokow: Bardzo dobrze was wspominala. 

Tokariew: Dobrze wspominala? 
Jablokow: Tak. 

Tokanew: Podziekowanie dla niej. 
Jablokow: A wiec ten tom [XXI}. karty 73-77: ..siedzialam w sekretariacie szefa za

rLqdu Tokariewa. lecz jego sekretarkq nie bylam. W tym czasie sekretar~em Tokanewa 
byl MHow MichaH IlJicz. 

Po wojnie napisalam raport 0 przeniesienie do terytortalnych organow [NKWDJ i skie
rowano mnie do sluzby w MGB Tatarskiej ASRR do Kazania. Tam pelnHam sluzbe do 
[19}62 r., ail; pr~eszlam w stan spoczynku. 

Gdy prZJ..iechalam do Kazania. ministrem bezpieczenstwa pailstwowego Tatarskiej 
Republiki byl general Tokariew. ten sam, ktoIY [bylJ szefem Zarzqdu NKWD w TwerLe«. 

Tokanew: Prawidlowo. 
Jablokow: ..W Kazaniu Tokariew pelnil sluzbe do [19)53 r. W Kazaniu przez cztema

scie lat mleszkalam w jednyrn mieszkaniu z Rubanowem AndneJem Makslmowiczem. 
On byl komendantem Zarzqdu NKWD w Twerze i razem z Tokariewem przeprowadzH sie 
do Ka7.ania. On byl komendantem. Z racji charakteru swojej pracy Rubanow musial 
zcymowac sie rozstrzeliwanlem. Bardzo go to meczylo, wiec on stale chodzH w stanie 
zamroczenia alkoholowego«. 

Tokartew: Prawidlowo, on postradal zmysty ... 
Jablokow: «Teraz juz nie pamietam dokladnie, kiedy to bylo, mniej wiecej w polowie !i 

lat piecdziesiqtych. w naszym mieszkaniu miala mlejsce nastepujqca rozmowa. On byl 
w stanie zamroczenia alkoholowego i zaczql sle zwierzac. Powiedzlal, ze wszyscy mowiq, 
iz jest on pijakiem. lecz nikt nie pyta. dlaczego on pije. I dalej powiedzial mniej wiecej 
tak: .0 Panie, He ludzl przeszlo przez moje rece. samych Polakow Hu"". 

Tokartew: Tak... 
Jablokow: «Wiecej 0 tym nie mowil, ja zas nie pytalam. gdyz u nas w pracy nie bylo 

przyjete interesowanie sie cudzymi sprawami. Kiedy w [19J62 r. przeszlam w stan spo
czynku i prZJ.jechalam do Tweru, to Rubanow mieszkal nadal w Kazaniu. Tam zmarr. 

Tokariew: Zmarl? Nle wiedzialem, ze on zmarl. Wiedzialem. ze zwariowal. 

Jablokow: Czy wszystko prawidlowo? 
Tokanew: Wszystko prawidlowo. 
Jablokow: Niczego nie chcecie uzupelnic na ten temat? 

Tokanew: Niczego. 
Jablokow: przedstawia sie wam protok61 przesluchania bylego starszego sierZanta 

bezpieczenstwa pailstwowego Zarzqdu NKWD obwodu kallninskiego Zajcewa Leonida 
Aleksandrowicza. 

Tokanew: Zajcew to ten, ktory byl komendantem milicji? 
Jablokow: Nle. on byl starszym sierZantem milicji. 
Tokanew: Starszym sierZantem? U mnie byl Zajcew - zastepca do spraw milicji. 

Jablokow: Tom XXI. karta 78-80. Mowi sie tu: ..Ojciec mOj, Zajcew Aleksandr Gn
gorjewicz, pr~ez cale :i:ycie pracowal w ZarLqdzie NKWD obwodu kalininskiego. Odszedl 
w stan spoczynku mniej wiecej w 1957 r. w stopniu starszego sierZanta i w 1971 r. 
zmarl. 0 pracy swojej praktycznie nie opowiadal nic. Nawet nie wiem. Jakie zajmowal 
stanowisko. Pamietam, jak bedqc chlopcem nosHem mu obiad do gmachu Zar7..qdu NKWD. 
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klory zajmowal budynek, gdzie obecnie miesci sie Instytut Medyczny. On dyzurowal tam 
przez cale doby. Czym sie zajmowal? - jak juz mowilem, nie wiem. POiniej, juz na eme
ryturze, ojciec bedGJ,c w stanie n1etrLeiwym mowil. ze zajmowal sie rozstrzeliwaniem ludzi. 
lecz kiedy, gdzie, kogo konkretnie nie mowil ani mnie, ani matce". 

