
[…] Każda cywilizacja, kultura, cesarstwo, królestwo czy państwo – bez względu na 

panujący ustrój społeczno- – polityczny i formę sprawowania władzy – posiadała „jakieś” 

instytucje wywiadowcze. Z reguły były one ukierunkowane na zdobywanie informacji o 

sąsiadach i wrogach – i. Informacji, mogących pomóc przede wszystkim w prowadzeniu relacji 

dyplomatycznych. Często bywało też, iż bez ich pomocy posiadania tej wiedzy, niemożliweym 

byłoby prowadzenie wojny lub chociażby tzw. ataków wyprzedzających.  

Instytucja służb specjalnych, w skład której wchodzi m.in. wywiad – jak również jedna 

z jego form,  – wywiad nielegalny –wpisałao się w na stałe również w historiografię dziejów 

najnowszych.  Prawdopodobnie żaden uważny badacz dziejów dyplomacji9, czy chociażby 

historii wojskowości, nie może zignorować fenomenu, jakim są agenci (w tym także tzw. agenci 

nielegalni10). 

 Celem niniejszego tekstu jest prezentacja jedynie w zarysie wybranych aspektów 

z działalności wywiadu  rosyjskiego – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wywiadu 

nielegalnego – oraz próba dotarcia do źródeł powstania tejże instytucji. Ambicją autora jest też 

ukazanie – jego zdaniem – najwyrazistszych – jego zdaniem – „aktorów świata luster” 

europejskiej dyplomacji początku XX wieku.[…] 

Żaden uważny badacz dziejów dyplomacji11, czy chociażby historii najnowszej, nie 

może nie uwzględnić fenomenu jakim są tzw. agenci nielegalni. Niemal powszechną manierą 

jest kojarzenie go z działalnością rosyjskich służb specjalnych12. Nie można jednoznacznie 

stwierdzić, iż jest to optyka błędna. Rozpowszechnienie takiego stanu rzeczy, zawdzięczamy 

                                                           
9 Np.: Por. np. T. Crowdy, Historia szpiegostwa i agentury, przeł. J. Mikołajczyk, Warszawa 2010; T. Crowdy, 

Jak oszukiwano Hitlera. Podwójni agenci i dezinformacja podczas II wojny światowej, Czerwonak 2013.  
10 Jedną ze współczesnych definicji agenta nielegała, można na potrzeby niniejszego tekstu streścić następująco: 

Nielegał (z ang. illegal, ros. nielegalnyj) jest terminem stosowanym w operacji wywiadowczej. Agent nielegalny 

jest kadrowym pracownikiem wywiadu, działającym w głębokiej konspiracji na terenie obcego państwa, poza 

oficjalnymi strukturami przedstawicielstwa swego kraju. Jest wyposażony w fikcyjny życiorys (tzw. legendę), 

posiada przeważnie obywatelstwo danego państwa. Nie utrzymuje żadnych kontaktów z lokalną rezydenturą 

legalną. W sytuacji dekonspiracji jest sądzony jak obywatel danego państwa. Zadaniem agenta nielegalnego jest 

wtopienie się w środowisko ( m.in. dla utrwalenia swojej tzw. legendy), dotarcie do interesującego obiektu, a 

następnie organizacja działań wywiadowczych. Najważniejszym z nich ma być zbudowanie siatki szpiegowskiej. 

Celem „idealnym” każdej służby wywiadowczej jest uplasowanie swojego nielegała , w służbie specjalnej 

przeciwnika, czyli posiadanie tzw. kreta. Szkolenie nielegała jest bardzo szczegółowe i długotrwałe, tak , aby jako 

„"obywatel”" danego" państwa nie wyróżniał się i nie wzbudzał jakichkolwiek podejrzeń. Musi zatem np. bardzo 

dobrze komunikować sięe w języku tzw. państwa docelowego, znać jego historię, obyczaje, topografię itp. Po 

rozpoczęciu pracy operacyjnej, utrzymuje kontakty bezpośrednio z centraląa swej służby za pośrednictwem  

specjalnie zakamuflowanej łączności, np. radiowej. Por. J. Larecki, Op.cit., s. 11–- 275; A. Kowalski, Op. cit., s. 

