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Warszawskie wydawnictwo Rytm Sp. z o.o. wydało kolejną książką z serii Gry wywia-
dów pt. FSB Gwardia Kremla. Jej autorem jest Mirosław Minkina. Mam za sobą lekturę 
książki z tej samej serii, wydaną przez to samo wydawnictwo, która pojawiła się na rynku 
kilka tygodni przed opracowaniem dr hab. Mirosława Minkiny. Jej tytuł brzmi: Federalna 
Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej1, a jej autorami są Marek Berliński i Robert 
Zulczyk.

Autor książki dr hab. Mirosław Minkina jest profesorem i prorektorem ds. na-
uki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jednocześnie profe-
sor M. Minkina pełni funkcje kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowe-
go i Studiów Strategicznych w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na tym 
uniwersytecie. Zainteresowania badawcze Mirosława Minkiny są skoncentrowane 
na polityce bezpieczeństwa i obrony Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskich służbach spe-
cjalnych. Jest autorem ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach polskich i za-
granicznych, których tematyka jest związana z jego zainteresowaniami badawczymi. 
Spośród jego publikacji należy wymienić m in. następujące tytuły: Sztuka wywiadu 
w państwie współczesnym, Wywiad Federacji Rosyjskiej, Imperialna gra Rosji (wspól-
nie z Maliną Kaszubą). Podkreślić należy udział profesora w pracach analityczno – ba-
dawczych Ministerstwa Obrony Narodowej. Należą do nich: Działalność wywiadowcza 
i kontrwywiadowcza oraz problematyka bezpieczeństwa według poglądów NATO oraz 
Prowadzenie analiz wywiadowczych i rozpoznawczych (podręcznik). Mirosław Minkina 
jest również redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Secretum Służby specjalne. 
Bezpieczeństwo. Informacja.

Książka FSB Gwardia Kremla oparta jest o obszerną i zróżnicowaną bazę źródło-
wą. Według obliczeń recenzenta jest to 297 pozycji. Autor podzielił je na: materiały 
i dokumenty, opracowania monograficzne, artykuły i publikacje elektroniczne. Te osta-
nie, to 205 pozycji. Analiza bazy źródłowej wskazuje na szeroką oraz kompetentnie 
dobraną bazę źródłową. Źródła są anglojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Jest też kilka po-
zycji w języku polskim, że autor nie przeprowadził głębszej kwerendy polskich źródeł, 
znalazłby co najmniej kilka interesujących pozycji. Z treści publikacji wynika, że autor 
swobodnie porusza się w omawianym zagadnieniu, potwierdzając tym samym swoją 

1 Zob. K. Kraj, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: e-Terrorym.pl nr 12/2016, 
s. 45–48. Jest to recenzja książki M. Berlinskiego i R. Zulczyka.
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znajomość problematyki FSB i jej usytuowania w szerszym kontekście np. na tle syste-
mu władzy państwowej FR.

Książka została podzielona na sześć rozdziałów. Zawiera również wstęp, posłowie, 
załączniki, bibliografię i indeks nazwisk. Tytuły rozdziałów współgrają z tytułem mo-
nografii. Są następujące: Kultura i tradycje policyjnego aparatu represji w Rosji, Obszary 
funkcjonowania FSB, Walka z zagrożeniami wywiadowczymi i terrorystycznymi, Funk-
cjonowanie FSB w wojnach w Czeczenii, FSB w systemie władzy oraz Świat według FSB 
– propaganda i walka z opozycją. Każdy rozdział jest symetrycznie podzielony na cztery 
podrozdziały. Generalnie rozdziały zachowują proporcje, lecz trzy (I, III i IV) wyraźnie 
odstają liczbą stron od pozostałych, lecz w ocenie recenzenta wynika to z tematyki po-
dejmowanej w poszczególnych częściach opracowania i nie jest uchybieniem w sztuce 
redagowania pracy naukowej. Autor zastosował układ problemowy monografii, zacho-
wując w jej poszczególnych częściach w niezbędnym zakresie chronologię. Ważnym, 
podnoszącym walory poznawcze książki są tabele (łącznie 47 stron) zamieszczone 
w załącznikach, które zostały skonstruowane na wzór tabel występujących w pierwszej 
książce z serii Gry wywiadów. Była to monografia Leszka Pawlikowicza pt. Aparat cen-
tralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej polityki Kremla 
1954 – 1991.