Jabl:okow: Zadnych wyjasnien nie macie Dmitriju Stiepanowiczu? 

Tokariew: Ale ja nawet nie pamietam... nie pamieta. Widocznie zajmowal sie, prLeciez 
nie bedzie czlowiek sam siebie obgadywae. 

Jablokow: Mamy tu protokol og!edzin osiedla letniskowego ZaI7..qdu Bezpieczenstwa 
Paiistwowego obwodu twerskiego w rejonie miejscowoSCi Miednoje slykowki [otografil. 
Moze sprobujecie je zobaczye? 

Tokariew: Nie, nie, niczego nie zobacze... 

Jablokow: Tu, na jednym ze zdjee, most przez rzeke Twierce, tu z kolei krowka idzie 
sobie przez baze hodowlanGJ" nastepnie lasek i tu pustkowie przed lasem. Bye moze na 
tym pustkowiu... 

Tokariew: Bye moze, moze tak, no niech tam... Niestety, tu jestem kiepskim pomoc
nikiem z powodu nieszczeocia, wielkiego nieszczescia. 

Jablokow: Proponuje sie wam protokol prLesiuchania swiadka Grigorjewa Gieorgija 
Iwanowicza. To jest tom XXI, karta 115-128. Z rozmow z Leonowem Andriejem Pawlo
wiczem bylym komendantem osiedla letniskowego - dowiedzial sie on co nastepuje: 
"Jak opowiedzial mi Lconow, ze slow Fiedulowa, bylego komendanta oSiedla letnisko
wego ... " 

Tokariew: Jakie tam osiedla letniskowe? Co za komendant? Nie bylo tam komendanta. 

Jablokow: Nie? Tak? 

Tokariew: Za moich czasow nie byto. 

Jabtokow: ..Ten takZe mlal sluzbowy domek w rejonie dacz. Postanowit wykopae piw
nice do przechowywania ziemnlakow. Ziemia okazala sie wzruszona. Zakomunikowano 
mu, ze tam SGJ, pochowani rozstrzelani w [19) 40 r. polscy jency wojenni i zakazano 
kopania tam piwnicy. Kto powiedzial 0 tym komendantowi l'~iedulowowi, Lconow mi nie 
wyjaSnH. lecz najwidoczniej powiedzial mu 0 tym w tamtych latach ktos z kierownictwa 
owczesnego Zarzqdu NKWD obwodu kalininskiego". 

Jabl:okow: Czy nie mieliscie z nim 7..adnych rozm6w? 

Tokariew: Z Fiedulowem? Nie znam go, pojecia nie mam. 

Jablokow: Zrozumiale. "Te wydarzenia z Fiedutowem miaty miejsce, jak zrozumialem, 
w latach pieedziesiGJ,lych. Opr6cz lego Leonow powiedzial mi, ze w czasie Jego pracy na 
stanowisku zastepcy sze[a ZarzGJ,du Ministerslwa Bezpieczenstwa Paiistwowego obwodu 
kalininskiego w latach pieCdziesiGJ,tych wiadomym stalo sie od pracownik6w tej instytu
cjL ze w [19]40 roku ZarzGJ,d NKWD obwodu kalininskiego dowozil w etapowych grupach 
z obozu ostaszkowskiego polskich jenc6w wojennych. Jak zrozumialem, sklad oficerski 
- mozna nawet powiedziee z wyzszej seery, kt6rzy posiadall. .... 

Tokariew: Jaki sklad? 

Jablokow: Z wyzszej sfery ... 

Tokariew: Z wyzszej sfery, tak. 

Jablokow: ..... kt6rzy posiadali kosztownosci. zegarkL pierscionki. Pozostawili je po 
prostu w pomieszczeniu Zar7..qdu NKWD. Obecnie jest to Instytut Medyczny przy 

Sowieckiej 2. Dobrze znam ten budynek. Tam w6wczas miescila sie redakcja gazety .Na 
straZy rewolucji». Tak wiec budynek owczesnego Zarzqdu NKWD mial obszeme pomie
szczenia piwniczne, specjalnie urzGJ,dzone tam ce1e dla pozostajqcych w sledztwie". 

Tokariew: Dla kogo? 

Jabtokow: Dla pozostajGJ,cych w sledztwie. 

