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PREFAȚĂ 
 

Cinci milenii… 
 
Pornind de la ideea că „spionajul este una dintre cele mai vechi şi mai bine docu-

mentate arte politice şi militare”, Enciclopedia spionajului, informaţiilor şi securităţii 
(2004) consideră că această ocupaţie a apărut odată cu marile civilizaţii ale Antichităţii, 
în urmă cu 6.000 de ani, în Mesopotamia, având ca principale funcţii asigurarea 
securităţii formaţiunilor politice şi conservarea regulilor, a legislaţiilor lor. /1/  

O altă lucrare de sinteză, Enciclopedia spionajului (1998), consideră că spionajul se 
reclamă ca una dintre cele mai vechi meserii din lume. /2/ 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că, dacă argumentele menţionate îşi păstrează 
valabilitatea, izvoarele istorice de care dispunem sugerează ca mai probabilă manifes-
tarea primelor forme ale activităţilor de spionaj, informaţii în mileniu III î.Hr., în Me-
sopotamia, unde se dezvoltă centre urbane cu o organizare politică tot mai complexă, 
ceea ce determină apariţia unor instituţii consacrate asigurării securităţii politice şi 
păstrării legilor, făcând necesară desfăşurarea unor activităţi de informaţii şi spionaj.  

Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că începuturile unor asemenea acţiuni sunt 
legate de această zonă, care a rămas, timp de patru milenii, unul din cele mai impor-
tante centre de civilizaţie ale Asiei şi lumii. Mesopotamia antică adăposteşte succesiv 
civilizaţiile sumeriană, akadiană, asiriană, babiloniană şi caldeiană. Procesul de centra-
lizare în jurul oraşelor-state şi, mai târziu, al imperiilor care s-au constituit aici, 
începând din mileniul III î.Hr. s-a făcut mai ales prin desfăşurarea unor acţiuni armate, 
dar şi a unora de „război secret”, concretizate în acţiuni de spionaj, diversiune, sabotaj 
şi asasinate. Asemenea activităţi erau necesare şi în contextul luptelor dintre diferite 
oraşe-state (Kish, Uruk, Ur). Tot în această perioadă, apar primele amenajări secrete şi 
căi de refugiu în timpul conflictelor armate. De altfel, mileniul III î.Hr. a prilejuit, în 
zona Mesopotamiei, şi alte „premiere” de natură politică şi culturală: prima atestare a 
scrierii cuneiforme, domnia lui Gilgamesh în Uruk şi apariţia poemului epic care îi 
poartă numele, un important izvor pentru cunoaşterea activităţilor politice şi militare 
ale vremii, între care cele de spionaj îşi aveau locul lor, întemeierea de către Sargon I 
cel Mare a Imperiului Akkadian (aprox. 2371 î.Hr.), ceea ce duce la unificarea întregul 
Sumer, punând bazele unui imperiu de la Golful Persic la Marea Mediterană, care do-
mină aproape două secole Orientul Mijlociu. Desigur, asemenea operaţiuni militare 
complexe, ca şi organizarea şi păstrarea teritoriilor cucerite nu puteau fi realizate fără 
desfăşurarea de activităţi de spionaj, subversiune. 

În perioadele care au urmat, asemenea procese au avut loc şi în alte zone ale Asiei 
(China, Japonia, India, Palestina), Africii (Egipt), Americii (Regatul aztec) şi Europei 
(Grecia şi Roma).  
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Astfel, în mileniul III î.Hr., în Egipt, este întemeiat „Vechiul regat”, de fapt, prima 
formă politică bine structurată, a cărei funcţionare presupunea de asemenea desfăşu-
rarea de activităţi de spionaj. 

Spre sfârşitul acestei perioade, în China, este instaurată dinastia Xia, numărând  nu 
mai puţin de 17 împăraţi care vor avea un rol crucial în dezvoltarea statului, cu toate 
funcţiunile sale. 

