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apărut interpretări după care spionajul chinezesc, constituie „cea mai puternica 
ameninţare la adresa Occidentului”. 

 
Cuba 

 
"Directoratul General pentru Informaţii”… 

 
„Dirección General de Inteligencia” – DGI, fondat în 1961, după victoria revoluţiei 

din această ţară, are atribuţii în domeniul culegerii de informaţii, al spionajului. 
Numără circa 15.000 de angajaţi. Principala sa „ţintă” sunt Statele Unite, desfăşurând în 
mod continuu operaţiuni de recrutare şi infiltrare, în care a obţinut succese notabile. 
În afară de această organizaţie, mai activează şi servicul „Informaţiilor Forţelor Armate 
Revoluţionare”. 

 
Vatican 

 
„Secretariatul pentru Relaţiile cu Statele” 

 
După cum s-a văzut, Papalitatea, „Sfântul Scaun”, şi-a dezvoltat de timpuriu, încă 

de la începutul EM, o structură care avea drept scop culegerea de informaţii, prin 
intermediul preoţilor şi călugărilor catolici, care a constituit, de fapt, unul dintre 
predecesorii serviciilor de informaţii. Această organizaţie a căpătat o formă mai 
apropiată de specificul acestor agenţii în 1793, sub papa Pius VI, sub denumirea de 
„Congregation Super Negotiis Ecclesiasticis Regni Galliarum”, ocupându-se de 
problemele pe care le ridica în faţa Papalităţii, pe plan informativ, Revoluţia franceză. 
Oficiul a trecut prin diferite transformări până când, în 1967, acesta a căpătat numele 
de „Consiliul pentru Afaceri Publice al Bisericii”, o denumire „neutră”, dar de fapt 
acesta are în atribuţiile sale şi protejarea Vaticanului împotriva „asaltului” spionajului 
unor puteri străine, mai ales al KGB. Asemenea atribuţii au fost avute în vedere şi prin 
organizarea, în 1988, în timpul papei Ioan Paul II, a unei entităţi de sine stătătoare, 
„Secretariatul pentru Relaţiile cu Statele” în atribuţiile căruia intră şi problemele de 
natură informativă 

 
România 

Principatele Unite, Regatul României,  
RP Română, RS România, România 

 
De la Siguranţă la SIE 

 
Încă în PM, în contextul multiplelor sale preocupări pentru făurirea unui stat 

naţional modern, Alexandru Ioan Cuza a avut în vedere, imediat după alegerea sa ca 
domn (24 ianuarie 1859), organizarea unei structuri informative la nivelul cerinţelor 
epocii. Culegerea de informaţii militare în România a fost legiferată la 12 noiembrie 
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1859, atunci când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înfiinţat Statul Major General al 
Armatei, în cadrul căruia funcţiona Secţia a II-a. Aceasta reprezintă primul organ de 
informaţii al armatei române. 

În continuare, activitatea culegerii de informaţii militare s-a desfăşurat în cadrul 
Direcţiei 1 din Ministerul de Război (1865-1867). 

Aşadar, în perioada domniei lui Cuza, în România funcţionau câteva servicii şi 
structuri de informaţii oficiale, dar şi structuri de informaţii acoperite şi neoficiale. 
Astfel, oficial funcţionau „Serviciul de informaţii al Armatei” (Secţia II, condusă de 
colonelul Slăniceanu, reorganizată în 1865), dar şi Structura informativă a Siguranţei 
Statului, condusă de Ioan G. Valentineanu. Organismele neoficiale erau Structura de 
Informaţii Interne şi Externe, Serviciul secret, condus de maiorul Cezar Librecht, 
director general al Poştelor şi Telegrafului, cel mai important. 

Procesul de modernizare a structurilor informative/contrainformative în România a 
continuat în deceniile următoare. La data de 25 martie 1908, au fost înfiinţate două 
direcţiuni în Ministerul de Interne, între care „Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei 
Generale” (DPSG) cu o organizare eficientă, capabilă să identifice şi să anihileze 
pericolele la adresa ordinii publice şi siguranţei statului. A avut loc un proces de 
depolitizare a acestor structuri şi de profesionalizare a personalului din Ministerul de 
Interne. În acest sens, pentru conspirativitate şi compartimentare au fost introduse, 
pentru prima dată în România, munca sub acoperire (infiltrare), lucrul cu agenţi 
acoperiţi şi utilizarea numerelor pentru conspirarea agenţilor. În fruntea DPSG au fost 
numiţi Ion Panaitescu, director, şi Stan N. Emanuel. Ion Panaitescu s-a preocupat de 
atragerea şi formarea, inclusiv prin trimiterea la cursuri de specialitate în străinătate, a 
unor cadre profesioniste, capabile să-şi desfăşoare activitatea, indiferent de fluctuaţiile 
vieţii politice. 

Prima lege românească privind combaterea spionajului este considerată a fi cea din 
31 ianuarie 1913, când pentru spionajul pe timp de pace se prevedea pedepsirea celor 
vinovaţi pentru trădare cu închisoare de la 2 la 15 ani. 

 Datorită poziţiei sale geo-strategice, România a făcut obiectul demersurilor 
politice, diplomatice şi informative încă în perioada imediat anterioară IRM. Evident, 
asemenea acţiuni s-au intensificat odată cu intrarea României în război, când ţara 
noastră a devenit teatrul de operaţii militare, dar şi informative, de spionaj, deci a 
ocupat un loc important pe harta „frontului secret”. 

În dese rânduri acţiunile informative din România au fost realizate prin intermediul 
unor agenţi-jurnalişti străini, mai ales austro-ungari, dar, din păcate, şi cu concursul 
unor ziarişti români. 

Până la Războiul balcanic din 1913, armata română n-a dispus de un serviciu de 
informaţii propriu-zis. Abia în acel an s-au luat primele măsuri pentru organizarea 
acestuia. Începând cu 31 ianuarie 1913, a intrat în vigoare „Legea contraspionajului în 
timp de pace” şi au fost întocmite proiecte de organizare a unui nou serviciu de 
informaţii. 
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În timpul IRM, activitatea informativă a fost desfăşurată atât de Marele Cartier 
General (MCG), prin Biroul 2 Informaţii din cadrul Secţiei I Operaţii, cât şi de Biroul 5 
Informaţii, subordonat Marelui Stat Major (MStM). 

În ceea ce priveşte activităţile contrainformative, un rol deosebit i-a revenit 
„Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale”. Romulus P. Voinescu a condus Brigada 
Specială de Siguranţă, devenind ulterior directorul „Siguranţei Generale a Statului”. În 
această perioadă era deja activ viitorul şef al spionajului românesc, Mihail Moruzov, 
în calitate de şef al Serviciului de Siguranţă al Deltei Dunării.  

În ceea ce priveşte eficienţa contraspionajului românesc, dintr-un raport întocmit 
în 1934 de Moruzov, şef, după război, al Serviciului de informaţii, reiese că acesta „a 
reuşit capturarea a 156 de spioni dintr-un total de 178 câţi fuseseră trimişi în liniile de 
apărare ale armatei romane de Serviciul de informaţii al armatei germane”. 