Mirosław Minkina w swojej monografii opisał tradycje aparatu represji w Rosji 
przed powstaniem FSB. Sięgnął do tradycji carskich (Ochranka) oraz prekursorów Fe-
deralnej Służby Bezpieczeństwa: WCzK, OGPU, GUB oraz KGB, jako bezpośredniego 
poprzednika, z którego wywodzą się kadry stojące u podstaw organizacyjnych FSB oraz 
stanowią jej kadrę kierowniczą. Drugi rozdział został poświęcony problematyce trans-
formacji służb specjalnych po rozpadzie ZSRR, historii ich budowy, zadaniom i upraw-
nieniom oraz obszarom zainteresowania tytułowej gwardii Kremla. Autor przedstawił 
również sprawę Siergieja Magnickiego. Trzecią część (najobszerniejszą) Mirosław Min-
kina poświęcił działalności FSB w zakresie zwalczania szpiegostwa oraz terroryzmu. 
Przedstawił ocenę zagrożeń wywiadowczych, podjął próbę opisu sztuki kontrwywiadu 
FSB. W dwóch ostatnich podrozdziałach tej części odniósł się do walki z terroryzmem 
i operacji FSB na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw oraz krajów Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy. Rozdział czwarty, to opis działalności FSB podczas tzw. wo-
jen czeczeńskich, w tym zjawiska terroryzmu czeczeńskiego w okresie drugiej z nich. 
Przedostatnia część książki stanowi analizę i opis roli i znaczenia FSB w systemie spra-
wowania władzy państwowej. Jej roli w ujarzmieniu oligarchów oraz pokazaniu sojuszu 
Służby z Cerkwią Prawosławną. Rozdział szósty ma za zadanie ukazanie czytelnikowi 
świata widzianego przez pryzmat funkcjonariuszy FSB oraz zwalczanie przez tę służ-
bę opozycji i jej udział w tworzeniu rzeczywistości politycznej. Ostatni podrozdział tej 
części przedstawia zadania i znaczenie FSB w ochronie interesów gospodarczych Rosji.

Książka Mirosława Minkiny, jest drugą, wg wiedzy recenzenta, monografią w języ-
ku polskim poświęconą tylko Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 
Poprzedza ją o kilka tygodni wspomniana monografia M. Berlińskiego i R. Zulczyka. 
Oczywiste jest, że tematyka służb specjalnych, w tym FSB, jej prekursorów oraz pozo-
stałych służb specjalnych Rosji była poruszana w polskojęzycznych publikacjach. Wśród 
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autorów możemy wymienić: Amy Knight, Andrzeja Grajewskiego, Andrzeja Kowalskie-
go, Jana Lareckiego czy przywoływanych przez autora Irinę Borogan i Andrieja Sołda-
towa. Inni to Milt Bearden, James Risen, Pete Earley, Tennet H. Bagley, Jurij Felsztiński, 
Władimir Pribyłowski, Vadim Birnstein, Claire Sterling nie zapominając o Mirosławie 
Minkinie. Pojawiały się artykuły naukowe poświęcone tematyce FSB czy roli służb 
specjalnych w systemie sprawowania władzy państwowej w Federacji Rosyjskiej (Kazi-
mierz Kraj).Tematykę radzieckich (carskich) służb specjalnych w swoich publikacjach 
poruszali: Piotr Kołakowski, Franciszek Bernaś, Andrzej Krzak, Waldemar Potkań-
ski, Karol Grünberg, Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski. Marek Świerczek, Damian 
Szlachter, Paweł Wieczorek, Andrzej Bierca, Elżbieta Kaczyńska, Dariusz Drewniak, 
Nikolas Werth, Andreas Hilger, Aigi Rahi – Tamm, Ritvars Jansons, Peeter Kaasik 
i inni. Problematyka rosyjskich służb specjalnych była podejmowana w co najmniej kil-
kudziesięciu artykułach zamieszczonych na łamach uznanego miesięcznika, jakim był 
Militarny Magazyn Specjalny Komandos. Wyszły w Polsce wspomnienia byłych funk-
cjonariuszy KGB/FSB, m in. Olega Zakirova, Władimira Kuziczkina czy Aleksandra 
Kuzminowa.