Tokariew: Aha... 
Jablokow: ,.Jak juz slyszalem z obwodowej gazety «Kalininskaja Prawda. za lata 

1989-1990 takie cele byty. i to nie tylko w piwnicach, lecz i w pomieszczeniu poddasza. 
Lconow powiedzial mi takZe. iz tych przywozonych ko!ejno po!skich zotnierzy wywozili 
nastepnie z gmachu ZarzGJ,du NKWD w nocy samochodami do osiedla lelniskowego pod 
Miednoje i lam rozstrzeliwali. Takie wtasnie informacje otrzymatem od Leonowa. Przy 
tym on mi nie mowil. Ze tych Polak6w rozstrLeliwali wprost w piwnicach. a potem zwloki 
wywozili w rejon osiedla Miednoje celem pochowania. Dobrze pamietam. ze partie w 
ciqgu okreslonego czasu odwozono samochodami do rejonu lelniskowego osiedla NKWD 
za miejscowosciGJ, Miednoje i tam obok wielkiego dolu rozstrzeliwano i do lego dolu wrzu
cano. Najwidoczniej zajmowala sie komendancka zaloga kalininskiego ZarLqdu NKWD. 
r ponadto chce powiedziec. ze rozstrzeliwaniem Polakow zajmowali sie pracownicy ko
mendantury z owczesnym komendantem Rubanowem na czele. Widzialem go osobiscie 
i pamietam. Byl to mocny chlop z wielkimi wGJ,sami jak u Budionnego i ponadto..... 

Tokariew: Tak. (Przenva w tnku nagrywania mineglosy. min. technikOw - niewyraina 

wymtana zdari). 

Jablokow: ..... i ponadto. ale tu ... A dalej pytanie redakcji obwodowej gazety kalinin
skiej: dlaczego on w takim stanie? Rubanow opowiedzial. ze w nocy musial w piwnicy 
Zarzqdu NKWD popracowac. to znaczy rozstrLeliwac skazanych przez sGJ,d. Kolegium 
Specjalne, lrojke. Ion. Rubanow. wyjasnit. ze za te prace wykonane rozstrzelania 1m 
wydano specjalne napoje spirytusoweff 

, 

Tokariew: Co wydano? 
Jablokow: spirytusowe. w6dke. spirytualia... Co mozecie wyjasnie w tych 

kwestiach? 
Tokariew: Wtasciwie nic. 0 rozstrzeliwaniach jUz powiedzialem. OpowiadaJi mi 

w Smolensku 0 postepowaniu glupszym. Tam zaczeli rozstrzeliwac na miejscu grzebania33
. 

Jablokow: Tak... 
Tokariew: I oto. co stalo sie sygnalem: tam jeden [ze skazancow) uciekal. usHowal 

uciec. krzyczal. ludzie slyszell. 

Jablokow: A wy od kogo slyszeliscie? 
Tokariew: Nie pamietam teraz. kto mi opowiadal. 

Jabtokow: A kiedy to bylo, mniej wiecej? 

Tokariew: To niedawno opowiadano mi. 

Jablokow: A gdzie ich rozslrzeliwali? 
Tokariew: Nie wiem. 

Jablokow: Tylko tak. to taka rozmowa. 

Tokariew: Tylko taka rozmowa .... tak. 
Jablokow: Tak... przedstawia sie wam protok6l przestuchania Bobrowa Siergieja Il

jicza. bylego wartownika Zarzqdu NKWD obwodu kalininskiego. kl6ry zeznaL. 
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Tokariew: Bobrow? 
Jablokow: Bobrow. 

Tokariew: Nie pamietam. 

Jablokow: ..W chwili mojego zaciqgniecia sle do stuzby w Zar7..qdzie NKWD szefem 
Zarzqdu byl Tokariew. a komendantem Zarzqdu Rubanow Andriej Maksimowicz. Potem 
obaj gdzies odeszli. lecz kiedy [Lo) bylo i w zwiqzku z czym - teraz nie pamietam. Oprocz 
Rubanowa w zalodze komendanckiej dzialali Bielogorlow i Zajcew: obaj juz nie Zyjq". 

W zasadzie zakonczyliSmy przedstawianie dokumentow. Czy macie jakies uzupelnie
nia do protokolu przesluchail? 

Tokariew: Staralem sie... Kiedy mnie przesluchiwano. staralem sie powiedziee wszy
stko, co wiedzialem. Ale, bye moze. nieco przeoczylem. Nie rna w tym nic dziwnego. gdyZ 
niedlugo skoncze 90 lat. a oprocz tego od chwili wydarzen minelo przeciez pol wieku. 
Nie uwzglednie tego. wydaje mi sie nie mozna. Bye moze cos opuscHem. ale jedno tylko 
oswiadczam. ze jereli nie bralem udzialu. a nawet nie bylem obecny przy rozstrzeJiwaniach. 
to nte dlatego, ze jestem czlowiekiem 0 slabym charakterze. lecz z pobudek czyslo moral
nych. Juz wowczas mowilem towarzyszom - Pawlowowi mowilem: ajakjest z porozumie
niem genewskim w sprawie stosunku do jencow wojennych z 1925 r.734 Decy.t!ja wyZszej 
instancji jak powiedzial Kobulow - czy tez wysokiej instancji. juz nie pamietam... 