La 18 aprilie 1918, prin înaltul Decret regal cu nr. 1979, s-a procedat la o nouă 
reorganizare a serviciilor de informaţii, cu o structură mai completă prin crearea 
Secţiei a V-a informaţii şi contrainformaţii. În preajma şi în timpul războiului, în 
timpul neutralităţii României, a existat o secţie militară secretă în Transilvania, o 
agentură constituită din agenţi recrutaţi din rândul numeroşilor români transilvăneni 
care îşi manifestaseră sentimentele naţionale. Ei au pus la dispoziţia structurilor 
informative româneşti, înfruntând mari riscuri, date necesare planului de campanie în 
ipoteza intrării României în război contra Austro-Ungariei. Cu ajutorul unor astfel de 
colaboratori patrioţi s-au creat câteva centre informative în Transilvania, Banat şi 
Bucovina.  

De asemenea, trebuie subliniat rolul jucat în acest domeniu de Misiunea militară 
franceză condusă de generalul Berthelot care avea în componenţa sa două birouri de 
informaţii.  

In luna noiembrie 1918, a început constituirea Gărzilor Naţionale, organe de ordine 
şi informaţii ale mişcării naţionale a românilor, care au avut atribuţii în ce priveşte 
realizarea unităţii naţionale şi atribuţii informative şi contrainformative.  

În condiţiile în care România devenise, încă din PI, „teatrul de operaţiuni” al unor 
servicii de spionaj străine şi în perspectiva declanşării unui conflict mondial, a fost 
necesară reorganizarea structurilor informative. Cea mai importantă măsură a fost 
transformarea „Serviciului Secret” în „Serviciul Special de Informaţii”. Această restuctu-
rare era în legătură cu necesitatea creării unui instrument eficient care să informeze, 
pe plan extern, asupra perspectivelor raporturilor diplomatice şi ale operaţiunilor 
militare.  

La 9 octombrie 1939, s-a publicat în Monitorul Oficial Decretul-lege pentru 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, în care, pentru prima dată, 
apărea titulatura de „Serviciu Special de Informaţii” (SSI), subordonat direct 
Ministerului Apărării Naţionale.  

Una dintre primele măsuri organizatorice întreprinse de generalul Ion Antonescu, 
după ce a devenit preşedinte al Consiliului de Miniştri, a constat în emiterea, pe 8 
septembrie 1940, a Decretului-lege nr. 3083, prin care a transferat „Serviciul Special de 
Informaţii” din subordinea ministrului Apărării Naţionale în „subordinea directă a 
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Conducerii Statului Român”, existând posibilitatea colaborării Serviciului Special de 
Informaţii cu Marele Stat Major, precum şi cu celelalte ministere. Noul serviciu de 
informaţii se înfiinţa pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi se subordona direct 
conducătorului statului.  

La 12 noiembrie 1940, a fost elaborat un nou Decret-lege nr. 3813 privind organizarea 
şi funcţionarea SSI, ocazie cu care a fost numit în funcţia de director general Eugen 
Cristescu, fost şef al Siguranţei. În ceea ce priveşte activităţile informative, SSI urma să 
dezvolte „structuri de căutare informativă externă şi răspândirea lor raţională în 
punctele vitale din arena internaţională şi pe principalele teatre de acţiuni militare, 
spre a putea face faţă nevoilor informative în domeniul militar, politic, economic şi 
social". A fost înfiinţată o Secţie care avea ca atribuţii contraspionajul şi contrasabota-
jul. De asemenea, a fost înfiinţată, în afara secţiei propriu-zise, o grupă de informatori, 
precum şi Agentura a III-a de teren pentru supravegheri, filaj şi verificări. O altă 
noutate în structura organizatorică a SSI este înfiinţarea Eşalonului Mobil, care, alături 
de elaborarea Planului de mobilizare al SSI, dovedeşte adaptarea activităţii informative 
la condiţiile de campanie, şeful său fiind colonelul Ion Lissievici. 

Ulterior au avut loc o serie de alte restructurări în cadrul SSI privind organizarea 
instituţiei şi în vederea rezolvării problemelor conspirative (contraspionajul, 
contrasabotajul, conspiraţia, complotul, terorismul politic etc). O altă noutate, dictată 
de faptul că România se afla în război, a fost crearea unui eşalon informativ, având la 
bază agentura Frontului de Est. Această Secţie avea ca sarcini principale procurarea, 
verificarea şi completarea informaţiilor externe, conform necesităţilor semnalate de 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Marele Stat Major. Secţia de Contrainformaţii a 
suferit importante modificări pe parcursul reorganizării, fiind împărţită în trei secţiuni: 
Contrainformaţii, Contraspionaj şi Contrasabotaj. În anul 1943, a fost emis un nou 
decret-lege pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Special de Informaţii care 
devine „un serviciu învestit cu informaţia generală ce interesează conducerea Statului". 
Unul dintre cele mai importante succese ale SSI a fost „spargerea” codului pe care 
spionajul maghiar îl folosea în România şi anihilarea reţelei de agenţi ai acestuia. 

 
După evenimentele de la 23 august 1944, la 15 septembrie 1944, Serviciul Special de 

Informaţii şi-a schimbat numele în Serviciul de Informaţii şi a fost trecut în subordinea 
Ministerului de Război, iar la 27 aprilie 1945, Serviciul de Informaţii a fost trecut în 
subordinea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi a fost redenumit „Serviciul Special de 
Informaţii”. 

 Activitatea desfăşurată de SSI în perioada 1945-1948 a fost marcată de reducerea 
succesivă a personalului, a implicării unor cadre în diferite procese penale pentru 
activitatea depusă pe frontul de est, precum şi de impunerea la conducerea instituţiei a 
unor elemente mediocre, neprofesioniste, numite pe criterii politice. Încet, dar sigur, 
SSI a fost încadrat cu membri de partid, foşti ilegalişti, deveniţi oameni de bază ai 
noului regim comunist.  

În martie 1947, a fost înfiinţat „Serviciul de Informaţii al Armatei”, subordonat 
Marelui Stat Major. 
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La 30 august 1948, prin hotărârea Marii Adunări Naţionale, s-a înfiinţat, în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, „Direcţia Generală a Securităţii Poporului” (DGSP), la 
conducerea căreia s-au perindat mai multe persoane, dintre care unii aveau să se 
dovedească agenţi ai spionajului sovietic. Organizaţia era formată din 10 direcţii 
centrale şi 12 direcţii regionale. Până în anul 1958, DGSP a fost dirijată de consilieri 
sovietici. În 1951, ceea ce a mai rămas din SSI a fost comasat în DGSP. La 23 ianuarie 
1949 a fost înfiinţată, prin Decretul nr. 25, Direcţia Generală a Miliţiei din Ministerul de 
Interne, care înlocuia Direcţia Siguranţei Generale. 

La 7 februarie 1949, Jandarmeria a fost desfiinţată, fiind înlocuită cu trupele de 
securitate, iar din 30 martie 1951 DGSP a devenit „Direcţia Generală a Securităţii 
Statului” - DGSS care cuprindea şi o „Direcţie de Informaţii Externe” (DIE). 

