
	

GLOSAR	

Spioni	/	agenţi,	conducători	ai	serviciilor	/		
de	informaţii	/	contra–informaţii	

	

A	
Aaronsohn,	 Aaron	 (1876‐1919),	 conducător	 al	 unei	 reţele	 de	 spionaj	

pentru	Marea	Britanie	în	Palestina	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	
Abel,	 Rudolf	 Ivanovici	 (1903‐1955),	 agent	 sovietic	 (OGPU/NKVD)în	

Perioada	interbelică	şi	al	Doilea	RăzboiMondial	
Abetz,	Otto	(1903‐1958),	diplomat	german,	agent	de	influenţare	în	Franţaîn	

Perioada	interbelică.	
Abt,	 John	 Jacob	 (1904–1991),	 Avocat	 şi	 politician	 american,membru	

marcant	al	Partidului	comunist,	este	suspectat	că	a	transmis	informaţii	URSS	
	Abusseitov,	Kairat,	 ambasadorul	Republicii	Kazahstan	 în	Marea	Britanie,	

suspectat	că	a	întreţinut	relaţii	cu	serviciul	de	informaţii	sovietic.	
Adams,	 Arthur	 Aleksandrovici	 (1885‐1969),	 diplomat	 sovietic,	 spion	

atomic	în	SUA	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Agabekov,	Georges	(1896–1937?),	spion	pentru	URSS	în	Turcia	în	Perioada	

interbelică.	
Agazarian,	agent	OSS	în	al	Doilea	Război	Mondial.	
Agee,	Philip	(1935–2008),	ofiţer	în	CIA	
Akhmerov,	Isaak	Abdulovici	(1901‐1975,	diplomat,	agent	NKVD	în	China,	

SUA	în	Perioada	interbelică	şi	a	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Albert,	Heinrich	Friedrich	(1874‐	1960),	diplomat	german,	agent	în	Statele	

Unite	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	
Alberti,	Leon	Battista	(1404‐1472),	scriitor	şi	criptograf	englez	
Aldea,	Aurel,	general,	conducător	al	mişcării	de	Rezistenţă	din	România.	
Alamire,	Pierre	 (Petrus	Alamire)	(1470	–1536),	spion	în	slujba	 lui	Henric	

VIII	al	Angliei.	
Allemand	Jean	A.,	universitar,	îndeplineşte	misiuni	din	partea	Biroului	2	în	

timpul	Războiului	civil	din	Spania.	
	Allen,	 John,	 comandant	 trupelor	 de	 coaliţie	 din	 Afganistan	 şi	 comandant	

suprem	alla	forţelor	aliate	din	Europa.	
Amana,	 Yoshitaro	 (1899‐),	 spion	 japonez	 în	 Panama	 sub	 acoperirea	 de	

inginer.	
Amery,	Julien	(1919‐1996),	diplomat,	agent	SOE	în	Balcani	în	timpul	celui	

de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Ames,	 Aldrich	 (1941–),	 spion	 („cârtiţă”)	 pentru	 URSS	 (KGB)	 în	 CIA,	 în	

timpul	Războiului	Rece.	
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Andre,	 John	 (1750‐1780),	 ofiţer,	 spion	 englez	 în	 timpul	 Războiului	 de	
independenţă	al	statelor	americane.	

Andrews,	James,	agent	OSS	în	al	Doilea	Război	Mondial.	
D’	Andurain,	Magda,	 spioană	 pentru	 Franţa	 în	 Orient	 în	 Perioada	 inter‐

belică.	
Andropov,	 Iuri	Vladimirovici	 (1914	–1984),	 şef	 al	 KGB	 şi	 conducător	 al	

PCUS.	
Armăşescu,	Nicolae,	ofiţer,	agent	pentru	Serviciul	Informativ	american,		
Atanasie,	Mihai	(1932‐),	„agent	legendat”	în	Franţa.	
Atkins,	Vera	Maria	 (1908–2000),	 agentă	 SOE	 în	 timpul	 celui	de‐al	Doilea	

Război	Mondial.	
Ayer,	 A.	 J.	 (1910–1989),	 filozof,	 agent	 pentru	 serviciul	 secret	 de	 spionaj	

britanic	(SIS),	în	SUA	şi	alte	ţări	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
	

