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O	lume	de	fascinaţie	
	
	

espre	spioni	şi	spionaj,	Al.	Popescu	scrie	mereu.	Săptă‐
mânal	lasă	redacţiei	„Ziarului	de	Duminică”	pagina	sa	
cu	spioni.	Săptămânal	noi	şi	noi	figuri	şi	întâmplări	ni	

se	dezvăluie	cu	povestea	lor.	O	lume	de	fascinaţie.	Editura	Cetatea	
de	Scaun	a	avut	ideea	de	a	strânge	aceste	contribuţii	şi	de	a	cere	
autorului	să	pornească	de	la	ele	şi	să	transforme	paginile	în	cărţi.	
Aşa	au	apărut,	dintr‐un	ciclu	despre	„istoria	universală	a	spiona‐
jului”,	 volumele	 „Academia	 secretelor.	 Intelectualii	 și	 spionajul”,	
„Agenţii	mărturisiţi.	Diplomaţii	 şi	 spionajul”,	 „Frumoasele	agente.	
Femeile	si	spionajul”,	precum	şi	 „Cinci	milenii	de	război	secret.	O	
enciclopedie	a	spionajului”.	Lor	li	s‐a	adăugat	„Dicţionarul	univer‐
sal	al	spionilor”	,	adus	pe	piaţa	de	carte	de	Editura	Meronia.	Într‐
un	astfel	de	bogat	ciclu	apare	volumul	de	faţă.	Şi	dacă,	în	ceea	ce	
priveşte	„faptele	de	arme”	ale	spionilor,	s‐a	îmbogăţit	bibliografia	
în	ultima	vreme	cu	o	serie	întreagă	de	contribuţii,	mai	ales	dato‐
rită	declasificării	unor	documente,	biografiile	spionilor	continuă	
sa	 fie	 într‐un	 „con	de	umbră”.	Din	cauza	 lipsei	de	date,	desigur,	
dar	mai	ales	a				manipulării,	ocultării,	falsificării	acestora,	din	mo‐
tive	care	ţin	de	„protecţia”	lor	personală	sau	a	serviciilor	pentru	
care	 au	 lucrat.	Mai	multă	 cunoaştere	 a	 biografiei	 spionilor	 este	
scopul	principal	al	volumului	de	faţă,	primul	de	acest	fel	din	lite‐
ratura	de	specialitate.	Nu	e	uşoară	viaţa	de	spion,	vrea	să	ne	spu‐
nă	autorul.	Şi	nu	e	uşoară	nici	istorisirea	acestei	vieţi.	Cu	atât	mai	
mult	cu	cât	eşti	istoric	şi	ţii	la	meseria	ta.		