Jablokow: Wowczas rozumieliScie. ze wysoka instancja to nie Kolegium Specjalne? 
Tokariew: Nle, nie. zrozumialem. ze to KC. Biuro Polityczne. lecz nie wiedzialem do

kladnie do chwili. gdy mi powiedzlal Wasilij Iwanowicz. On powiedzlal: to byla uchwala 
Biura Politycznego. 

Jablokow: I mimo wszystko byla uchwala? 
Tokariew: Taak... byla. To mnie ostatecznle utwierdzHo w przekonaniu. ktore poczql

kowo ksztaltowalo sie jako pozytywne. Uznawalem to za niesprawiedliwe. A co moglem 

:/ 
il 
II 

zrobie. Pomyslcie sami. Co mogl ktokolwiek Inny zrobie. Co? Nic. 
Jablokow: A odmowie? 

!I 

Tokariew: Odmowie? A pamietacie ostrzezenie Kobulowa - mowilem wam - nle po ! 
winno bye ani jednego Zywego swiadka! Ja nawet jednego kierowce. nazwiska teraz nie 
pamietam. namawialem. zeby sle zgodzil. dlatego ze mu oznajmiono. a chlopak. zloty 
chlopak. szofer dobry. czlowiek dobry. Zdecydowalem sie uratowae go. mysle - rozstrze
lajq czlowieka. Tak bylo ... 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. czy macie jeszcze jakies uzupelnienia? Bo C7..aS 
JUL. 

Tokariew: Nie. chyba nie. Sprawa tak okropnie nieprzyjemna. Nie wiem. jak bedq 
wykrecac sle. jak? Czym usprawiedliwiae? Niczym. 

Jablokow: Ta...ak. Wszystko. tak? 
Tokariew: Raczej wszystko. 

Jablokow: Przesluchanle zarejestrowane na tasmie wideo zakonczone. Zapls jest 
przerwany 0 godzlnie 14 minut 25. nie 13.25 omyliIismy sie. Terazjest 13.25. Tasma 
bedzie cofnieta do pozycji wyjsciowej celem pr.t:eglqdu I uzupelnlenia. Prosze wytqczyc. 

(Po przestuchaniu taSmy) 

Jabtokow: Juz Idzle. tak. Dmitriju Stiepanowiczu. czy juz obejr.t:eliscie kasete wideo 
waszego protokotu przesluchania  czy wszystko jasne? Czy Sq jakies uzupelnienia 
i poprawki? 

Tokariew: Protokolu wysluchalem uwaZnie. UwaZam. ze zanotowano wszystko pra
widlowo. z wyjqtkiem niektorych momentow. majqcych moze drugorzedne znaczenie. 
OLoz przypomnialem sobie na przyklad nazwisko reZysera filmowego. Byl to Romm. Mi
chait Romm. wydaje sie MichaH Mlchajlowicz. za Imie ojca nie recze. I oto Romm - jako 
rezysera cenili go bardzo wysoko - uratowal zycie swemu bratankowi. Mowie 0 tym 
w protokole. 

Jablokow: W toku przeglqdu kasety stwierdziliscie. ze przepytywaliscle tylko jednego 
mtodego chlopaka. 

Tokariew: Zapisaliscie w protokole. ze przepytywatem Polak6w przed rozstrzelaniem. 
Zadalem pytanie tylko jednemu czlowiekowi. ktorego traktowalem jeszcze jako chlopaka. 
Byl on na tyle mlody. :;.-C po prostu nie mozna bylo nie zwr6cic na niego uwagi. Zapytalem: 
"Jak sie nazywasz"? On sie przedstawil. Nie pamietam jego nazwiska. "Ile masz IaL"? 
..OsiemnaScie" - bedziemy m6wic po polsku. ta...ak. ..A gdzie stuZyles"? ..W strai:y gra
niczner· 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu. nie Lrzeba tak szczegotowo ... 
Tokariew: Tylko tego chlopca zapytalem. a on mi odpowiedzial. Wiecej zadnemu Po

lakowi pytan nie zadawalem. 
Jablokow: Chcieliscie takZe poprawic nazwisko szefa Wydzialu Specjalnego - nie Za

dieniepin. lecz Zatielepin. 
Tokariew: Naczelnlk Wydzialu Specjalnego ZaUelepin. powtarzam raz jeszcze, zadne

go stosunku do Zar7..qdu NKWD nie mla!. On podlegat po swojej .specjalistycznej" Hni! 
i do terytorialnych organow NKWD nie mial sluzbowego stosunku zaleznosci. 