285 – 365. 
11 Np. Ppor. np.:. T. Crowdy, Historia szpiegostwa i agentury, przeł. J. Mikołajczyk, Warszawa 2010. 
12 Por. W. Bułhak, Pion "N" wywiadu cywilnego PRL. Ewolucja struktur, uwarunkowania organizacyjno - prawne 

i przykłady operacji tzw. wywiadu nielegalnego w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 

Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [w:] Studia nad wywiadem i 

kontrwywiadem Polski w XX wieku, pod (red.) W. Skórya, P. Skubisza, Szczecin 2012, s. 607 – 682. 
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na pewno  licznej publicystyce historycznej13, wojskowej14 i zwyczajnej beletrystyce15 – 

zwłaszcza o profilu biograficzno- –wspomnieniowym16, która to ostatnimi laty w Polsce stała 

się nad wyraz popularna. Ponadto wydaje się uzasadnionym  zaryzykować stwierdzenie, iż 

wywiad nielegalny ZSRR, nim przeszedł swą ewolucję strukturalno- – ustrojową w 1991 roku, 

rozpoczął swą działalnośćci m.in.17 m.in. pod szyldem Służby Wywiadu Zagranicznego 

Federacji Rosyjskiej18 (SWR). 

 Starając się zachować obiektywne spojrzenie na problematykęą tematu, należy zwrócić 

uwagę, iż nie tylko rosyjskie służby specjalne, posługiwały się ( i posługują)19 ową „instytucją 

szpiegowską”. Na podstawie dostępnych publikacji (czyli nomen omen – tzw. białego wywiadu 

)20), zaliczyć można do nich np. służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych21, Izraela22, oraz 

dawnych państw tzw., Bloku Wschodniego – przede wszystkim Białorusi i Ukrainy23. Z całą 

pewnością można zaliczyć do nich Polskę całego okresu PRL i pierwszego roku po tzw. 

                                                           
13 Por. np.: Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, przeł. M. M. 

Brzeska, R. Brzeski, Warszawa 2001; Ch. Andrew, O. Gordijewski, KGB, przeł. R. Brzeski, .Warszawa 1997. 
14 Por. np.:  Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku , pod.(red.) W. Skórya, P. Skubisza, 

Szczecin 2012; S. Cenckiewicz,. Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski ludowej 1943  – 1991 

(wprowadzenie do syntezy), Warszawa 2011; S. M. Katz, AMAN. Wywiad Wojskowy Izraela, przeł. K. Berger 

Kuźniar, P. Błoch, Warszawa 1999; W. Suworow, GRU; radziecki wywiad wojskowy, przeł. M. Borowski, J. 

Kotarski, Warszawa 1999. 
15 Por. np.:; P. Pytlakowski, Szkoła szpiegów, Warszawa 2014; P. Reszka, M. Majewski, Zawód : Szpieg. Rozmowy 

z Aleksandrem Makowskim , Warszawa 2014; V. V. Severski, Nielegalni, Warszawa 2011;  
16 Por. np.: A. Kublik, W. Czuchnowski, Kret w Watykanie. Prawda Turowskiego, Warszawa 2013; M. Zacharski, 

Rosyjska ruletka, Warszawa 2010. 
17 Wywiad nielegalny, uplasowany był  (i jest) również w działalności wywiadu wojskowego tzw. GRU, Głównego 

Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej; (ros.) Главное 

Разведывательное Управление. Działa nieprzerwanie od czasów Rosji Radzieckiej, poprzez całą epokę  ZSRR, 

a aktualnie Federacji Rosyjskiej. Więcej oficjalnych informacji m.in. na stronie internetowej pod adresem 

http://www.structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization [stan na dzień 

10.10.2015 r.]. Należy też wziąć pod uwagę inne współczesne służby rosyjskie, takie jak Federalna Służba 

Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej  (ros.) Федеральная служба безопасности Российской Федерации – FSB, 

a w latach 1939– -1995 :  Federalna Służba Kontrwywiadowcza. Więcej informacji na stronie: www. fsb.ru 
18Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, (ros.) Служба Внешней Разведки Российской 

федерации, lub nazwa w wersji skróconej  Służba Wieszniej Razwiedki (SWR), została powołana do życia 18 

grudnia 1991 roku. Podlegała utworzonemu w tym samym miesiącu Ministerstwu Bezpieczeństwa. Więcej 

szczegółowych informacji na oficjalnej stronie: www.svr.gov.ru . 
19 Na ten temat np. pPor. np. M. Minkina, Wywiad  Federacji  Rosyjskiej, Siedlce 2012; A. Soldatov, I. Borogan, 

KGB/FSB. Władcy Rosji, przeł. A. Sowińska, Warszawa 2015. 
20 Tzw. wywiad źródeł jawnych. Jedna z form  pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji ze 

źródeł ogólnodostępnych.  Więcej na ten temat zob. Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i 

praktyki, opr. zbior. pod red. nauk. W. Filipkowskiego i w. Mądrzejowskiego,Warszawa 2013. 
21 Zob. np. T. Weiner, Wrogowie. Historia FBI, przeł. Z. A. Królicki, Poznań 2012; G. Glenn, Snowden. Nigdzie 

się nie ukryjesz, przeł. B. Gadomska, Warszawa 2014. 
22 Świadczy o tym np. przypadek Uriego Brodskiego z czerwca 2010  r. Zob. Tajne akcje Mosadu. Jak izraelski 

agent wpadł w Polsce? –- http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/433190,yvonnick-denoel-

sekretne-wojny-mossadu-recenzja.html [ wejście  12. 11. 2015 r.] 
23 Por. M. Świerczek, Aktywność w Polsce służb specjalnych państw powstałych po rozpadzie ZSRR – na podstawie 