Academic	 vorbind,	 considerăm	 noi,	 spionajul	 se	 împarte	 în	
două	branşe:	 spionajul	militar	 şi	 spionajul	 civil.	 Cel	 din	 urmă	 e	
economic‐financiar	 şi	 industrial‐comercial.	 Aceste	 forme	 se	
amestecă	 adesea	 şi	 nu	 au	 între	 ele	 o	 separaţie	 netă.	 După	 cum					
n‐au	 nici	 denumirile	 ca	 acelea	 de	 inamici,	 amici,	 competitori,	
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concurenţi,	aliaţi,	des	întâlnite.	Cea	mai	veche	formă	de	spionaj	e	
cea	militară.	Coboară	până	spre	4000	î.	Hr..	Scopul	acestui	spionaj	
a	fost	şi	este	să	se	ştie	 in	anticipo	 intenţiile	adversarilor	şi	să	se	
identifice	punctele	vitale	ale	inamicului	(instalaţii	militare,	indus‐
trii,	depozite...)	 în	planificarea	unui	atac	(Cum	spunea	Napoleon	
Bonaparte:	„cine	loveşte	primul,	loveşte	de	două	ori”).	În	cursul	
istoriei	multe	bătălii,	nenumărate	conflicte,	decizii	politice	şi	mili‐
tare	au	depins	de	spionajul	militar.	În	al	doilea	război	mondial,	de	
pildă,	mari	bătălii,	decisive,	au	depins	de	acest	spionaj	(pentru	a	
nu	mai	aminti	de	enorma	importanţă	pe	care	a	avut‐o	decriptarea	
maşinii	 de	 cifru	 germană	 „Enigma”,	 considerată	 inviolabilă	 de	
către	 inventatorii	 ei).	 Bătălia	 de	 la	Midwai	 din	 4‐6	 iunie	 1942,	
pentru	stăpânirea	Oceanului	Pacific	şi	al	Oceaniei,	este	înainte	de	
toate	o	strălucită	victorie	a	spionajului	american,	care	decriptase	
„codicele	magic”	japonez	încă	din	1940.	Şi	aşa	japonezii	au	surpri‐
za	ca	în	faţa	lor	la	Midwai	să	se	afle	nu	câteva	forţe	americane,	ci	
întreaga	flotă	a	Pacificului.	Spionajul	american	reuşeşte	să	elimi‐
ne	 şi	mintea	 strategică	 japoneză,	 doborând,	 la	 18	 aprilie	 1943,	
deasupra	 Insulelor	 Solomon,	 avionul	 care	 îl	 transporta	 pe	
amiralul	 Isoroku	 Yamamoto.	 Bătălia	 pentru	 Moscova	 din	 5‐20	
decembrie	1941	e	câştigată	de	ruşi	în	primul	rând	pentru	că	cel	
mai	mare	agent	secret	rus,	Richard	Sorge	(1895‐1944),	trimite	la	
Kremlin	 preţioasa	 informaţie	 potrivit	 căreia	 japonezii	 intrau	 în	
război	atacând	numai	pe	americani,	nu	şi	pe	sovietici.	Şi	atunci	s‐
au	putut	 aduce	 la	Moscova	 toate	 forţele	 ruseşti	din	Siberia,	 din	
Pamir	şi	Altai,	aclimatizate	cu	asprele	ierni	ruseşti.	Ruşii	aplică	în	
bătălia	Moscovei	tactica	adoptată	de	romani	în	207	î.H,	în	bătălia	
de	la	Metauro.	Hitler	el	însuşi	a	recunoscut:	„ruşii	sunt	fiinţe	in‐
ferioare,	dar	Stalin	are	ceva	în	plus	faţă	de	mine,	serviciul	său	
secret”.	Stalin	efectiv	a	reuşit	să	implanteze	în	Berlin	o	puternică	
reţea	de	spioni	(„Die	Rote	Kapelle”	–	„Orchestra	Roşie”).	Şi	ca	şi	
cum	 nu	 era	 de‐ajuns	 şi‐a	 infiltrat	 agenţii	 şi	 la	 Londra	 şi	
Washington	 („grupul	 de	 la	 Cambridge”	 al	 lui	 Kim	 Philby).	
Spionajul	civil	începe	să	se	practice	de	pe	vremea	fenicienilor,	în	
jurul	 anului	1000	 î.Hr.	Era	 folosit	pentru	acapararea	de	 secrete	
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industriale	 şi	 strategii	 comerciale	 şi	 financiare.	 Bancherii	
Rothschild	au	făcut	avere	în	1815,	în	timpul	şi	după	cele	100	de	
zile,	speculând	ştirea	despre	bătălia	de	la	Waterloo.	