Jabtokow: Chcieliscie takZe wniesc poprawki w kwestii tego. co korespondent zoba
czyl w piwnicach gmachu NKWD. Co to moglo bye? 

Tokariew: Przypuszczam. ze on zobaczyl tam wezet centralnego ogrzewanla. Budynek 
ogrzewany byt takim wlasnie systemem. A ur7..qdzenie tam jakis potajemnych cel po co. 
by podsluchiwac lub cos innego traktuje jako niedorzecznosc... niedorzecznosc. To do
mysty tego dzlennlkarza. ktory w tej gazecie napisal. 

Jabtokow: Jasne. Chcieliscie takZe uscislie. otago otag... 
Tokariew: Teraz w sprawie narzedzi tortur. Z gorq szesc Iat tam pracowalem i przede 

mnq zadnych sekretow nie bylo. Za swoje podstawowe zadania uWaZaiem wprowadzenie 
porzqdku I ustanowienie praworzqdnosci ltd. Nie moglem nie wiedziec 0 narzedziach 
tortur. gdyby one byiy. Nie bylo tam zadnych narzedzi tortur. 

Jablokow: Chcieliscie wniesc poprawke w sprawie wielkosci rowu. 
Tokariew: a rozmiarach rowu - tu przesadzilem. Rowy byiy wielkosci okafo 8-10 m 

w srednicy. to znaczy dol mial bye wystarczajqco duZy. aZeby zmiescie 250 ludzi Iub. 
jak to bylo za pierwszym razem. 300 osob. 

TakZe w sprawie stanowiska Sienienkowa. Stanowisko Sienienkowa nazwalem przez 
pomylke nieprawidlowo. Mowilem. ze on ze stanowiska szefa Zarzqdu NKWD byl prze
niesiony do Moskwy na stanowisko kierownika Wydzialu KC. a faktycznie byl przenie
siony na stanowisko I zastepcy kierownika Wydzialu KC. O. to jest to. 

Jablokow: Dmitriju Stiepanowiczu i jeszcze jedno pytanie. 

Tokariew: Prosze bard7..o. 
Jablokow: Przedstawia sie wam polecenia wyslania pol skich jencow wojennych z osta

szkowskiego obozu NKWD do dyspozycji szefa Zarzqdu NKWD obwodu kalininskiego. To 
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jest tom X. Tu jest 67 takich list, wedtug ktorych wysylano polskich jeiicow wOJennych 
z obozu ostaszkowskiego do waszego Zarzqdu NKWD35. 

Tokariew: Tak wit:c na rozstrzelanie? 
Jabtokow: Tak. 67 list przecit:tnie po 100osob, a w sumie 6287 os6b w okresie od 

1 kwietnia do 19 maja [19]40 r. R6wnoczesnie raporty komendantow konwoj6w za ten 
sam okres 0 elapowaniu tych jeiicow wojennych z obozu ostaszkowskiego do Kalinina. 

Tokariew: Tak. 

Jabtokow: Powstaje problem: czy mozna na podstawie tych lisL., tu na przyktad jest 
powiedziane oto raport etapu 84, 6 kwietnia [19]40 r. w 5 wagonach wysytano etapem 
494 jeiicow woJennych36

• Czy mozecie powiedziec, ze tych 494 Jeiicow wojennych 7..oStatO 
rozstrzelanych wtasnie 6 kwietnia [19]40 r.? 

Tokariew: Nie, nte mozna tego powiedziec. Ponad 300 os6b dziennie nie rozstrzeliwa
no; to byt jedyny wypadek, pierwszy wypadek, dopuszczono si~ tu przeliczenia. To trzeba 
byto robic w ciemnosci, noc byta juz krOtka. Potem zacz~1i przywozie, to jest rozstrzeliwae 
w ciqgu nocy po 250 ludzi. 

Jabtokow: Po 250 ludzi. Jasne. 

Tokariew: Tak... 
Jabtokow: Jasne. U was Sq takie dane: 10 kwietnia przywiezli 233 osoby... 

Tokariew: Tego to ja nie wiem, to do Kriwienki. 
Jabtokow: ... 13 kwietnia - 30 os6b, 14 kwietnla 299 osob. 17 kwietnia 350 os6b, 

14 kwietnia 136 osob, 22 kwietnia - 42 osoby, 24 kwietnia - 195 osob, 26 kwietnia 
[19]40 r. to wszystko - 52 osoby. 30 kwietnia - 188 osob 0 5 kwietnia 343 osoby. Rzecz 
naturalna to nie wszystkie wagony. nie wszystkie etapy. To, co nam na razie udalo si~ 
wyszukae. 