La 30 martie 1951, DGSP a fost transformată în „Direcţia Generală a Securităţii 
Statului” (DGSS); prin acelaşi act normativ a fost creată Direcţia A - Informaţii Externe. 
La 20 septembrie 1952, DGSS se desprinde din Ministerul de Interne şi se transformă în 
Ministerul Securităţii Statului, care se reintegrează în Ministerul de Interne în 
septembrie 1953. 

La 11 iulie 1956, în cadrul Ministerului de Interne, s-au înfiinţat Departamentul 
Securităţii şi Departamentul Internelor. 

Între anii 1960-1965 se fac mari epurări în cadrul personalului Securităţii, fiind 
îndepărtaţi mulţi din ofiţerii impuşi de Moscova. 

La 22 iulie 1967, în cadrul Ministerului de Interne, a început să funcţioneze 
„Departamentul Securităţii Statului” (DSS), condus de un Consiliu al Securităţii 
Statului (CSS), care avea în frunte un preşedinte cu rang de ministru. 

La 4 aprilie 1968, Departamentul Securităţii Statului s-a desprins din Ministerul de 
Interne şi a funcţionat ca organ central de stat. 

La 9 aprilie 1972, Departamentul Securităţii Statului a fost reorganizat în şase 
direcţii principale (informaţii interne, contrainformaţii economice, contraspionaj, 
contrainformaţii militare, securitate şi gardă, şi cercetări penale). 

Activitatea de informaţii externe s-a desfăşurat fără întrerupere, instituţia 
responsabilă schimbându-şi frecvent denumirea şi subordonarea: 1954-1963: Direcţia I, 
subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI); 1963: „Direcţia Generală de 
Informaţii Externe” - DGIE, tot în componenta MAI; 1968-1972: DGIE a fost 
subordonată Consiliului Securităţii Statului (CSS), separat de MAI; 1972-1978: 
„Departamentul de Informaţii Externe” a funcţionat în cadrul CSS din Ministerul de 
Interne; 1978-1989: „Centrul de Informaţii Externe” (CIE), subordonat Departamentului 
Securităţii Statului (DSS).  

 
La 8 februarie 1990, prin hotărârea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, a fost 

reorganizat CIE. La 13 decembrie 1990, este înfiinţat „Serviciul de Informaţii Externe” 
(SIE), subordonat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). La 6 ianuarie 1998, a 
fost adoptată Legea nr.1 privind organizarea, funcţionarea şi activitatea SIE, act 
normativ aflat în vigoare. Potrivit acestuia, „Serviciul de Informaţii Externe” (SIE) este 
un organism specializat în informaţii externe referitoare la securitatea naţională şi 
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apărarea intereselor României. SIE îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Constituţia României, legile ţării şi deciziile Consiliului Superior de Apărare (CSAT), 
precum şi cu regulamentele militare. Activitatea SIE are caracter de secret de stat. 
Sursele informaţiilor, modalităţile de obţinere a lor nu pot fi desecterizate. Controlul 
asupra activităţii SIE este exercitat de Parlamentul României prin comisia de 
specialitate. SIE colaborează cu organisme similare din diferite ţări. 

„Serviciul Român de Informaţii” (SRI) are ca principal scop al activităţii sale 
culegerea şi procesarea informaţiilor relevante pentru securitatea naţională care sunt 
puse la dispoziţia a diferite departamente, între care Ministerul Apărării Naţionale. SRI 
este o agenţie nerepresivă. SRI este autorizat să intercepteze convorbiri telefonice şi 
alte forme (digitale) de comunicaţii. SRI colaborează cu 60 de agenţii cu profil similar 
de peste hotare. 

Alte servicii/agenţii 
„Serviciul de Protecţie şi Pază” (SPP) 
„Serviciul de Telecomunicaţii Speciale” 
„Direcţia Generală de Informaţii a Apărării” (DGIA) 
„Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă” din cadrul Ministerul de 

Interne (DGIPI) 
„Consiliul Suprem de Apărare a Ţări” (CSAT) este o autoritate administrativă 

autonomă, învestită de Constituţie cu scopul coordonării, într-un mod unitar, a 
activităţilor legate de apărarea ţării şi securitatea naţională. Activitatea Consiliului este 
examinată de o comisie specială a Parlamentului. 
 

„Serviciile”, astăzi 
 

Aceasta este denumirea sub care sunt desemnate în opinia publică, presă, dar şi în 
medii specializate agenţiile de informaţii/contrainformaţii, fără ca sfera sa să fie 
întotdeauna bine delimitată. De aceea, una dintre principalele cerinţe formulate în 
mediile politice, publice şi ale societăţii civile este legată de asigurarea transparenţei 
activităţii acestor servicii care nu întotdeauna este respectată, invocându-se necesităţi 
politice, de siguranţă naţională. 

În tot cazul, activitatea serviciilor de informaţii a căpătat o dimensiune planetară, 
neexistând vreun stat care să nu-şi fi dezvoltat asemenea structuri. De aceea, în afară 
de agenţiile cu tradiţie, Puterile „războiului secret”, au apărut asemenea organisme în 
toate statele care şi-au câştigat independenţa sau în care au avut loc restructurări 
politice majore. 

În ceea ce priveşte raporturile, colaborarea, dar şi confruntarea dintre serviciile de 
informaţii, au avut loc restructurări majore, care au dus la o nouă „aşezare”, configura-
ţie la nivel mondial şi în sfera „serviciilor”. Astfel, unele dintre serviciile aliate au 
devenit antagonice, iar altele, cel puţin pentru anumite perioade antagonice, au 
devenit „aliate”. 

Una dintre cele mai importante transformări a fost suferită de serviciile de 
informaţii ale statelor foste în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, care au devenit 
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independente, ba chiar au ajuns să se confrunte cu noile structuri informative ale 
urmaşului acesteia, Federaţia Rusă. 

O altă modificare priveşte impunerea pe plan mondial a activităţii unor servicii de 
informaţii corespunzător creşterii rolului politic jucat de statele respective, cazul cel 
mai caracteristic fiind acela al Chinei. 

Deşi la nivel mondial implicarea serviciilor de informaţii în viaţa politică internă a 
scăzut, mai există o serie de state în care agenţiile desfăşoară acţiuni de „poliţie 
politică”, cazurile cele mai elocvente fiind acelea ale Coreeii de Nord şi Iranului. 

De asemenea, în anumite zone ale lumii, mai ales în Orientul Mijlociu, serviciile de 
informaţii au căpătat un rol tot mai important şi în acţiunile de politică externă, atât 
din punct de vedere defensiv, cât şi în pregătirea, preîntâmpinarea şi chiar desfăşurarea 
unor confruntări armate. Este cazul conflictelor regionale în care, spre exemplu, sunt 
implicate Israelul şi unele state arabe, dar şi acela al raporturilor dintre Coreea de Nord 
şi cea de Sud, cu reverberaţii şi în alte zone ale lumii. 

Dar, în ciuda asigurărilor de transparenţă şi a deschiderii pentru colaborare, şi 
conflictele dintre Marile Puteri, ca şi acelea dintre alte state continuă să se manifeste în 
diverse forme, presa înregistrând aproape zilnic descoperirea unor „cazuri de spionaj”, 
mai mult sau mai puţin reale. 