Analizując treść omawianej monografii nasuwa się kilka, zdaniem recenzenta istot-
nych spostrzeżeń. Jak mawiał już nieżyjący prof. dr hab. Jerzy Wł. Danielewicz w trak-
cie pisania recenzji należy podnosić, krytyczne, acz życzliwe uwagi, które mają służyć 
doskonaleniu pracy naukowej.

Mirosław Minkina stanął przed niezwykle trudnym zadaniem, przekazania w zwię-
złej monografii historii, roli, znaczenia, uprawnień, sposobów działania, usytuowania 
w systemie władzy tak potężnej struktury państwowej, jaką jest Federalna Służba Bez-
pieczeństwa. Moim zdaniem, autor podjął słuszną decyzję nie zajmowania się Służbą 
Pograniczną FSB, która sama w sobie stanowi temat na oddzielne opracowanie (taka 
służba w służbie), na co zwrócił uwagę we wstępie. Sprawnie i syntetycznie opisał trans-
formację rosyjskich służb specjalnych. Jak w każdym opracowaniu występują uchybie-
nia i potknięcia. I tak np. na stronie 41 (w nawiązaniu do reformy służb specjalnych 
z marca 2003 roku) autor pisze, że powstała Federalna Służba do Spraw Kontroli Ob-
rotu Narkotykami podporządkowała sobie policję podatkową. W ocenie recenzenta 
jest to niezbyt precyzyjne, gdyż FSKN została zbudowana w oparciu o kadry i zaplecze 
policji podatkowej. Również dla recenzenta są niezbyt zrozumiałe kolejne zdania mó-
wiące, o przyznaniu służbie (domyśle FSB) kompetencji w stosunku do sił zbrojnych. 
Poprzedniczka FSB Federalna Służba Kontrwywiadu oraz wcześniejsze Ministerstwo 
Bezpieczeństwa nie utraciło kompetencji kontrwywiadowczych wobec wojska. Nie-
zrozumiale jest dla mnie zdanie, że „Nie udało się zdominować i zmienić profilu ka-
drowego SWR.” SWR, to Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji. Co miał na myśli au-
tor pisząc o profilu kadrowym? Kadry FSB i SWR wywodzą się w prostej linii z KGB. 
Występują też drobne potknięcia faktograficzne np. s. 48. Teatr na Dubrowce nie był 
zajęty w 1995 r., tylko 7 lat później. Wspominając wydarzenia w Bieslanie autor pisze, 
że zginęło tam 9 antyterrorystów (s.48). Z kolei na s. 112 pisze, że zginęło 29. Źródło 
informacji jest to samo (przypis 33 z rozdz. 2 i 46 z rozdz.4). Według wiedzy recenzen-
ta zginęło 11 funkcjonariuszy Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB. Także błędna 
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jest informacja o nazwie gazu użytego podczas szturmu na Dubrowce, nie był o halotan 
lecz fentanyl, środek stosowany w tzw. taktyce czerwonej (s.108). Nasuwają się również 
uwagi w przypadku opisywania zagadnień związanych z Regionalną Strukturą Anty-
terrorystyczną SOW oraz Centrum Antyterrorystycznym WNP. Autor w mojej ocenie 
zawęża rolę RSA SOW. Co do Centrum Antyterrorystycznego, to faktycznie jego pierw-
szym szefem był nieżyjący już generał FSB Borys Mylnikow, a w związku z jego statu-
sem miał on rangę zastępcy dyrektora FSB. Od dziesięciu lat na czele CA stoi general 
policji Aleksander Nowikow. Można oczywiście polemizować wieloma stwierdzeniami 
autora np. Dotyczącym Partnerstwa Wschodniego (s.146), czy np. traktowaniem Żanny 
Niemcowej, jako poważnego źródła wiedzy o sytuacji w Rosji. To samo dotyczy jej Ojca 
Borysa, który być może na Zachodzie był popularny, ale w Rosji nie miał najmniejszych 
szans zagrozić Władimirowi Putinowi. Również można toczyć spór naukowy, o to czy, 
to kwestia ewentualnego wydobycia w Polsce gazu łupkowego spowodowała ocieplenie 
stosunków z Polską.

