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„Historyczno-Publicystyczny 
Almanach Łubianka”

[wydawca: Klub Weteranów Organów Bezpieczeństwa, 
Moskwa 2006–2009]

Zainteresowani historią i współczesnością rosyjskich (radzieckich) służb specjalnych 
powinni sięgnąć po „Historyczno-Publicystyczny Almanach Łubianka” (Istoriko-Publi-
cysticzeskij Almanach Łubianka).

Wydawcą i fundatorem almanachu jest działający od 1993 r. w Moskwie Klub 
Weteranów Organów Bezpieczeństwa (Kłub wietieranow gosbiezopasnosti). Prezy-
dentem Klubu oraz przewodniczącym zespołu redakcyjnego jest generał-major re-
zerwy KGB Walery Nikołajewicz Wieliczko, absolwent uniwersytetu w Woroneżu oraz 
Mińskiej Szkoły KGB. Ostatnie zajmowane w służbie stanowisko to naczelnik oddziału 
(sztabu) 9 Zarządu KGB (Służby Ochrony KGB ZSRR). Generał W. Wieliczko zajmuje się 
historią ochrony rządowej Rosji i ZSRR, jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym 
scenariuszy filmowych, oraz promotorem dwóch prac doktorskich poświęconych pro-
blematyce służb specjalnych.

Almanach jest wydawany od 2006 r. Obecnie przygotowywane jest wydanie 12 tomu.  
W skład rady redakcji w chwili obecnej (numer 11) wchodzi osiem osób mających 
przygotowanie naukowe lub doświadczenie zawodowe związane ze służbą w orga-
nach bezpieczeństwa Rosji (ZSRR) oraz pracą dziennikarską. Są to: generał-lejtnant dr 
Aleksander Zdanowicz, prezydent Stowarzyszenia Badania Historii Rosyjskich Służb 
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Specjalnych, płk profesor Aleksander Żadobin, były naczelnik Centralnego Archiwum 
FSB, generał-lejtnant w stanie spoczynku Anatolij Kuranow, były zastępca dyrektora 
Federalnej Agencji Łączności Rządowej i Informacji (FAPSI), pułkownik dr nauk praw-
nych Władimir Jampolski, członek-korespondent Akademii Nauk Wojskowych, gene-
rał-lejtnant rezerwy Wasilij Krawcow, zasłużony prawnik Federacji Rosyjskiej oraz  płk 
Władimir Karpow, Bohater Związku Radzieckiego, w latach 1986–1991) I Sekretarz 
Związku Pisarzy ZSRR, honorowy akademik Akademii Nauk Wojskowych Rosji. W skła-
dzie rady redakcji znajduje się także pani Tatiana Grozman – generalny dyrektor Na-
rodowego Centrum Polityki i Dziennikarstwa, wydawca pisma „Polityka (władza, bez-
pieczeństwo, biznes)”. Ponadto pismo ma jeszcze dwie rady: literacko-artystyczną 
oraz opiekuńczą. W skład Rady Literacko-Artystycznej wchodzą pisarze, m.in. Teodor 
Gładkow i Anatolij Tereszczenko.

Publikacje zamieszczane w almanachu dotyczą wielu problemów związanych  
z działalnością, historią i ludźmi organów bezpieczeństwa. 

Stałymi działami wydawnictwa są m.in.: historia służb specjalnych, osobowości  
i osoby, szpiegowski kalejdoskop, półka z książkami czy strony poetyckie. 

Autorami artykułów są przeważnie byli funkcjonariusze służb specjalnych zajmu-
jący się pracą naukową i literacką. Zaliczamy do nich  m.in. Igora Atamanienkę, by-
łego oficera wywiadu, absolwenta Instytutu Języków Obcych i Instytutu Literatury, au-
tora dwunastu książek poświęconych własnym i zagranicznym służbom specjalnym, 
płk. dr. Olega Chłobustowa, absolwenta Wyższej Szkoły KGB im. F. Dzierżyńskiego, au-
tora książki o historii organów bezpieczeństwa państwa od czasów Aleksandra I do 
Putina i zarazem specjalisty w dziedzinie zwalczania terroryzmu, pułkownika Anato-
lija Tereszczenkę, oficera kontrwywiadu wojskowego (3 Główny Zarząd KGB), członka 
Związku Pisarzy Rosji oraz prezydenta Klubu generała Walerija Wieliczkę. 

Stałą, cenną rubryką almanachu jest „Półka z książkami” przedstawiająca biblio-
graficzny spis książek na temat historii organów bezpieczeństwa wydanych w Rosji, 
jak i państwach WNP oraz innych krajach.

Publikacje zamieszczane w almanachu pozwalają na poznanie nieznanych szerzej 
epizodów z historii rosyjskich (radzieckich) służb specjalnych. Pismo prezentuje oceny, 
analizy, punkt widzenia reprezentowany przez byłych funkcjonariuszy organów bezpie-
czeństwa. Poznajemy ich spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość służb specjalnych. 
Wartościowym źródłem informacji są zamieszczane w wydawnictwie rzadkie doku-
menty i zdjęcia. Lektura pisma pozwala na krytyczną analizę publikacji priedatielej, 
jak nazywają ich Rosjanie, takich jak: Oleg Gordijewski, Wiktor Suworow (Riezun) czy 
Wasilij Mitrochin. 

Almanach jest przydatny do oceny wartości i informacji przekazywanych w książ-
kach autorstwa np.: Christophera Andrew, Johna Barrona, Claire Sterling, Johna 
Dziaka, Franciszka Bernasia, Marka Ciesielczyka i wielu innych autorów.

Część artykułów pisanych do almanachu ma charakter naukowy, inne – publicy-
styczny. Wśród publikacji zamieszczanych w almanachu poczesne miejsce zajmują ar-
tykuły wspomnieniowe. 

Interesujące informacje znajdą kolekcjonerzy, zwłaszcza filateliści i faleryści.  
W każdym numerze przedstawiane są notatki wraz z kolorowymi fotografiami znaczków, 
odznak i odznaczeń rosyjskich i zagranicznych służb i jednostek specjalnych.
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Czasopismo „Łubianka” stanowi cenne uzupełnienie naszej wiedzy o historii ra-
dzieckich (rosyjskich) służb specjalnych, zasadach ich funkcjonowania, ludziach tam 
służących oraz ich esprit de corps. 

Almanach powinien być lekturą obowiązkową dla naukowców, studentów, dzienni-
karzy i wszystkich interesujących się historią Rosji i dziejami jej służb specjalnych.
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