Cea mai importantă transformare care a intervenit în activitatea serviciilor de 
informaţii şi a relaţiilor dintre ele este acordarea unei atenţii sporite, prioritare 
ameninţărilor globale, în primul rând terorismului, diferitelor forme de trafic, de la cel 
uman la acela cu arme, proliferarea armelor nucleare şi a altor asemenea pericole. 

În ultimă instanţă, principalul obiectiv al activităţii serviciilor de informaţii „astăzi” 
şi în perspectivă este acela stipulat chiar în statutul lor iniţial, principial al activităţii 
lor: apărarea statului de drept şi a echilibrului, colaborării între ţări, condiţie esenţială 
în asigurarea prosperităţii, evoluţiei normale pe plan mondial. 

Dacă acest deziderat se va împlini, rămâne de văzut… 
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(1995). Împreună cu fostul director al CIA, William Colby, realizează filmul Spycraft: 
The Great Game.  

 
„Maeştrii” ai spionajului sovietic 

 
Desigur, între aceştia se numără Alexander Feklisov (1914-2007), unul dintre cei 

mai importanţi agenţi sovietici în RR, fiind implicat în recrutarea unor „spioni atomici” 
şi conducând reţele în Statele Unite şi Marea Britanie. Complexitatea acţinilor la care a 
participat reiese chiar din titlul volumului său de memorii: The Man Behind the 
Rosenbergs: Memoirs of the KGB Spymaster Who Also Controlled Klaus Fuchs and 
Helped Resolve the Cuban Missile Crisis (2001). 

 Acelaşi „calibru” ca agent l-a avut Konon Trofimovici Molody (1922-1970), care, 
la un moment dat, ajunge iniţiatorul şi conducătorul celei mai importante reţele de 
spioni pentru URSS în Marea Britanie („Reţeaua Portland”). În 1965, publică volumul 
Spy: Memoirs of Gordon Lonsdale (numele pe care l-a purtat ca spion). Devine un critic 
al politicii guvernului sovietic şi nu poate accede decât la posturi minore, ceea ce îl face 
să ajungă la excese alcoolice. 

Despre Elizaveta Iulievna Zarubina (1900-1987) s-a spus că fost „unul dintre cei 
mai importanţi agenţi în sustragerea secretelor bombei atomice din Statele Unite”, 
fiind implicată, între altele, în tentativa de racolare a atomistului american Robert 
Oppenheimer. A servit, împreună cu soţul ei, în diferite zone ale globului, astfel 
încât titlul volumului, redactat în colaborare, se justifică: Jerrold L. Schecter, Leona P. 
Schecter, Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness - A Soviet Spymaster 
(1994). 
 

„Tovarăşi de drum” 
 

În PI, IIRM, spionajul sovietic a beneficiat şi de concursul 
unor agenţi de origine străină, unii dintre ei intelectuali de 
marcă, convnişi, măcar temporar, de justeţea sprijinirii 
„patriei socialismului”, ceea ce le-a atras califiativul de 
„tovarăşi de drum”.  

Între alţii, este cazul lui Arthur Koestler (1905-1983), 
unul dintre cei mai importanţi filozofi şi scriitori ai secolului 
XX, care, după ce este racolat de GRU, partcipă la campania 
de influenţare orchestrată de Münzenberg, dar, la un 
moment dat, dezamăgit, se îndepărtează de communism, ale 
cărui abuzuri le demască, între altele, în volumul Le Zero et 
l’Infini. 

Şi Carl Aldo Marzani (1912-1994) a fost publicist şi producător de filme, devenit, 
la un moment dat, agent dublu pentru OSS şi spionajul sovietic. După demascarea, 
Marzani este condamnat în 1947. Titlul volumui său, publicat în 1952, face apel la o 
reconciliere între protagoniştii RR: We Can Be Friends: The Origins of the Cold War. 

 

Arthur Koestler 
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Şi în perioada RR, spionajul sovietic a beneficiat de „serviciile” unor agenţi străini, 
unii dintre ei provenind din mediul diplomatic. Este exemplul lui Arne Treholt 
(1942-), care, între altele, a îndeplinit funcţia de consilier diplomatic în cadrul 
delegaţiei Norvegiei pe lângă ONU şi în conducerea Ministerului de Externe. Cu ocazia 
procesului care i-a fost intentat după demascarea sa în 1984, a reieşit că el spionase nu 
numai pentru URSS (în perioada 1974–1983), ci şi pentru Irak (1981–1983). În 1992, 
Treholt este eliberat şi emigrează în Rusia, unde devine un prosper om de afaceri. În 
2004, îşi publică memoriile sub titlul Boundary lines. 
 

Memoriile „grupului de la Cambridge” 
 
Potrivit opinei unor analişti ai activităţilor informative, la concurenţă cu alţi 

„maeştiri ai spionajului”, Harold Adrian Russel Philby (1912-1988) poate fi 
considerat cel mai important agent al secoului XX. Şi-a împărtăşit „experienţa” de 
agent într-un volum cu titlu semnificativ, dat fiind că multă vreme activitatea sa a 
rămas necunoscută: Silent War (1968).  

Şi alţi membri ai „grupului de la Cambridge” şi-au scris memoriile. John 
Cairncross publică The Enigma Spy. An Autobiography (1997), iar George Blake 
susţine că „nu a avut nici o altă alegere” (No Other Choice, 1990).  

La rândul lui, Iuri Modin, cel care a jucat rolul de agent recrutor pentru membrii 
acestui grup, publică destul de târziu, în 1994, o carte despre „cei cinci prieteni ai mei 
de la Cambridge” (My Five Cambridge Friends). 
 

Memoriile agentelor 
 
Abilitatea femeilor, posibilităţile lor de disimulare le-au permis să acţioneze ca 

agente duble sau să-şi folosească farmecele pentru recrutarea şi exploatarea 
informativă a unor persoane, dintre care unele cu poziţii politice importante. Uneori, 
spioanele au simţit nevoia să se „destăinuie”, dar şi atunci urmărind anumite interese. 

Jane Foster Zlatowski a fost recrutată pentru spionajul 
sovietic încă în PI de o altă spioană, de Martha Dodd, 
fiica ambasadorului SUA în Germania. Devine agentă dublă, 
acţionând pentru serviciul de informaţii al SUA, OSS, ca şi 
pentru „reaţeaua Soble” care spiona în SUA pentru URSS. În 
1980, îşi publică autobiografia, An Un-American Lady (1980), 
recunoscând aşadar, pe drept cuvânt, că nu a fost „o doamnă 
americană”… 

Christine Keeler (1942-) s-a aflat în centrul unuia 
dintre cele mai scandaloase cazuri de spionaj din timpul RR, 
aşa-numita „afacere Profumo”, după numele secretarului de 

stat pentru Război în guvernul Marii Britanii, pe care, prin „farmece” proprii, l-a 
determinat să spioneze pentru URSS. Scandalul stârnit de „afacerea Profumo”, care a 
dus la demisia guvernului MacMillan, se amplifică şi prin difuzarea, în 1989, a filmului 

 
Christine Keeler 
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cu acelaşi titlu. Cu această ocazie, Keeler, care de fapt nu a fost decât o prostituată, nu-
şi uită vechea meserie, semnând şi un contract prin care se obliga să pozeze nudă. De 
asemenea, va publica volumele cu titluri incitante Sex Scandals şi The Naked Spy.  
 

