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[Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, 420 s.]

Na rynku księgarskim pojawiła się książka byłego polityka SLD, obecnie ponownie 
pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, doktora Zbigniewa Siemiąt-
kowskiego. 

W swojej politycznej karierze, zakończonej w 2005 roku Zbigniew Siemiątkowski 
był ostatnim szefem UOP, ministrem spraw wewnętrznych, ministrem koordynato-
rem – służb specjalnych oraz pierwszym szefem Agencji Wywiadu. Był również posłem 
na Sejm I, II, III i IV kadencji, w latach 1995–1996 pełnił funkcję podsekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta i zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Rozprawa Zbigniewa Siemiątkowskiego nosi długi tytuł: Wywiad a władza. Wy-
wiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL. Autor niewątpliwie 
ma wszelkie kwalifikacje do napisania naukowej publikacji na ten temat. Jest na-
ukowcem oraz doświadczonym politykiem z praktyką kierowania lub nadzorowania 
służb specjalnych.

Dzieło Zbigniewa Siemiątkowskiego składa się z siedmiu rozdziałów, słowa wstęp-
nego oraz zamiast zakończenia: opis wywiadu po przełomie, streszczenia w języku 
angielskim, wykazu skrótów, bibliografii oraz indeksu osobowego. 

Rozdział pierwszy został poświęcony ulokowaniu wywiadu w strukturach pań-
stwa, jego komponentom oraz relacjom z władzą polityczną (rozdział teoretyczny). 
W drugim rozdziale były szef Agencji Wywiadu zajmuje się doktryną pracy wywiadu 
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cywilnego PRL, jego tajnością, usytuowaniem w systemie organów bezpieczeństwa 
MSW (MBP), operacjami specjalnymi oraz problematyką jakości kadr. Kolejny roz-
dział ukazuje zadania, kierunki działania wywiadu PRL oraz jego organizację. Czwar-
ta część pracy została w całości poświęcona kadrom wywiadu cywilnego, poznaje-
my środowisko wywiadowcze, typy karier oraz typy przywództwa – charakterystyki 
dyrektorów wywiadu. Trzy ostatnie rozdziały książki omawiają działalność wywiadu 
w okresie sprawowania władzy przez Władysława Gomułkę, w dekadzie sukcesu 
Edwarda Gierka i ostatnim dziesięcioleciu PRL. Końcowa część pt. Zamiast zakończe-
nia: wywiad po przełomie opisuje przekształcenie I Departamentu MSW w Zarząd 
Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, jego perypetie polityczne, organizacyjne oraz 
spadek znaczenia służby wywiadowczej w strukturach władzy państwowej.

W swoim opracowaniu Zbigniew Siemiątkowski opierał się na materiałach archi-
walnych zgromadzonych w archiwum IPN, relacjach polityków i oficerów wywiadu, 
źródłach publikowanych, dokumentach, dziennikach, wspomnieniach i biografiach. 
Ostatnim źródłem wiedzy były opracowania, w tym monografie, publikacje popular-
nonaukowe i syntezy. 

Należy żałować, że autorowi nie udało się uzyskać relacji lub nie dotarł do jedne-
go z wybitniejszych oficerów wywiadu pułkownika Wojciecha Młynarskiego, pracow-
nika z 40-letnim stażem w wywiadzie 1949–1989. Pułkownik Młynarski pracował 
długie lata zagranicą (Belgia, 1954–1959; Włochy, 1966–1970 – rezydent; oraz 
Austria, 1981–1986 – rezydent), był naczelnikiem wydziału niemieckiego w latach 
sześćdziesiątych, wieloletnim wicedyrektorem I Departamentu MSW. 

Spośród źródeł publikowanych wykorzystywanych przez Zbigniewa Siemiątkow-
skiego z dużym krytycyzmem należy traktować materiały znane jako archiwum Mi-
trochina czy Sekrety szpiegów i książąt. Relacje szefa francuskich służb specjalnych 
Aleksandra de Marenches lub Wiktora Suworowa Akwarium, jako źródła dla publi-
kacji naukowej, jaką jest niewątpliwie omawiana książka. 

Istotnym brakiem rozprawy jest nie sięgnięcie do bogatej literatury rosyjskiej. 
Wystarczy tylko wspomnieć kolejną książkę Witalija Pawłowa Uprawlenije „S” wo 
gławie nielegalnoj razwiedki (Moskwa 2006) lub cennego teoretycznego źródła dla 
rozdziału pierwszego pt. Antologija istorii specsłużb Rossii 1905–1924 (Moskwa 
2007), pokazującego teoretyczne podstawy rozumienia pracy wywiadu z pozycji 
rosyjskich (radzieckich), co znacznie pogłębiłoby wartość rozdziału poświęconego 
teorii działalności wywiadowczej. Pomogłoby także w zrozumieniu organizacji pracy 
wywiadu PRL, szczególnie w pierwszej fazie jego istnienia.

Mimo tych krytycznych uwag książka Zbigniewa Siemiątkowskiego spełnia wy-
magania stawiane pracy naukowej. Jednocześnie jest lekturą ciekawą i wartą prze-
czytania. To pierwsza naukowa publikacja omawiająca interesujący, ale również 
skomplikowany i trudny do zbadania fragment naszej najnowszej historii. 

Powinna być lekturą obowiązkową dla historyków, politologów, prawników, funk-
cjonariuszy służb specjalnych oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani specy-
fiką pracy służb wywiadowczych.