„Raportów z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” za lata 2009  – 2012, [w:] „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie Specjalne”, Warszawa 2013, s. 121; M. Minkina, Wywiad  Federacji  

Rosyjskiej, Siedlce 2012. 
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http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/433190,yvonnick-denoel-sekretne-wojny-mossadu-recenzja.html


transformacji ustrojowej, kiedy to Wydziałowi XXI Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony 

Państwa, zostały prawdopodobnie24 przekazane przez ppłk. Antoniego Dobrowolskiego aktywa 

oraz archiwa operacyjne Wydziału XIV.  

Badacze historii instytucji rosyjskich służb specjalnych (a zwłaszcza instytucji 

wywiadu), wskazują na genezę tejże instytucji w polityce wewnętrznej i zagranicznej cara 

Iwana IV Groźnego.   Na potrzeby konstrukcji myślowej niniejszego tekstu, możemy przyjąć 

założenie, iż pierwotnym czynnikiem, mającym istotny wpływ na powstanie swoistej służby 

specjalnej był skomąplikowany proceder25, praktykowany przez książąt władających 

północnymi obszarami Rosji. Wyłamanie się z niego cara Iwana IV (uznającego swą władzę za 

niepodlegającą żadnym ograniczeniom, a każde niepodporządkowanie się swej woli 

traktującego jako zdradę)26 spowodowało łańcuch wydarzeń, którego pierwszymi skutkami 

były:o usankcjonowane prawnie prześladowaniem opozycji tzw. bojarów, oraz powołanie 

instytucji tzw. opriczniny27 (często przywoływanej  w literaturze tematu jako pierwowzór 

rosyjskiej policji politycznej)28. Zapoznając się z udokumentowanymi relacjami świadków29, 

                                                           
24 Użycie przysłówka w tym miejscu, spowodowane jest specyficznym „reżimem informacyjnym”, nałożonym 

przez instytucje służb specjalnych po 1990 roku, ze względu na tzw. interes Państwa. Charakter domniemania , 

potwierdzają m.in. nieautoryzowane wywiady autora z byłymi funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa. 
25 Chodzi tu głównie o pewien „zwyczaj” książąt władających małymi obszarami w północnej Rosji, którzy 

odbywali między sobą- – w określonych odstępach czasu – - spotkania, których głównym celem była mające na 

celu głównie wymianęa zasłyszanych informacji na temat zawiązywanych spisków. Zważywszy na fakt, iż obszary 

ich władzy m.in. w XIV wieku, stanowiły bardzo częstoy cel ataków zeod strony ziem ościennych –-  które de 

facto traktowane były jako obszar wrogów –-  książęta ci zawariązali niepisaną umowę, na mocy której włodarz, 

który bez wyraźnego zezwolenia pozostałych, oddalający się od terytorium Moskwy, był uznawany za zdrajcę. Na 

ten temat więcej np. zZob. np H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996; idem, Wzrost potęgi Moskwy, Kraków 

2000. 
26 Por. Ch. A. Ruud, S. A. Stipanow , Op. cit. s. 12. 
27 Opriczniną zwano początkowo tzw. ziemie oddalone od Moskwy, do których rościł sobie prawa Iwana IV. 

Według L. Bazylowa „[p]Pojęcie opriczniny miało jednak zakres o wiele szerszy, obejmowało bowiem także 

rozległe terytoria, które specjalnie wydzielono w celu utrzymania tej nowej instytucji. Zaliczono do niej przede 

wszystkim pewne okręgi i miasta w centrum kraju i na północ, a więc np. Możajsk, Wiaźmę, Suzdal i Starą Rusę, 

Jarosław, (…) częeść Moskwy i Nowogrodu oraz Chołmogory (…). Całe terytorium opriczniny podlegało 

administracji nowego «opriczyńskiego» dworu. W ramach tej instytucji powołano do życia wszystkie godności i 

urzędy, które istniały przedtem jako ogólnopaństwowe i które w całej pełni zachowały się nadal na terenach nie 

objętych opriczniną; tereny te nazwano ogólnie ziemszczyzną. Rosja podzieliła się niejako na dwa państwa, 

opriczninę i ziemszczyznęą: w obu działały odrębne prikazy(…), w obu znajdował się dwór złożony z takich 

samych dostojników, odrębny skarb i wojsko (…)”. Zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 