„Autobiografia unui spion” 
 
…este titlul stereotip purtat de două volume publicate de spioni din Marea Britanie 

pentru URSS.  
M.D.Hawkes a fost membru al „reţelei Portland” care a acţionat în această ţară în 

RR, colaborând, între alţii, cu alt spion-memorialist, Gordon Lonsdale. Este arestat 
in 1961, publicând ulterior volumul cu titlul de mai sus. 

John Vassall (1924-) a făcut parte din forţele aeriene ale Marii Britanii (RAF) şi, in 
calitate de ataşat al Ambasadei acestei ţări la Moscova, după ce este şantajat datorită 
faptului că era homosexual, acceptă să spioneze. Este arestat în 1962 şi după eliberare 
îşi publică, în 1975, autobiografia. 
 

Autori de succes 
 
Omul de afaceri Greville Maynard Wynne (1919–1990) a acţionat, ca persoană de 

legătură a MI6, cu defectorul sovietic Oleg Penkovski. Este arestat în 1963, la 
Budapesta, şi extrădat în URSS, fiind condamnat pentru spionaj. Wynne va fi 
„schimbat”, în 1964, pentru agent sovietic. Publică volumele The Man from Moscow: 
The Story Of Wynne and Penkovsky (1967) şi Contact on Gorky Street: a British Agent's 
Own First-Hand Account of His Mission to Moscow (1968) care s-au bucurat de o largă 
audienţă. 

Peter Maurice Wright (1916–1995) a fost un om de ştiinţă şi ofiţer al serviciului de 
contrainformaţii MI5. Este autorul unei cărţi controversate, Spycatcher. The 
Autobiography of a Senior Intelligence Officer (1987), devenită un „bestseller” 
internaţional. Între altele, sunt aduse în discuţie eşecurile înregistrate de MI5. Şi în 
acest volum sunt aduse argumente care demonstrează că directorul MI5, Roger 
Hollis, a fost agent pentru URSS. 
 

Un „cameleon” 
 
Nu numai spionajul sovietic a adus prejuducii CIA, ci şi agenţi din interiorul 

agenţiei. Unul dintre aceştia, poate persoana cea mai detestabilă, un adevărat 
„cameleon” din punctul de vedere al intereselor politice şi în domeniul informaţiilor 
ale SUA, a fost Philip Agee („Pont”) (1935–2008) care, după terminarea studiilor de 
filosofie şi drept, lucrează, din 1957, ca ofiţer CIA, în ţări din America Latină. După ce, 
în 1969, demisioneazã din CIA, motivând că a fost dezamăgit de scopurile şi metodele 
agenţiei, Agee colaboreazã cu KGB ca agent de influenţare (colaborare pe care a negat-
o). Publicã, în 1975, la Londra, volumul Inside the Company. CI,. În Dirty Work: The 
CIA in Western Europe (1978) şi Dirty Work: The CIA in Africa (1979) sunt date la iveală 
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noi informaţii despre personalul CIA. Şi-a descris „peripeţiile” în lucrarea 
autobiografică On the Run (1987). 
 

Spioni în Cuba 
 
În perioada RR, Cuba a reprezentat una din ţintele prioritare ale CIA, din cauza 

pericolului pe care îl reprezenta acest „satelit” al URSS în ceea ce priveşte răspândirea 
comunismului pe continetul american şi în alte părţi ale lumii.  

Everette Howard Hunt, Jr. (1918–2007) a îndeplinit funcţia de şef al staţiunii CIA 
în America de sud. A existat presupunerea, sprijinită şi pe unele documente din „arhiva 
Mitrohin”, că a fost în legătură, la Mexico City, cu Lee Harvey Oswald, asasinul 
preşedintelui J.F. Kennedy (22 noiembrie 1963), relaţie pe care Hunt o neagă. Este 
audiat de diferite comitete care anchetau asasinarea lui Kennedy, susţinând că, în 
general, acest asasinat s-a încadrat într-un complot. Devine consilier al preşedintelui 
Richard Nixon şi este implicat în „afacerea Watergate” (1972). În 2007, apare volumul 
autobiografic al lui Hunt American spy: my secret history in the CIA, Watergate, and 
beyond. 

Născută în Germania, unde a fost internată într-un lagăr de exterminare, Marita 
Lorenz (1939-) vine în Cuba în 1959. Întreţine o 
relaţie sentimentală cu Fidel Castro, cu care se 
pare că a avut şi un copil. În 1960, este recrutată 
de CIA. Există prezumţia că Lorenz a participat 
la încercarea de asasinat prin otrăvire a lui Fidel 
Castro din 1960. Mai târziu, Lorenz se refugiază 
în SUA şi se înrolează în organizaţia secretă 
„Brigada anti-comunistă internaţională”. În 1970, 
este recrutată de FBI pentru a spiona diplomaţi 
sovietici. Publică volumele Dear Fidel - my life, 
my love, my betrayal şi One Woman's 
Extraordinary Tale of Love and Espionage from 
Castro to Kennedy (1993). 

 
Maeştri ai deghizării 

 
Soţii Tony si Jonna Mendez au lucrat timp de 25 de ani în unul dintre cele mai 

importante departamente ale CIA, acela care se ocupa atribuirea unei noi identităţi 
pentru agenţii care acţionau peste hotare şi deghizarea lor. De asemenea, Jonna a fost 
implicată in operaţiuni de salvare a unor diplomaţi americani luaţi ostateci în Iran. 
Pentru aceste merite, a fost distinsă cu diploma „Intelligence Star for Valor”. Se pare că 
ambiţiile soţilor Mendez erau şi mai mari căci, în volumul Spy Dust: Two Masters of 
Disguise Reveal the Tools and Operations that Helped Win the Cold War (2002), 
consideră că au contribuit la câştigarea RR. 
  

 

Marita Lorenz şi Fidel Castro 



C i n c i  M i l e n i i  d e  S p i o n a j  | 363 

 
O carte interzisă 

 
Timp de cinci ani, până la retragerea trupelor americane din Vietnam, Frank 

Warren Snepp (1943-), de profesie jurnalist, a lucrat în cadrul Ambasadei SUA la 
Saigon, în calitate de anchetator, analist şi organizator de acţiuni informative şi 
operative. A fost unul dintre ultimii oficiali americani care au părăsit Vietnamul, în 
1975, în urma „operaţiunii  Frequent Wind”. În 1977, Snepp încearcă să publice volumul 
Decent Interval: An Insider's Account of Saigon's Indecent End Told by the Cia's Chief 
Strategy Analyst in Vietnam Decent Interval, despre operaţiunile SUA în Vietnam, dar 
CIA obţine blocarea lucrării pe motiv că face publice o serie de informaţii secrete. 
 