I jeszcze takie pytanie: powiedzcie, Dmitriju Stiepanowiczu. czy mozemy uWaZac, ze 
jezeli rozstrzelano 6 287 osob - to znaczy osoby, ktore byiy wymienione w tych listach. 
poleceniach - i w przyblizeniu rozstrzeliwano po 250 os6b na dob~, to ile mniej wi~cej 
byto rowow, w ktorych grzebano jeiicow wojennych? 

Tokariew: Tu jest potrzebna zwykta arytmetyka. Podzielcie kaZdy tysiqc na cztery 
w przyblizeniu 24-25 dot6w. M6wi~ w przybli7..eniu dlatego, iz od czasu do czasu bywa
tern nieobecny, wyJezdzatem do podlegtych rejonow. Bye moze W6WC7..aS Iiczba rozstrze
Iiwanych byta Inna nie wiem. Wiem natomiast dobrze. ze po pierwszym wypadku. gdy 
dostarczono 300 ludzi do rozstrzelania, nocy nam na to nie starczylo. SeisleJ mowiqc, 
nie nam. bo sieble nte zaliczam do uczestnik6w tej sprawy, nie zaliczam, kategorycznie 
t~ spraw~ odrzucam. W ten spos6b podj~to decyzj~ 0 250 ludztach - powtarzam raz 
jeszcze. Mogly jednak bye odchylenia, lecz tylko w stron~ zmnieJszenia. aIbowiem dnie, 
a raczej noce stawaly si~ krotsze, krotsze i krotsze. Mogty byc odchylenia... 

Jabtokow: I ostatnle... Z waszych zeznaii wynika, ze wasl podwtadni: kierowcy, pra
cownicy komendantury, straZnlcy i niektorzy oficerowie sledczy, braIl udzial w operacji 
rozstrzeliwania polskich jeiicow wojennych. Oprocz tego opowiedzieliscie 0 uratowaniu 
jednego z kierowcow. ktoremu wydaliscie rozkaz uczestniczenia w operacJi. Czy nie wy
daliscie tym waszym podwtadnym zadnego rozkazu uczestniczenia w tej akcji? 

Tokartew: Zdecydowanie zadnego rozkazu nie wydatem. 

Jabtokow: Nasuwa sit: pytanie: to przeciez wasl podwladni? 

Tokariew: Moi podwtadni, lecz tu dzialat moj pierwszy zast~pca - Pawtow. 

Jablokow: Pawl ow? Tak? 

Tokariew: On to wszystko organizowat. On, przy pomocy Borisowa, drugiego zast~pcy. 


Jablokow: Wszystko jasne. Nie mam wi~cej pytaii. a wy macie jeszcze jakles popra

wki, uzupelnienia? 
Tokariew: Staralem si~ przypomniee sobie. ilu byto wszystkich rozstrzelanych? Wa

sza Iiczba troch~ nie zgadza si~ z tq Iiczbq , ktorq zapami~talem. Rozstrzelanych byto 
6 295 plus L Jeszcze raz: 6 295 plus 1 (jeden - to bandyta, mozna go nie uwzgl~dniac). 

Jabtokow: Wszystko jasne. Czy Sq jeszcze jakies zmiany, poprawki? 


Tokariew: Raczej nie. 

Jablokow: Wszystko prawidlowo? 


Tokariew: Wszystko prawidlowo. 

Jablokow; Na tym przesluchanie z uZyciem tasmy wideo koiiczy si~. (Do uczestnik6w): 

Czy Sq jakies uzupetnienia? 
Uczestnicy: Uzupetnieii nie rna. 
Jabtokow: Uczestnicy dziataii sledczych nie majq uzupetnieii i zmian. Wobec tego 

koiiczymy. 

Kopia, wideogram. 

Mlnisterstwo Sprawiedliwooc! Krajowa Prokuratura. Materlaly sledztwa w sprawie zbrodnl katyiiskit>j. 

Opublikowano: .Zeszyty Katyiiskie~. 1994, nr 3: Zeznanie Tokariewa. s. 7-71. 


a__a Informacjc:: pomlnh~to. 

I Przedruk za zgoda Redakcji .Zeszyt6w Katyiiskich". Wszystkie przypisy pochodza od wydawcy 
niniejszego tomu. TIumaczenie Fryderyka Zbiniewicza. W tlumaczeniu dokonano drobnych kore
ktur, celem uJednolicenia tekstu z przeldadem dokument6w publikowanych w niniejszym tomie. 