În Europa, constituirea de oraşe-state şi mai apoi state centralizate se va desfăşura 
mai târziu, dar, în ceea ce priveşte Grecia, întemeierea civilizaţiei Minoice (mileniul II 
î.Hr.), a celei Miceniene, dar, mai ales Războiul Troian (dată tradiţională 1250 î.Hr.) vor 
prilejui unele dintre cele dintâi operaţiuni de spionaj, diversiune menţionate în izvoare 
istorice.  

Întemeiată ulterior (753 î.Hr.), Roma va intra destul de târziu în „lumea 
spionajului”, dar curând va deveni una din Marile Puteri ale sale. /3/. 

Nu este de trecut cu vederea că şi alte activităţi din sfera informativă, a spionajului, 
cum sunt cele de „manipulare” (politică) sunt considerate a avea aceeaşi vechime. /4/ 

În ceea ce priveşte prioritatea, există opinia după care spionajul este „cea de a doua 
profesiune ca vechime după prostituţie”, amintindu-se că aceasta este menţionată încă 
în Biblie. /5/. Dar, în acelaşi timp, este de amintit că şi spionajul este menţionat, cum 
vom vedea, în „Cartea Cărţilor”, astfel încât o asemenea ierarhizare temporală are mai 
mult o semnificaţie contextuală, căci există multe alte ocupaţii, profesiuni care pot 
„concura” la acest „titlu” (ţăran, soldat, dar şi meşteşugar, negustor, iar dintre cele 
intelectuale – om al legii, medic…). 
 

…de război secret 
 

„Războiul secret”, „războiul din umbră” al agenţilor, informatorilor şi spionilor este 
o confruntare permanentă. Chiar când „războiul fierbinte”, din tranşee încetează, chiar 
când „RR”, al ideologiilor şi sistemelor politice opozante se stinge, cum s-a întâmplat, 
să sperăm, după evenimentele din 1989, serviciile de informaţii îşi continuă activitatea, 
doar obiectivele şi interesele adaptându-se la noile contexte.  

Există lucrări care asimilează „războiul secret” cu spionajul, fixând chiar perioada în 
care acesta s-a impus considerată a fi a aceea în care s-au structurat serviciile de 
informaţii /6/ 

De fapt, aria „războiului secret” este mai largă, ea integrându-se în categoria pe care 
specialiştii au denumit-o a „războiului neconvenţional”, în opoziţie cu cel „convenţio-
nal” care constă în confruntările armate deschise, de pe fronturi. În această categorie, 
au fost integrate, în afară de acţiunile de spionaj, şi cele legate de exemplu, de „răz-
boiul psihologic”. 

Dar de ce „război secret” ? 
- „război” pentru că, în ultimă instanţă, acesta constituie o formă de confruntare 

între diferite state, de subminare a puterii altor ţări, de cele mai multe ori adverse, dar 
nu numai, de continuare a „războiului fierbinte”, dar şi de pregătire a noi conflicte pre-
vizibile la un moment dat. O altă deosebire dintre cele două categorii este aceea că, în 
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vreme ce „războiul convenţional” are drept scop anihilarea, prin mijloace militare, a 
adversarului, inamicului, cel neconvenţional, „secret” are ca principal scop obţinerea 
unui avantaj major, dobândirea prin diferite mijloace de informaţii cu caracter secret, 
în scopul realizării unei superiorităţi politice, subordonarea unor state adverse, anihila-
rea unora din potenţele lor din punct de vedere politic, dar şi militar. De fapt, de multe 
ori de-a lungul istoriei, „războiul secret” a constituit un mijloc de pregătire, de trecere 
către războiul convenţional, „fierbinte”. 

Se poate afirma că, în opoziţie cu războiului convenţional, „războiul secret” nu 
presupune acte de violenţă de diferite categorii. De fapt, o asemenea caracterizare este 
relativă, căci de multe ori „războiul secret” a dat loc şi unor asemenea iniţiative, 
mergând de la acte de sabotaj la suprimări.  