Un „erou CIA” 
 
Născut în Cuba, Félix Ismael Rodríguez Mendigutia (1941-) a fost probabil nu 

numai unul dintre cei mai longevivi agenţi CIA, ci şi unul care a fost implicat, începând 
din din anii 1960 şi până mai târziu, în cele mai multe operaţiuni ale Agenţiei: atacul de 
la „Golful Porcilor” (Cuba), capturarea lui Che Guevara (Bolivia), războiul din Vietnam 
(„Programul Phoenix “), ca şi în afecarea „Iran Contra” din Nicaragua. Aceste servicii au 
făcut ca Rodríguez să primească unul din cele mai importante ordine acordate de CIA, 
„Intelligence Star”. El însuşi s-a considerat un „luptător din umbră, erou CIA”, aşa cum 
reiese din biografia publicată în 1989 (Rodriguez, Felix I. and John Weisman. Shadow 
Warrior/the CIA Hero of a Hundred), care desigur poate prezenta un interes deosebit 
pentru istoricii activităţilor informative, cu condiţia să nu fie o pledoarie pro domo, 
cum s-a mai întâmplat, aşa cum am văzut, şi în alte cazuri… 
 

Critici la adresa CIA 
 
În PC, frecvenţa apariţiei de memorii ale unor foşti agenţi a scăzut, explicaţia 

rezidând în caracterul încă secret, clasificat al operaţiunilor la care au participat. Este 
de aşteptat ca asemenea apariţii să se înmulţească în momentul în care „perspectiva 
istorică”, dar mai ales legislaţia referitoare la mediile informative vor permite acest 
lucru. În tot cazul, atunci când au reuşit să-şi publice memoriile, unii dintre agenţii-
autori formulează critici la adresa CIA sau provoacă nemulţumiri faţă de metodele 
acestei agenţii în rândurile opiniei publice. 

Un exemplu în acest sens îl constituie volumele publicate de Robert „Bob" Baer 
Booker (1952-), care, în timpul carierei sale de 30 de ani în CIA, a îndeplinit misiuni 
informative, în anii 1990, în India, Liban, Maroc şi Irak şi alte ţări. În Irak, a primit 
misiunea de a organiza opoziţia în vederea îndepărtării de la putere a lui Saddam 
Hussein, dar a fost rechemat deoarece intenţiona să pregătească asasinarea acestuia. În 
continuare, pledează pentru o intervenţie a SUA în Irak. În 1997, demisionează din 
CIA. Primeşte medalia agenţiei pentru întreaga sa carieră informativă. Publică 
volumele See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the CIA's War on Terrorism 
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(2002), Sleeping With the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Crude (2003), 
în care adoptă o atitudine critică faţă de acţiunile CIA.  

Reacţii adverse faţă de CIA în rândurile opiniei publice a stârnit şi apariţia 
volumului Blowing My Cover, My Life As A Spy (2005) de Lindsay Moran care a 
activat în cadrul departamentului de operaţii clandestine al CIA, cum s-a văzut - un 
domeniu deosebit de nevralgic. 

 
Dezamăgiri şi trădări 

 
Uneori asemenea critici au căpătat forma mai dură a unor acuzaţii la adresa CIA, 

ajungându-se, în unele cazuri, la despărţiri, „divorţuri”, spectaculoase. 
Este cazul lui Valerie Plame, care, după o carieră de 23 de ani în CIA ca agent 

acoperit, însoţindu-şi soţul diplomat în diferite misiuni peste hotare, timp în care a 
furnizat informaţii deosebit de preţioase privind mai ales potenţialul atomic al 
diferitelor state, şi care, totuşi, în 2005, îşi dă demisia din CIA, căci activitatea sa de 
agentă fusese dezvăluită în presă. Cauza reală ar fi fost faptul că informase că Iranul nu 
poseda, la acea dată, armament nuclear, ceea ce nu corespundea intenţiilor Adminis-
traţiei SUA de a interveni, la un moment dat, în această ţară care făcea parte din „axa 
răului”. Scandalul care a urmat acestor evenimente a fost denumit în presă 
„Plamegate”. Se pare că însuşi preşedintele Bush Sr. fusese implicat. În tot cazul, 
Valerie Plame şi soţul ei au deschis o acţiune prin care învinovăţeau de „trădarea” celei 
care acţionase ca „agent acoperit neoficial” o serie de oficialităţi de la Casa Albă. Din 
chiar titlul volumului pe care îl publică în 2007- Fair Game: My Life as a Spy, My 
Betrayal by the White House, reiese că Plame se simţise „trădată” de CIA. 

O altă agentă „decepţionată” care a intrat, la un moment dat, în conflict cu 
conducerea Agenţiei a fost şi Melissa Mahle care lucrat sub acoperire de arheolog în 
Israel. Motivaţia criticilor sale a fost felul în care CIA a acţionat în cazul unei persoane 
implicate în atentatul de la World Trade Center din 1993, identificată de ea, care, în 
cele din urmă, a reuşit să scape. Mahle face cunoscute aceste puncte de vedere în 
volumul Denial and Deception: An Insider’s View of the CIA from Iran-Contra to 9/1, 
apărut în 2004, în care face un istoric al Agenţiei încă de la „afacerea Iran-Contra” 
(transmiterea de arme rebelilor din Nicaragua obţinute din afaceri ilicite cu petrol cu 
Iranul) până la evenimentele din 11 septembrie 2001. Urmarea: deşi volumul fusese 
cenzurat de CIA, i se cere să demisioneze, căci ea ar fi făcut publice informaţii 
clasificate din interiorul Agenţiei. 
 

Pe „risc” propriu 
 
O anumită dezamăgire a trăit şi prima femeie ce a îndeplinit cea mai înaltă funcţie 

în ierarhia spionajului, director general al serviciului de informaţii britanic MI5, Stella 
Rimington (1935-) în perioada 1991-1996, unul dintre cei mai prolifici autori din 
rândurile persoanelor care activaseră în agenţiile de informaţii. După ce în 1994 
elaborase lucrarea documentară Intelligence, Security and the Law (Informaţii, 
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securitate şi lege), în 2001, debutează editorial cu volumul Open Secret: The 
Autobiography of the Former Director-General of MI5 (Secret deschis. Autobiografia 
unui fost director general al MI5), iar în 2004, debutează ca romancieră cu volumul At 
Risk, al cărui personaj central este, bineînţeles, o femeie-spion. Cartea a reprezentat un 
risc real, stârnind un adevărat scandal: Stella Remington este acuzată că deconspiră 
unele aspecte din activitatea MI5, periclitându-i astfel activitatea. De fapt, aşa cum a 
declarat, „Mi-am dorit dintotdeauna să îi ajut pe oameni să înţeleagă mai bine lumea 
spionajului… Nu am lucrat 27 de ani pentru a-mi apăra ţara ca să mă apuc să o pun 
acum în pericol”. În această situaţie, nedorind să renunţe la scris, ea se hotărăşte să 
devină autoare de romane de spionaj, cu personaje fictive, dar care, de fapt, sunt 
inspirate de cele reale, pe care Stella Rimington le cunoscuse atât de bine. Volumele pe 
care le va publica (Secret Asset – 2006, Illegal Action - 2007, Dead Line – 2008, Present 
Danger –2009) ilustrează genul „insider spy fiction” („ficţiuni de spionaj ale unor 
inseideri”), deci autori care lucraseră în serviciile de informaţii, afirmat mai ales în 
SUA. Paralel, desfăşoară cercetări în arhivele secrete, formulând propuneri pentru 
reorganizarea acestora. 
 