2 Pierwsze przesluchanie odbylo sit;: 14 marca 1991 r. 


3 Zob, t. 1, poz. 215, s. 468-469. 


4 Nikolaj lwanowicz Jeww. 

5 Zob. poz. 1 i 2 oraz t. 1. poz. 216 i 217, s. 469-477. 


6 Zob. t. 1, poz. 11. s. 79-83. 


7 Erem NUowski - por. t. 1, s. 100. 


8 Zob. t. 1. poz, 39, s. 135-137. 


9 Zob. L1. s. 95, przyp. 1. 


10 Zob. t. 1, poz. 190, s. 432. 


II Zob. t. 1, poz, 150, s. 338-340. 


12 Tak w zeznaniach. Chodzl 0 Zarzad JW. 

13 Zob. t. 1, poz. 178, s. 390-391. Zob. tez: tami;e, poz. 130, 142. 150 i 175. 


14 Zob. t.!, poz. 158, s. 360-362. 


IS Ros. ~krasnyj ugolok". 

16 Zob. Zbrodnia katyriska w swietle dokwnenww. s. 109, 


17 Zob. poz. 6. 


18 Tak w zeznaniach. 


19 Zob. Aneks 1. poz. 6. 

20 Zob. t. 1, poz. 41. s, 140-142. 


21 Tak w zeznaniach. 


22 Zob. poz. 172. 
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23 Zob. J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 294. 

24 Zob. J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 267. 


25 Oleg Plotrowicz Zakow (ur. 1905), aktor I reZyser radzieckL 

26 Chodzilo 0 ppor. s1. zdr. rez. Michala Romma, bratanka reZysera MichaHa Romma. Zob. 
poz. 145. 

27 Prawdopodobnie Antoni! Piemikarski (ur. 1901 r.], st. post. PP z Tamopola. Zob. J. Tucholski, 
Mord ill Katyniu. s. 337. 

28 Prawdopodobnie Florian Zaganiacz (ur. 1897), funkcjonariusz PP. Zob. J. Tucholski, Mord 
ill Katyniu. s. 372. 

29 Powinno bye GUGB (Glowny Zarzqd Bezpieczenstwa Panstwowego). Komltet Bezpieczenstwa 
Panstwowego (KGB) utworzono w 1954 r., po llkwidacji Minlsterstwa Bezpleczenstwa Panstwowego. 

30 Zob. t. 1, poz. 128 I 149. 

31 Po plenum listopadowym z funkcji komisarza ludowego spraw wewnl.:tnmych ZSRR usunil.:ty 
zostal NikolaJ Jezow, a rozlegla czystka objl.:la caly aparat NKWD. Wsr6d nowoawansowanych zna
lazl sil.: m.in. D. Tokariew. 

32 Choziajstwiennyj otdiel - Wydzial Gospodarczy Zarzqdu NKWD (UNKWD). 

33 Mowa 0 mordzie w Leste Katyilsklm. 


34 Mowa 0 Konwencji przyjl.:tej na naradzie 47 panstw w Genewie w Upcu 1929 r. - Actes de la 
{?r.nt,pr,on"t> diplomatique rennie a Geneve du i-er au 27 juillet 1929, Geneve 1930. Zob. tez t. 1, 
poz. 79 i 87. 

35 Zob.: J. Tucholski, Mord ill Katyniu. s. 719-913. 

36 Zob. poz. 70. 
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1990-1992, Czugujew k. Charkowa. - Protokoly przesluchania M. Syro

miatnikowa 

1990 czerwiec 20. - Pierwsze przesluchanie1 

PROTOKOL 
przesluchania swiadka 

Przesluchanie rozpoczeto 0 14 min 45 

ZakOIlczono 0 godz. 18 min 40 

Starszy sledczy Wydzialu Sledczego Z(arz<\du] BIezpieczenstwaj P(anstwowego] USRR 

obwodu charkowskiego major sluzby wymiaru sprawiedliwosci Jerszyk W.Ja. 


w: w miejscu zamieszkania swiadka 

na podstawie art. art.: 85, 1670raz 170 K(odeksu] Plostepowaniaj K(arnego] USRR 
przestuchal w charakterze swiadka: 

1. Nazwisko: Syromiatnikow. 2. Imie: Mitrofan. 
3. Patronimik: Wasiljewicz. 4. Rok urodzenia: 1908. 
5. Miejsce urodzenia: wlies] Zaroznoje. rejon czugujewski. obw6d charkowski. 
6. Narodowosc i obywatelstwo: Rosjanin. obywatel Z.C;RR. 

7. PrzynaleZnosc partyjna: czlonek KPZR. 8. Wyksztalcenie: 8 klas. 
9. Rodzaj zajec: rencista. 

10. Stale miejsce zamieszkania: obw6d charkowski. Czugujew. ul. a__a. 

11. Paszport lu b inny dokument: paszport V WL nr 601769 wydany 30 stycznia 
1979 r. przez Czugujewski R[ejonowy] W[ydzial] S[praw] W[ewnetrznychJ m[iastal Char
kowa. 