Sunt	situaţii	 reale	care	rivalizează	cu	cele	 imaginare:	 răpirea	
nazistului	Adolf	Eichmann	(1906‐1962)	de	către	Mossad‐ul	israe‐
lian	în	1960,	în	Argentina	sau	uciderea	în	1978,	la	Londra,	a	scrii‐
torului	bulgar	disident	Gheorghi	Marcov	cu	o	umbrelă	otrăvită...	
Sunt	 episoade	 semnificative,	 cum	 ar	 fi	 cazul	 soţilor	 Rosenberg,	
Ethel	 şi	 Julius,	 care	 au	 transmis	 sovieticilor	 secrete	 ale	 bombei	
atomice	şi	care	au	fost	condamnaţi	 la	moarte	prin	electrocutare	
(se	pare	că	informaţiile	transmise	au	fost	nesemnificative	şi	dau‐
nele	 produse	 Statelor	 Unite	 au	 fost	mult	mai	mici	 decât	 acelea	
cauzate	de	Klaus	Fuchs,	care	vinde	sovieticilor	secrete	mult	mai	
importante	 şi	 care	 până	 la	 urmă	 scapă	 cu	 o	 detenţie	 într‐o	
închisoare	din	Marea	Britanie.	Dar...).	Un	caz	cu	mari	repercusiuni	
internaţionale	 a	 fost	 doborârea	 avionului	 spion	 Lockheed	 de	
către	sovietici	la	1	mai	1960,	lângă	Sverdlovsk	(Ekaterinburg),	la	
poalele	 Munţilor	 Urali.	 Căpitanul	 Gary	 Powers	 e	 condamnat	 la	
trei	ani	 închisoare	şi	 la	şapte	ani	de	muncă	 forţată	(după	21	de	
luni	 de	detenţie	 căpitanul	 e	 schimbat	 cu	 colonelul	KGB	Villyam	
Fisher).	Incidentul	provoacă	o	răcire	pronunţată	a	relaţiile	dintre	
cele	 două	 superputeri	 (între	 altele	 întâlnirea	 dintre	 preşedinţii	
Eisenhower	 şi	 Hruşciov	 programată	 la	 Paris	 nu	 mai	 are	 loc	 şi	
cursa	 înarmărilor	continuă	 în	ritm	accelerat).	 Întrebat	 ironic	de	
un	ziarist	unde	zbura	el	în	acea	zi,	Power	răspunde	cu	aceeaşi	iro‐
nie:	„Nu	suficent	de	înalt”.	

Mai	înainte,	în	vremea	primului	război	mondial,	un	alt	caz	de	
spionaj	stârnise	nu	mai	puţină	rumoare,	cazul	balerinei	olandeze	
naturalizată	 franceză,	 Mata	 Hari,	 condamnată	 şi	 împuşcată	 în	
castelul	de	la	Vincennes	de	către	francezi.	Mata	Hari	e	folosită	mai	
întâi	de	spionajul	german,	apoi	de	cel	francez.	Se	pare	că	germanii	
intenţionat	o	sacrifică	pe	Mata	Hari	pentru	a	salva	un	alt	agent	al	
lor	 infiltrat	 în	 rândurile	 francezilor	 (s‐ar	 şti	doar	că	acest	agent	
era	 o	 femeie,	 „Fraulein	Doktor”).	Un	 „adaos”	 cinematografic,	 ne	
spune,	 în	 altă	 parte,	 Al.	 Popescu,	 în	 fapt,	 „domnişoara	 doctor”	



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

fiind	Elisabeth	Schragmuller,	care	nu	era	o	spioană	operativă,	ci	
conducea	o	„şcoală	de	spionaj”	în	Belgia,	prin	care	a	trecut	și	Mata	
Hari,	pe	care	domnişoara	o	considera	cam	proastă).	