B	
Bailey,	Frederick	Marshman	 (1882‐1967),	 arheolog,	ofiţer	 de	 informaţii	

britanic		
Baker,	Harrison,	geografă,	jurnalistă	americană,	agentă	în	URSS,	în	Perioada	

interbelică.	
Bancroft,	Mary	 (1903‐1997),	 spioană	 pentru	 Statele	 Unite	 în	 Elveţia	 în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Modial.	
Barlow,	John,	agent	englez	în	timpullui	Henry	VIII.	
Barmine,	 Alexandre	 (1899‐1987),	 diplomat,	 agent	 dublu	 pentru	 GRU	 şi	

OSS.	
Bar,	Israel	(1912‐1966)	spion	pentru	URSS	în	Israel.	
	Barnett,	David	(1933‐),	ofiţer	CIA,	sub	acoperire	diplomatică,	în	Indonezia,	

spion	pentru	URSS.	
Basiuni,	Muhamad,	diplomat	egiptean,	agent	pentru	Siria	
Bazoft,	Farzad	(1960‐1990),	agent	pentru	Anglia	(MI6)	în	Irak	
Behn	 (Johnson),	 Aphra	 (1640	 –	 1689),	 scriitoare	 şi	 spioană	 engleză	 în	

Ţările	de	Jos,	în	secolul	XVII.	
Baker,	Josephine	(1906‐1975),	dansatoare,	actriţă	şi	cântăreaţă	de	origine	

americană,	 agentă	 franceză	 pentru	 Aliaţi	 în	 timpul	 celui	 de	 al	 Doilea	 Război	
Mondial.	

Bancroft,	Mary	 (1903–1997),	 jurnalistă	 şi	 spioană	pentru	Statele	Unite	 în	
Elveţia	în	al	Doilea	Război	Mondial.	

Basarov,	Boris	,	spion	NKVD	în	Perioada	interbelică.	
Bastien,	 Lydie	 (1922‐1993),	 agentă	 infiltrată	 de	 Gestapo	 în	 Rezistenţa	

Franceză.	
Bayer,	Theodore,	agentă	de	influenţare	pentru	URSS	
de	 Beaumarchais,	 Pierre	 Augustin	 Caron,	 scriitor,	 a	 desfăşurat	 activităţi	

informative	în	slujba	Curţii	Franţei.	
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Beer,	 Israel	 (1912‐1968),	 agent	 israelian	 pentru	 URSS	 (	 KGB)	 în	 timpul	
Războiului	Rece.		

Begnescu,	 Ion	 Florin,	 jurnalist	 român,	 agent	 al	 Serviciului	 Special	 de	
Informaţii.	

Belen‐Montes,	 Ana	 (1957‐),	 spioană	 pentru	 Cuba	 în	 SUA	 în	 perioada	
Războiului	Rece.		

Bell,	 Gertruda	 Margaret	 Lowthian	 (1868–1926),	 scriitoare,	 arheolog,	
agent	englez	în	Orientul	Mijlociu	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	

Bentley,	Elisabeth	(1906–1963),	spioană	americană	pentru	URSS	în	timpul	
celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	

Berg,	 Jack	 (1919‐?),	 agent	dublu	 în	Marea	Britanie	pentru	Germania	 în	 al	
Doilea	Război	Mondial.	

Berg,	Morris	 (1902‐1972)	 (Moe	 Berg),	 jucător	 profesionist	 de	 baseball,	
spion	 pentru	 SUA	 în	 Japonia	 şi	 Europa	 în	 timpul	 celui	 de	 al	 Doilea	 Război	
Mondial..		

Berger,	Helga,	spioană	pentru	RD	Germană(Stasi)	 din	 cadrul	Ministerului	
Federal	de	Externe	al	RF	Germania.	

Beria,	 Lavrenti	 Pavlovici	 (1899‐1953),	 şef	 alNKVD	 şi	 al	 aparatului	
poliţienesc	al	URSS		

Berzin,	 Ian	 Karlovici	 (1889–1939),	 agent	 NKVD	 în	 Spania	 în	 Perioda	
interbelică	

Bettany,	Michael	 (1950‐),	 spionpentru	 URSS	 în	Marea	 Britanie	 în	 timpul	
Războiului	Rece.	

Beza,	George,	jurnalist	român,	agent	pentru	Aliaţi	în	timpul	celui	de	al	Doilea	
Război	Mondial	

Bianu,	Eugen,subdirector	şi	director	general	al	Poliţiei	române	(1930‐1944)	
Bibescu,	 Martha,	 prinţesă	 (1889–1973),	 scriitoare,	 colaboratoare	 a	

Serviciului	Secret	de	Informaţii	al	României,	în	Perioada	interbelică	şi	a	celui	de‐
al	Doilea	Război	Mondial.		