12. W jakich stosunkach pozostaje z oskarZonym (pokrzywdzonym)b. 
Na podstawie cz. IV art. 167 KPK USRR Syromiatnikowowi M.W. wyjasniono obo

wiqzki swiadka. przewidziane art. 70 KPK USRR oraz uprzedzono 0 odpowiedzialnosci 
z art. 179 K[odeksul K[arnego) USRR za odmowe lub uchylanie sie od zlozenia zeznan 
i z cz. II art. 178 KK USRR za skladanie falszywych zeznan. Jednoczesnie wyjaSniono 
mu prawo swiadka do wniesienia uzupelnien i poprawek do protokoluc. 

Na pocz<\tku zeznania zostalem powiadomiony. ze jestem przesluchiwany w chara
kterze swiadka w sprawie karnej wytoczonej 6 marca 1990 r. odnosnie do fakt6w ma
sowych poch6wk6w w 6 kwartale parku lesnego miasta Charkowa przez Prokurature 
obwodu charkowskiego. 

W odpowiedzi na propozycje zakomunikowania wszystkiego. co jest znane swiadkowi 
w kwestii okolicznosci. na temat kt6rych jest przesluchiwany, swiadek zeznal: W orga
nach [NKWD) pracowalem od 1933 r. Od roku 1933 do 1936 pracowalemjako milicjant 
dywi~onu do zadan specjalnych. Wymieniony dywizjon pelnil obowiqzki ochrony rz<\du 
radzieckiej Ukrainy, kt6ry w owym czasie znajdowal sie w Charkowie, gdyi: stolic<\ Ukrai
ny bylo miasto Chark6w. Wraz z innymi pracownikami pelnilem ochrone miejsca zamie
szkanla Kosiora2

, G.I. Piotrowskieg03 i innych znanych dzialaczy, a takZe konsulat6w 
niemieckiego, polskiego i wloskiego. W zimie 1936 r. rozpoczqlem prace w UNKWD ob
wodu charkowskiego, gdzie pocz<\tkowo bylem wyznaczony na stanowisko wartownika 
komendantury UNKWD i pelnHem dyzury przy komendanturze. Po pewnym czasie mia
nowano mnie na stanowisko straZnika w wiezieniu wewnetrznym UNKWD obwodu char
kowskiego, od 1939 do 1941 r. zas bylem mianowany starszym bloku wiezienia wewne
trznego NKWD. Wraz z pocz<\tkiem wielkiej wojny ojczyZnianej zostalem skierowany do 
rejonu pieczenieskiego w obwodzie charkowskim w celu organizowania walki partyzanc
kiej. Z powodu choroby bytem skierowany na tyly, po wyleczeniu zostalem wcielony do 
25. putku wojsk ochrony pogranicza. kt6ry uczestniczyl w obronie Kaukazu. 

Po wyzwolenlu Charkowa odwolano mnie z 25. pulku wojsk (ochronyJ pogranicza 
i skierowano do dyspozyqi UNKWD obwodu charkowskiego. gdzie mianowano mnie na 
stanowisko pomocnika naczelnlka wiezienia wewnetrznego UNKWD. W 1955 r. zwolnio
no mnie z organow NKWD z powodu przekroczenia granicy wieku. 

Odnosnie do masowych represji, kt6re mialy miejsce w latach 30-tych i 40-tych oraz 
na poczqtku lat 50-tych, chce powiedziec 0 faktach, kt6rych bytem swiadkiem. W latach 
1936-1939, jakjuz zeznawalem. pracowalem jako straZnik w wiezieniu wewnetrznym 
UNKWD obwodu charkowskiego. Do moich obowiqzk6w nalezalo: przestrzeganie reZimu 
przelrzymywania [os6b) aresztowanych i zatrzymanych przez organa NKWD, doprowa
dzanie ich na przesluchania do oficera sledczego. odprowadzanie zatrzymanych do cel 
po przestuchaniach. Wszystko to wykonywalem na podstawie zar-i:<\dzenia oficerow sled
czych. Mniej wiecej w 1936 r. znacznie wzrosla liczba aresztowanych w wiezienlu. Fakt 
ten wyjasniono nam tym. ze w kraju toczy sit: walka klasowa, w kt6rej toku byly ujaw
nione organizacje trockist6w i innych zamaskowanych wrog6w. Aresztowani znajdowali 
sie jUz nie tylko w wiezieniu wewnetrznym UNKWD. lecz r6wniez w wiezieniu nr7p~'vt.')
wym na Cholodnoj Gorte. W tym czasie od pracownik6w UNKWD. od kogo konkretnie 
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