Un „dezamăgit” şi în Mossad 
 
Rolul pe care Philip Agee l-a jucat faţă de CIA se regăseşte în volumul publicat de 

un renegat al serviciului de informaţii al Israelului, Mossad, Victor Ostrovki. În 
perioada 1984-1986, el acţionează ca agent Mossad, dar este demis din cauza unor 
carenţe profesionale. Va face publică, prin apariţia volumului By way of deception, în 
care este inserată o listă cuprinzând 1.200 de agenţi israelieni, o serie de metode şi 
activităţi clandestine condamnabile ale agenţiei, precum folosirea de „cobai” 
palestinieni într-o clinică din Israel, dezinformarea de către Mossad a serviciului de 
informaţii american printr-o staţie de radio din Libia. Israelul a încercat să obţină 
interzicerea cărţii în SUA. 
 

40 de ani de „viaţă secretă” 
 
David Dastych (1941-) este încadrat în 1961 în serviciul de informaţii al RP Polone 

şi activează, între 1961-1968, în Europa de Vest, SUA, China, Vietnam unde, în 1973, este 
recrutat de CIA. Este arestat în 1987 şi condamnat la 8 ani închisoare. Este eliberat în 
1990 şi lucrează în continuare ca jurnalist. Publică volumul At One’s Own Risk. 40 
Years of a Journalist’s Secret Life in the East and West. În 2006, fiul lui Dastych moare 
în condiţii misterioase, existând prezumţia că a fost otrăvit. 
  



366 | A l e x a n d r u  P o p e s c u  

 
Spionii STASI îşi amintesc 

 
După „căderea zidului” din Berlin, a existat o adevărată „inflaţie” de amintiri ale 

foştilor agenţi STASI, dintre care cei mai mulţi au acţionat în RF Germania. Majoritatea 
acestora au un scop justificativ, încercând să demonstreze că nu sunt culpabili, dat 
fiind că au acţionat în „serviciul comandat” al unui stat suveran, RD Germană.  

Acesta este subtextul şi al memoriilor „şefului-spion”, conducătorul STASI, Markus 
Wolf : Spionagechef im geheimen Krieg. Erinnerungen (1997). În ceea ce îl priveşte, 
această argumentaţie a funcţionat în bună măsură, dat fiind că a primit o pedeapsă 
destul de redusă din partea insanţei în faţa căreia a compărut. 

„Soldat în trei armate” (?) îşi intitulează Bruno Winzer ( 1912-) volumul de amintiri 
(Soldat in drei Armeen). Face parte din armata vest-germană ca ofiţer de presă. În 
calitate de apropiat al politicianului social-creştin F.J. Strauss, Winzer are acces la 
planuri militare secrete pe care le pune la dispoziţia serviciului de informaţii est-
german, aşa cum menţionează şeful STASI, Wolf. În 1960, se refugiază în Germania de 
Est, activând, în continuare, ca jurnalist.  

Interesul pentru „depoziţiile” spionilor STASI în RF Germania a dus chiar la apariţia 
unui volum care înmănunchează amintirile mai multora dintre aceştia: Kundschafter 
im Westen. Spitzenquellen der DDR-Aufklärung erinnern sich (editori Klaus Eichner, 
Gotthold Schramm, 2003). 

 
Alt „agent cameleonic” 

 
Acest epitet îl merită din plin Belu Zilber (Andrei Şerbescu) (1901-1978) care, 

după ce acţionat, in PI, ca agent al Cominternului, activitate pentru care a şi fost 
condamnat, după IIRM devine o sursă foarte bună pentru serviciile de informaţii 
anglo-americane, care aflau astfel ce se întâmpla la vârful puterii procomuniste, după 6 
martie 1945. 

Pledază pentru o intervenţie hotărâtă a Puterilor vestice în România care se găsea 
confruntată cu pericolul comunizării. Şi această activitate este reţinută de instanţa care 
l-a judecat, alături de „grupul Pătrăşcanu”, dar datorită „colaborării” sale cu organele 
de anchetă, scapă cu viaţă. După eliberarea sa în 1964, a început să îşi scrie memoriile, 
manuscrisul iniţial fiind sustras de agenţi ai Securităţii, interesaţi mai ales de 
referinţele de natură informativă pe care acesta putea să le conţină, pe care însă Silber 
nu le-a făcut niciodată cunoscute.  

Ulterior a publicat volumul Monarhia de drept dialectic, considerat de unii analişti 
drept „o necruţătoare analiză a marxism-leninismului în varianta sa românească”. 
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„Orizonturile” lui Pacepa 

 
Şi România perioadei RR şi-a avut „memorialiştii” săi dintre spioni şi şefi ai 

serviciilor de informaţii. 
După defectarea sa în 1978, generalul Ion Mihai Pacepa (1928-), şef-adjunct al 

DIE, publică, în 1987, volumul Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief. 
Urmează Moştenirea Kremlinului care joacă, într-adevăr, un rol important pentru 
demascarea, pe plan internaţional, a politicii lui Nicolae Ceauşescu. Mai puţin 
important pentru detaliile „picante” pe care le oferă despre viaţa familiei Ceauşescu şi a 
apropiaţilor săi, cartea este relevantă în ceea ce priveşte modalităţile în care dictatorul 
român plănuia să înşele încrederea Puterilor vestice, din postura de „dizident” din 
blocul sovietic. Difuzarea sa la postul de radio „Europa liberă” a avut un impact 
deosebit în ţară, ceea a stârnit furia dictatorului care a ordonat suprimarea lui Pacepa 
(de fapt, acest ordin fusese dat chiar după defectarea sa). 

În 1999, Pacepa publică trilogia Cartea Neagră a Securităţii în care demască o serie 
de practici ale instituţiei din conducerea căreia făcuse parte. În bună măsură, şi aceste 
volume au acelaşi substrat „justificativ” pe care l-am constatat şi în cazul altora 
datorate unor şefi ai serviciilor de informaţii. 
 

„Cauşescu demascat” 
 
Pavel Haiducu (1948-2003) este trimis în Franţa cu misiuni informative, mai ales 

în domeniile ştiinţifice şi tehnologice. În 1982, i se cere să-i suprime pe dizidenţi 
români Paul Goma şi Virgil Tănase, ceea ce îl determină să se pună în legătură directă 
cu DST, acţionând ca agent dublu. Ca urmare a acestui episod, presa frenceză titrează: 
„Cauşescu demascat”. Experienţa lui Haiducu constituie subiectul volumului cu titlul… 
tulburător, J'ai Refusé De Tuer (1984). 