2005, s. 84. Dopiero wraz z powołaniem instytucji tzw. opriczników, opricznina przybrała takie a nie inne 

konotacje skojarzeniowe, będące od tego momentu w historiografii synonimem krwawych prześladowań , oraz 

bezprawnej grabieży majątku przez przedstawicieli organów władzy państwowej (carskiej). Stało się ono również 

określeniem stosowanym do scharakteryzowania zarówno polityki wewnętrznej, jak też okresu w historii Rosji 

cara Iwana IV Groźnego w latach 1565 – 1572 .  Zob. np. A. Pawłow, M. Perrie, przeł.. S. Kędzierski, Iwan 

Groźny. Car i tyran, przeł. S. Kędzierski, Warszawa 2008, s. 129–-139; L. Bazylow, "Oczerki po istorii 

opriczniny", P. A. Sadikow, Moskwa-Leningrad 1950. Recenzja, Przegląd Historyczny 1-2(44), 1953, s. 221-216. 
28 Por. Ch. A. Ruud, S. A. Stipanow, Strach. Tajna policja carów, (przekł. M. Przeczek,) Warszawa 2001; E. 

Kaczyńska, D. Drewniak, Ochrana. Carska policja polityczna, Warszawa 1993. 
29 Jedną z takich relacji, jest fragment dziennika dyplomaty i kupca angielskiego, zamieszczony w książce Ch. A. 

Ruuda i  S. A. Stipanowa : „ (…) to okrucieństwo zrodziło tak powszechną nienawiść, tajemniczość, strach i 



można stwierdzić, że opricznicy, stanowili pewną pseudoreligijną30 i sadystyczną organizację 

militarną. Świętością było dla nich prawo stosowania przemocy i odbierania ziem swym 

ofiarom, nałożone na nich przez Iwana IV,- którego – nomen omen – traktowali jako 

najwyższego kapłana swego pseudozakonu. Odziani w szare lub ciemne barwy, mocowali do 

okryć swych czarnych koni emblematy rozpoznawcze: miotłę i psią głowę. Miały być one być 

symbolami ich symbolami wierności carowi i jego nakazom. Najważniejszą formą zbierania 

informacji o wrogach cara – poza sadystycznym terrorem prewencyjnym – był donos. 

Szczególnie rozpowszechnił się on, gdy Iwan Groźny przyznał opricznikom uprawnienia 

śledcze.  Niejaki Schlichting – Niemiec przebywający w tym okresie w Rosji –, 

scharakteryzował wszechpotężną wówczas denuncjację w sposób nader obrazowy: „Moskale 

zdają się posiadać pewien rodzaj wrodzonej złośliwości, która powoduje, że oskarżają i 

oczerniają jeden drugiego przed tyranem, dysząa taką nienawiścią ku sobie, że gotowi 

powybijać się nawzajem przez to szkalowanie(…)”31. Donosicielstwo nie było też wolne od 

fabrykowania informacji.  

Myśl  Pierra Victurniena  Vergniauda32 : „Rewolucja, jak Saturn, pożera własne dzieci” 

– mimo, iż dotycząca innego okresu i innych wydarzeń, pasowałaby również do skwitowania 

końca działalności opriczników, ponieważ donos – stał się również ich pogromcą. Niemal 

wszyscy opricznicy, zginęli dzięki jego sile. 

 

                                                           
niezadowolenie w całym królestwie, że pojawiły się liczne próby i pomysły, w jaki sposób zniszczyć tyrana, ale 

on nadal odkrywał ich spiski i zdrady, dzięki (…) postępowaniu najbardziej łajdackich i zdecydowanych żołnierzy 

był w stanie wyglądać na świat i stawiać czoło największym wielmożom(…)”. Zob. Ch. A. Ruud, S. A. Stipanow, 

Op. cit.,. s. 12]. 
30 J. Taube i Elbert Krauze – obcokrajowcy należący do opriczników –, uważali cara za największego przełożonego 

ich „zakonu” – „On sam [Iwan IV] był Ojcem Przełożonym [Ihumenem], książę Afanasij Wiaziemskij – 

Szafarzem, a Maluta Skuratow – Zakrystianem; wraz z innymi pełnili oni rozmaite funkcje w klasztornym życiu. 

On, jego dwaj synowie i Szafarz mieli prawo uderzać w dzwon. Członków zakonu, którzy nie pojawiali się w 

kościele codziennie o czwartej rano, skazywano na osiem dni pokuty(…)”. Zob.Ch. A. Ruud, S. A. Stipanow, 

Op.cit., s. 12. 
31 Zob. Ch. A. Ruud, S. A. Stipanow, Op. cit. s. 13. 
32 Pierre Victurnien Vergniaud – był politykiem czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, należał do żyrondystów. 

Z komentarzem [AS7]: Lepiej byłoby: prawo (…) uzyskane 
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