Dacă	în	vremea	războiului	rece	predomină	cazurile	de	„spio‐
naj	atomic”,	dezvoltate	 în	 jurul	 şi	 referitoare	 la	armele	atomice,	
după	2001	domină	cele	legate	de	droguri	şi	mai	ales	cele	legate	
de	 terorism.	 Îndeosebi	 SUA	au	dezvoltat	 numeroase	 aplicaţii	 în	
domeniile	 comunicaţiilor	 şi	 ale	 controlului.	 Cu	 avansul	 pro‐
gresului	tehnologic,	mijloacele	şi	metodele	spionajului	au	evoluat	
de	 la	 „wire	 tapping”	 din	 Era	 Nixon,	 prin	 programele	 din	 Era	
Reagan,	la	supravegherea	tuturor	programelor	electronice,	inclu‐
siv	 a	 telefoanelor	 celulare,	 a	 e‐mail‐urilor,	 mail‐urilor	 vocale,	
transmisiile	 wireless.	 Marile	 puteri	 au	 creat	 extinse	 şi	 foarte	
avansate	reţele	de	spionaj.	În	paralel	s‐au	dezvoltat	şi	reţelele	de	
hackeri,	ceea	ce	a	obligat	la	o	supraveghere	din	ce	în	ce	mai	aten‐
tă	a	 tuturor	comunicaţiilor	 interne.	Din	2002,	graţie	noilor	pro‐
grame	de	supraveghere	satelitară,	SUA	declară	că	sunt	în	gradul	
de	a	supraveghea	în	timp	real	şi	a	răspunde	cu	forţa	oricărei	ame‐
ninţări	potenţiale	situată	în	orice	punct	de	pe	planetă.		

Cartea	lui	Al.	Popescu	e	plină	de	personaje	şi	întâmplări	cu	şi	
despre	spioni.	Nu	ne	referim	la	ele	pentru	a	lăsa	întreagă	bucuria	
lectorului	la	descoperirea	lor.	Are	tot	ce	vrei	această	carte.	Ea	ne	
reaminteşte	că	odinioară	cărţile	despre	spionaj	şi	spioni	erau	de	
mare	 interes.	Ne‐au	 fost	 la	 toţi	dragi	 lecturile	romanelor	 lui	 Ian	
Fleming,	el	însuşi	agent	în	serviciile	secrete	britanice.	Eroul	său,	
James	 Bond,	 era	 pentru	 toţi	 modelul	 de	 agent	 secret.	 Nu	 mai	
puţin	romanele	lui	John	le	Carré.	Sau	personajul	feminin	Sydney	
Bristow	 din	 serialul	 Alias	 (2001‐2006).	 Sau	 un	 alt	 spion	 foarte	
cunoscut,	Alex.	Rider	al	lui	Anthony	Horowitz.	

O	aură	de	romantism	erotizat	a	plutit	din	totdeauna	deasupra	
spionajului.	Nu	aceasta	 l‐a	 făcut	pe	cel	mai	mare	autor	contem‐
poran	de	romane	de	gen,	John	le	Carré,	sa‐l	boteze	pe	şeful	servi‐
ciilor	secrete	ruseşti,	rivalul	direct	al	celor	britanice,	cu	un	nume	
de	femeie:	Karla	?	
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Ne	place	şi	astăzi	să	visăm,	chiar	dacă	epoca	romantică	a	spio‐
najului	 s‐a	 dus.	 Alex.	 Popescu	 nu	 ne	 întreţine	 visul.	 Ni‐l	 înlo‐
cuieşte	cu	realitatea	crudă	a	faptelor.	Parcă	pentru	a	ne	aminti	o	
dată	în	plus	că	lumea	spionajului	nu	e	a	visului	(n‐a	fost	niciodată,	
dar	visul	e	frumos).	Pentru	Alexandru	Popescu	lumea	spionajului	
e	doar	de	interes	pentru	evoluţia	şi	interpretarea	istorică.	Şi	eroii	
ei,	spionii,	ne	trec	unii	după	alţii	prin	faţa	ochilor.	Trec	în	grupuri.	
Şi	 se	 duc	 cu	 lumea	 lor	 cu	 tot.	 Noi	 rămânem	 cu	 cartea	 lui	 Al.	
Popescu.	Cu	ea	alături	şi	cu	faptele	ei	de	viaţă	narate	de	un	istoric	
de	vocaţie.		

	
Prof.	univ.	dr.	Ion	Bulei	