 
„Povestea unui condamnat la moarte” 

 
Într-adevăr, ca urmare a descoperirii colaborării diplomatului Mircea Răceanu 

(1935-) cu spionajul american în 1989, acesta a fost condamnat la moarte, pedeapsă 
schimbată cu aceea de închisoare pe viaţă, la intervenţia preşedintelui american 
George Bush. Eliberat în decembrie 1989, Haiducu a plecat în SUA, publicând volumul 
România împotriva Statelor Unite: Diplomaţia absurdului, 1895-1989, iar, ulterior, cartea 
Infern '89: povestea unui condamnat la moarte, în care face cunoscute numele unor 
diplomaţi din cadrul MAE care ar fi colaborat cu Securitatea în diferite forme. 
  



368 | A l e x a n d r u  P o p e s c u  

 
„Recviem pentru spioni” 

 
După 1989, în România, au apărut o serie de memorii şi lucrări cu caracter istoric 

aparţinând unor cadre care au fost active în spionaj, în perioada RR. Cele mai multe 
dintre ele acreditează ideea că agenţii care au activat în serviciile de informaţii externe 
nu au făcut decât să-şi facă datoria profesională şi patriotică, servind intereselor ţării. 
Este, cum am văzut, o orientare mai largă, justificativă, uneori chiar „nostalgică” a 
lucrărilor de memorialistică apărute în diferite ţări, mai ales în cele din fostul „lagăr 
socialist”. Gheorghe Dragomir (1948-) activează în cadrul contraspionajului româ-
nesc, începând din 1969, iar din 1973 - în cadrul Centrului de Informaţii Externe (CIE). 
Execută misiuni informative în mai multe ţări din Asia, Africa, Orientul Mijlociu şi 
Europa Occidentală. În perioada 1990-1992, Dragomir exerictă funcţia de adjunct al 
şefului CIE. 

În 2008, publică volumul Recviem pentru spioni, consacrat în principal „cadrelor şi 
agenţilor Serviciului de Informaţii Externe /de fapt celor din CIE/ care şi-au dedicat 
viaţa apărării şi promovării intereselor naţionale pe plan extern, prin mijloace şi meto-
de specifice muncii de informaţii, cu modestie şi în tăcere, de multe ori riscându-şi 
viaţa şi libertatea, de multe ori nedreptăţiţi de istorie şi societate”. Într-adevăr, istoria 
va trebui să demonstreze dacă aceşti agenţi au acţionat în interesul întregului „popor” 
sau al unei „pături” aflate la conducerea ţării, ale cărei interese nu au coincis întotdea-
una cu cele naţionale.  
 

Un alt „risc asumat” 
 
După cum s-a văzut, această sintagmă revine adesea în titlurile unor lucrări 

aparţinând unor agenţi sau ale unor persoane din conducerea serviciilor de informaţii, 
semnificând că aceştia s-au angajat în mod voluntar, din convingeri patriotice, în 
activităţi care îi puteau costa libertatea sau viaţa.  

Filip Teodorescu (1939-) a îndeplinit, înainte de 1989, funcţia de locţiitor al şefului 
Direcţiei contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului. În 1992, publică 
volumul Un risc asumat, consacrat mai puţin activităţilor de contraspionaj pe care le-a 
desfăşurat cât demonstrării faptului că Revoluţia din 1989 a fost opera unor agenturi 
straine, deşi la procesul care i-a fost intentat a declarat „ca nu a evidenţiat” nici un 
amestec străin în evenimentele din decembrie 1989. De fapt, însuşi autorul pomeneşte 
de activitatea unor agenţi ai unor servicii străine implicaţi în aceste evenimente, a 
căror prezenţă nu a fost relevată de investigaţiile contraspionajului românesc, ci de… 
presă. Este de aşteptat ca asemenea contradicţii şi altele legate de activitatea 
contraspionajului românesc să fie îndepărtate de lucrări, eventual memorii consacrată 
activităţii spionajului/contraspionajului românesc şi în perioada dinainte de 1989, dacă 
vreodată factorii implicaţi în asemenea activităţi se vor hotărî să facă publice asemenea 
informaţii…  
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Biografii 

…mai mult sau mai puţin romanţate 
 

De la evocări la lucrări ştiinţifice 
 
Activităţile informative, cariera unor spioni au constituit subiecte de atracţie atât 

pentru literaţi, de la romancieri la biografi, cât şi pentru cercetători, istorici şi 
specialişti. Din prima categorie, ne vom referi nu la literatura propriu zisă, de ficţiune, 
domeniu care face obiectul unei alte secţiuni a acestei lucrări, ci la aceea biografică, 
inspirată de personaje reale, spioni care au acţionat, în diferite perioade, pe „fronul 
secret”. Specificul unor asemenea lucrări variază de la biografii romanţate, evocări care 
transformă pe spioni în adevăraţi eroi (sau „demoni”) ai „lumii spionajului”, sacri-
ficând, în numele spectaculosului sau al altor interese, adevărul istoric, la lucrări ce 
încearcă să fie obiective, reconstituind profilul unor spioni pe cât posibil cu respectarea 
datelor istorice. Aceasta este constituită din contribuţii ştiinţifice, datorate unor 
cercetători. Uneori şi obiectivitea unor asemenea lucrări este discutabilă, fiind 
inspirate de tendinţa de exagerare a contribuţiei anumitor spioni, unii dintre ei 
consoderaţi „celebrii”, cu contribuţii hotărâtoare pe plan intern, dar şi internaţional, 
din motive care se raportează mai ales la interesele ţărilor pe care le-au slujit. 

Aşadar, informaţiile şi interpretările acestor lucrări trebuie considerate într-o 
perspectivă critică, actuală, dar în acelaşi timp, ele nu pot fi ignorate, dat fiind că aduc 
informaţii inedite, mai ales în ceea ce priveşte resorturile personale, motivaţiile 
psihologice ale activităţii agenţilor care au ilustrat istoria universală a spionajului, din 
cele mai vechi perioade până astăzi. 

Declasificarea unor documente de arhivă, publicarea unor mărturii inedite, în stare 
să arunce lumini noi asupra vieţii şi activităţii acestora, dar nu în ultimă instanţă, noile 
contexte politice, au făcut posibile şi necesare noi interpretări şi reevaluări, ducând la 
amplificarea literaturii biografice referitoare la activitatea unor spioni implicaţi în 
„jocurile informative”. Unele din aceste lucrări au adus contribuţii notabile (uneori 
chiar spectaculoase!). În ceea ce ne priveşte, în afara unor asemenea lucrări pe care am 
avut deja prilejul să le cităm în cuprinsul acestui volum, ne vom referi la o serie de 
biografii (monografii) mai ales atunci când ele au un aport real la elucidarea unor 
împrejurări şi aspecte mai puţin cunoscute ale activităţii unor protagonişti ai 
„războiului secret”. Desigur enumerarea acestor biografii şi lucrări ştiinţifice este 
selectivă şi se referă cu predilecţie la apariţii mai noi, în ultima perioadă înregistrându-
se, din diverse motive, un adevărat „val”, am spune chiar o abundenţă de asemenea 
apariţii, fără a fi pierdute din vedere şi unele volume apărute într-o perioadă mai 
îndepărtată, dar care îşi păstrează interesul. 
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