- „secret” pentru că, iarăşi spre deosebire de războiul convenţional, ale cărui scopuri 
şi rezultate constituie, cel puţin de la sau până la un moment dat, o confruntare 
deschisă, cu o desfăşurare la „lumina zilei”, cunoscută nu numai beligeranţilor, ci şi 
opiniei publice, în general, „războiul secret” sau din „umbră”, cum mai este denumit, se 
desfăşoară în „taină”, ca să spunem aşa, adică este cunoscut doar agenţiilor/serviciilor 
de informaţii/contrainformaţii, agenţilor/spionilor lor, precum şi unor factori politici 
de decizie. Nici rezultate lor, uneori „victorii” la fel de importante ca acelea de pe 
fronturi, nu sunt cunoscute publicului larg şi chiar cercetătorilor decât mai târziu şi 
uneori niciodată. De aceea, lucrările care le sunt consacrate (cum este şi aceea de faţă) 
presupun un grad deosebit de dificultate şi existenţa unor lacune. 

Bineînţeles că istoria „războiului secret” coincide, în linii mari, cu aceea a acţiunilor 
informative, de spionaj, se desfăşoară paralel şi neîntrerupt cu acestea, având aşadar 
aceeaşi vechime milenară. 

 
 

O enciclopedie… 
 
Chiar datorită motivelor şi dificultăţilor amintite mai sus, realizarea unor lucrări de 

sinteză privind spionajul a avut loc mai ales în ultimele decenii, mai ales atunci când 
au fost editate o serie de sinteze parţiale (pe ţări, subteme etc.), dar mai ales din mo-
mentul în care, prin desecretizarea (declasificarea) unor informaţii, a devenit posibilă o 
circulaţie mai intensă a informaţiilor. Desigur, din acest punct de vedere, anii 1990-
2000 au fost cei mai fructuoşi, când s-a ajuns, măcar parţial şi declarativ, dincolo de 
motivaţiile ideologice şi de securitate, la mai multă transparenţă şi în acest domeniu, 
de fapt, ultimul în care s-a realizat acest deziderat. 

O cronologie selectivă a unor lucrări de sinteză în domeniul informaţiilor, al 
spionajului/contraspionajului, arată, după datele de care dispunem în momentul de 
faţă, în felul următor: 
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1970  
 

-Seth, Ronald, Encyclopedy of Espionage, ed. Doubleday & Company 
inc., Garden City, New York, 1972; 
-Dobson, Christopher; Payne, Ronald, The Dictionary of Espionage, 
London, 1974 

1980 
 

-Buranell, Vincent, Spy, Conterspy. An Encyclopedia of Espionage, New 
York, 1982; 
-O`Toole, G.J.A., The Encyclopedia of American Intelligence and 
Espionag, New York, 1988; 

1990  
 

-Minnick, Wendell L, Spies and Provocateurs: A Worldwide 
Encyclopedia of Persons Conducting Espionage and Covert Action, 1946-
1991, McFarland & Company, 1992; 
-Carl Leo D., The International Dictionary of Intelligence, Univ Pr of 
Amer, 1993; 
-Mahoney, M.H., Women in Espionage. A Biographical Dictionary, 
Santa Barbara, 1993 
-Sifakis, Carl, Encyclopedia of Assassinations: A Compendium of 
Attempted and Successful Assassinations Throughout History, Facts on 
File, New York, 1993 
-Lloyd, Mark, The Guiness Book of Espionage, Da Capo Press, New 
York, 1994; 
-Baud, Jaques, Encyclopédie du renseignement et des services secrets, 
Lavauyelle, 1997; 
-Polmar, Norman; Allen, Thomas B. Spy Book: The Encyclopedia of 
Espionage, London: Greenhill Books, 1997 

 -D`Aumale, Geoffrpoy; Faure, Jean-Pierre, Guide de l`espionage et du 
contre-espionage. Histoire et techniques, Le cherche midi éditeur, 1998 