Nie zgadzam się również z poglądami autora, że w obozie siłowików (Posłowie) za-
czyna coś pękać. Że FSB stała się zbyt silna i dlatego Putin stworzył Federalną Służbę 
Wojsk Gwardii Narodowej. Przyczyny są głębsze. Nie są dowodem na to kosmetycz-
ne, moim zdaniem, kadrowe zmiany, opisane w rozdziale piątym. Tak samo uważam 
za błędną interpretację, że przesunięcie Siergieja Iwanowa na stanowisko związane 
z ochroną środowiska jest tego wyrazem, a Wł. Putin stawia na młodszych pokolenio-
wo, zawdzięczających mu wszystko. Przypomnijmy sobie, że podobnie było, gdy następ-
cą Putina na prezydenckim stolcu został Dmitrij Miedwiediew, wtedy trwały speku-
lacje, czy nie doprowadzi to do zejścia ze sceny politycznej Władimira Putina. Zawsze 
uważałem, że dobremu oficerowi prowadzącemu, agent nie ma prawa się urwać. I tak 
też było. Sam autor napisał, że Putin umie pracować z ludźmi. Nie doceniamy również 
wiedzy ekonomicznej prezydenta Rosji oraz jego znajomości realiów świata, który zjeź-
dził będąc zastępcą mera Petersburga ds. kontaktów zagranicznych.

Książka dr hab. Mirosława Minkiny, mimo uwag i zastrzeżeń przedstawionych w re-
cenzji jest pozycją bardzo wartościową i wnoszącą spory zasób wiedzy na temat jednej 
z najpotężniejszych służb specjalnych świata. Toruje w naszym kraju drogę do kolejnych 
publikacji poświęconych strukturom siłowym Federacji Rosyjskiej. Powinna znaleźć się 
w bibliotekach uczelni wyższych, być obowiązkową lekturą funkcjonariuszy ABW i AW 
oraz innych polskich służb. Zapoznać się z nią powinni wszyscy zainteresowani tą pro-
blematyką, szczególnie dziennikarze zajmujący się Rosją.

Co do postulatów na przyszłość w ocenie recenzenta autor powinien szerzej, pod-
czas pracy nad nowym wydaniem monografii, korzystać ze źródeł rosyjskich, czasopism 
wydawanych przez Narodowy Komitet Antyterrorystyczny i Radę Społeczną przy FSB 
oraz np. z bardzo kompetentnego w tych sprawach portalu www.chekist.ru prowadzo-
nego przez dr hab. Nikołaja Kirmela. Można pokusić się o konsultacje z rosyjskimi cze-
kistami. Zajmując się przekształceniami oraz prekursorami FSB warto sięgnąć do lek-
tury publikacji Stowarzyszenia Studiowania Historii Ojczystych Służb Specjalnych, 
prasy wydawanej przez organizacje byłych czekistów oraz podręczników akademickich 
i zbiorów dokumentów prawnych z komentarzami. Wiedzy trzeba szukać u źródeł, 
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a nie w opracowaniach obcojęzycznych (patrz anglojęzycznych), gdyż, jak się przekonał 
w 2014 r. autor recenzji, nawet znawca Rosji dr Joel Shapiro z Uniwersytetu Wywiadow-
czego USA nie słyszał o koncepcji miatieżewojny. Warto podkreślić, że jego publikacje 
są pilnie śledzone przez rosyjskich naukowców co autor recenzji zna z autopsji.