2000 
 

-Bennett, Richard M. Espionage: An Encyclopedia of Spies and Secrets,, 
Virgin Publishing; illustrated edition edition, 2002; 
-Roewer, Helmut; Schäfer, Stefan; Uhl, Matthias, Lexikon der 
Geheimdienste im 20. Jahrhundert, Herbig, München, 2003; 
 -Smith W. Thomas, Encyclopedia of the Central Intelligence 
Agency.Facts on File, New York, 2003; 
-Trahair, Richard C. S., Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and 
Secret Operations, Greenwood Press, 2004; 
-Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, Editors: Lee 
Lerner and Brenda Wilmoth Lerner, 2004 by Gale 
 -Jefferson NC: McFarland, 1992; West, Nigel, Historical Dictionary of 
British Intelligence, The Scarecrow Press, Oxford, 2005; 
 -Carlisle, Rodney P. (ed.), Encyclopedia of Intelligence and 
Counterintelligence,, M.E. Sharpe, New York, 2006; 
-Rodney P. Carlisle (ed.), Encyclopedia of Intelligence and 
Counterintelligence, M.E. Sharpe, New York, 2006; 
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-Popescu, Alexandru, Dicţionar universal al spionilor, Bucureşti, Ed. 
Meronia, 2010 
 -Stella Dawkins, A Guide to Espionage: An Overview, Targets, Methods, 
Terminology, Agents in Espionage, Technology, Counter-Espionage, and 
Classified Information, 2011 

 
Din acest excurs bibliografic reiese că titulatura, profilul sunt destul de variate de 

la „enciclopedii”, „dicţionare” (istorice, biografice etc.), „lexicoane” la „ghiduri”, exis-
tând chiar un „Guiness Book” al spionajului. În ceea ce ne priveşte, am ales titulatura 
de „enciclopedie” care considerăm că are caracterul cel mai general. 

 
- Tematica, aria de cuprinde a lucrărilor de sinteză din acest domeniu poate fi 

clasificată in felul următor: 
- „Spionaj/Contraspionaj” 
- „Spioni”: agenţi, şefi ai unor servicii de informaţii/contrainformaţii” 
- „Spioni şi secrete” 
- „Informaţii/contrainformaţii” 
- „Servicii secrete” 
- „Operaţiuni secrete” care sunt organizate pe perioade, ţări, dar şi tematic. 
Volumul de faţă face trimitere la toate aceste teme, ca şi la altele adiacente, motiv în 

virtutea căruia am preferat, în titulatura sa, termenul generic de „spionaj”.  
 
Potrivit definiţiei unor lucrări de sinteză, cum este, spre exemplu, Dicţionarul 

Enciclopedic al limbii române, enciclopedia constituie un „Tip de lucrare lexicografică 
de proporţii diferite care tratează sistematic termeni de bază (nume comune şi 
proprii), noţiuni din toate domeniile sau dintr-un anumit domeniu de cunoştinţe, fie 
în ordine alfabetică, fie pe probleme sau pe ramuri”. 

 
Referitor la modalitatea de organizare, structurare a unor asemenea lucrări 

predomină cele alfabetice. In acelaşi timp, este de semnalat şi apariţia unor volume 
care au un profil tematic, „narativ” chiar în domeniul spionajului (Jay Robert Nash 
Spies: A Narrative Encyclopedia of Dirty Tricks and Double Dealing from Biblical Times 
to Today, M. Evans & Company, 1997), soluţie la care am recurs şi noi din motivele care 
vor fi expuse în continuare. 

 
… a spionajului 

 
Desigur, realizarea unor lucrări de sinteză presupune, în primul rând, o delimitare a 

mediului în care se desfăşoară asemenea acţiuni, deci o definire a spionajului care, 
potrivit lucrărilor lexicografice (7) şi a celor de specialitate (8), este desemnat ca o 
activitate constând în culegerea şi transmiterea unor informaţii secrete unor puteri 
străine. Asemenea acţiuni presupun obţinerea, prin diferire mijloace, de la infiltrare la 
şantaj, de informaţii militare, politice, comerciale şi de altă natură, prin intermediul 
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spionilor, agenţilor secreţi sau a altor mijloace ilegale de monitorizare. Conform unor 
lucrări de specialitate, ca şi lexicografice, spionajul se raportează, dar se şi diferenţiază 
de termenul de „intelligence”, cu circulaţie mai ales în ţările de cultură anglo-saxonă, 
care presupune, de asemenea, obţinerea şi evaluarea de informaţii privind puteri stră-
ine, de cele mai multe ori adverse, prin aceea că spionajul are o natură „agresivă şi ile-
gală” (9). În acest sens, spionajul se defineşte ca fiind „...strângerea, transmiterea sau 
pierderea informaţiilor referitoare la apărarea ţării". 

În consecinţă, am adoptat punctul de vedere al acelor specialişti ai domeniului care 
integrează spionajul în categoria mai cuprinzătoare a activităţilor informative, presu-
punând, în afară de culegerea de date, monitorizarea şi valorificarea lor.  

 
În ceea ce ne priveşte, am optat pentru structurarea tematică a volumului, consi-

derând că această formă de organizare a lucrării dă posibilitatea cuprinderii tematicii 
atât de vaste a domeniului spionajului, corelării mai adecvate a diferitelor sale sectoare, 
teme, subiecte, noţiuni.  

 
În această perspectivă, principalele secţiuni ale volumului sunt:  
- Istoria, cronologia evoluţiei activităţilor informative, de spionaj de la primele 

menţiuni până în contemporaneitate. 
 - Instituţiile, organizaţiile, serviciile/agenţiile de informaţii/contrainformaţii. 
 - Participanţii, actanţii, agenţii din domeniul informaţiilor (spionajului) şi contrain-

formaţiilor (contraspionajul).  
 - Extinderea în spaţiu a activităţilor informative, aşa cum se concretizează ele în 

operaţiunile şi reţelele organizate pe plan mondial. 
 - Interferenţele, reverberaţiile activităţilor informative în domeniile istoriografiei 

(memorii, monografii, lucrări de sinteză) şi în acela al artelor (literatură, cinematogra-
fie, televiziune). 

În interiorul acestor secţiuni, materialul este organizat pe capitole cuprinzând 
principalele teme, domenii, contexte în care se încadrează acesta şi bibliografia 
aferentă. Baza de informaţii este constituită din „termenii” enciclopediei, cuprinzând 
diferite categorii de date (perioade istorice, evenimente, instituţii, personalităţi, 
metode, categorii de acţiuni etc.)cu cronologiile și bibliografiile aferente. 

 
Referitor la numele persoanelor care au participat, au fost implicate în respectivele 

activităţi informative/spionaj, având în vedere că, datorită specificului complex al 
domeniului, unele dintre aceste persoane au fost prezente în diferite sectoare, contexte 
ale sale, ele au fost inserate în fiecare dintre aceste capitole, cu menţionarea, de fiecare 
dată, a principalelor date biografice şi trimiterile necesare (). 

 
Volumul de faţă, primul din această categorie din literatura românească, a fost 

conceput, în primul rând, ca un instrument de lucru pentru cercetătorii domeniului, 
dar considerăm că, având în vedere caracterul său tematic, „narativ”, el poate prilejui o 
lectură instructivă şi revelatoare pentru cercuri mai largi de cititori interesaţi de 
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cunoaşterea unor subiecte mai mult sau mai puţin elucidate, evenimente mai mult sau 
mai puţin descifrate şi a unor personalităţi, adesea de excepţie, cu un destin uneori 
dramatic care au avut un rol important în istorie, dar şi în existenţa generaţiilor trecute 
şi, probabil, a celor viitoare… 
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