Bissell,	Richard	(1910‐1994)	face	parte	din	conducerea	CIA.	
Bistroliotov,	Dmitri	Aleksandrovici	(1901–1975),	scriitorul,	pictor,	agent	

pentru	URSS	în	diferite	ţări	în	Perioada	interbelică.	
Blake	 George	 (născut	 George	 Behar)	 (1922‐),	 spion	 pentru	 URSS	 din	

„Grupul	de	la	Cambridge”	în	timpul	Războiului	Rece.	
Blake,	James	(1560‐1630),	agent,	negustor,	soldat	şi	spion	englez.	
Bloch,	Felix	Stephen	(1933‐),	diplomat	american,	spionpentruURSS	(KGB)	

în	timpul	Războiului	Rece.	
Blunt,	Anthony	(1907–1983),	istoric	de	artă,	spion	pentru	URSS	din	„grupul	

de	la	Cambridge”,	în	timpul	Războiului	Rece.	
Bodnăraş,	 Emil	 (1904‐1976),	 spion	 sovietic,	 demnitar	 comunist	 în	

România.	
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von	 Bolschwing,	 Otto	 Albrecht	Alfred	 (n.	 1909)	 a	 activat	 la	 „Serviciul	 de	
siguranţă”	(SD),	iar	apoi	în	CIA.	

Bolo	Pasha,	om	de	finanţe	francez,	agent	pentru	Germania	în	Primul	Război	
Mondial.	

Booker,	Robert	(1952‐),	agent	CIA	în	Orient,	Africa,	Asia	în	anii	1990.	
Borrel,	Andrée	Raymonde,	agent	OSS	în	al	Doilea	Război	Mondial.	
Bossard,	Clifton	(1921‐),	spion	britanic	pentru	URSS	în	perioada	Războiului	

Rece.	
Botez,	Eugen,	 arhitect,	 judecat	pentru	colaborare	cu	mai	multe	servicii	de	

informaţii,	recrutat	de	Securitate.	
Boursicot,	Bernard	 (	1944‐),	diplomat	 la	Ambasada	Franţei	de	 la	Beijing,	

agent	pentru	R.P.	Chineză	
Bourke‐White,	 Margaret,	 jurnalistă	 americană,	 agentă	 în	 România	 în	

Perioda	interbelică.		
Bowser,	 Mary	 Elizabeth	 (1839‐),	 agentă	 în	 timpul	 Războiului	 civil	 din	

America.	
Boy‐Ed,	Karl	(1872	–1930),	ataşat	naval	al	Germaniei,	spion	în	Statele	Unite	

în	timpul	Primului	Război	Mondial.	
Boyce,	 Cristopher	 John	 (1953‐),spion	 pentru	 URSS	 în	 SUAîn	 timpul	

Războiului	Rece.	
Boyd,	Belle	 (1844‐1900),	 spioanăpentru	Confederaţie	 în	 timpulRăzboiului	

Civildin	America	(1861–1865).	
Boyle	Mahle,	Melissa,	agentă	CIA	în	Orient		
Broda,	Engelbert	(1910‐1983),	fizician	şi	chimst,	spion	atomic	pentru	URSS:	
Bruno,	Giordano	(1548	‐1600),	preot,	astronom,	agent	pentru	Anglia.	
Buchan,	John,	scriitor,	agent	britanic.		
Budberg,	Moura	(Maria	Ignatievna)	(1891‐1974),	baroană,	agentă	pentru	

URSS	în	Perioada	interbelică.	
Buckley,	William	(1928–1985),	agent	CIA,	executat	în	Liban	în	1985.	
Bunke,	Tamara	(1937‐1967),	spioană	pentru	RD	Germană	(MfS)	în	Cuba,	în	

timpul	Războiului	Rece.	
Burchett,	Wilfrid,	 jurnalist,	 agent	 de	 influenţare	 pentru	 URSS	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Boursicot,	Bernard	(	1944‐),	diplomat	francez	de	la	Ambasada	Franţei	de	la	

Beijing,	agent	pentru	R.P.	Chineză	în	Perioada	Războiului	Rece.	
Burchett,	Wilfrid,	jurnalist,	agent	de	influenţare	pentru	URSS.		
Burgess,	 Guy	 Francis	 (1910‐1963),	 spion	 pentru	 URSS,	 membru	 al	

„grupului	de	la	Cambridge”.	
Burton,	Francis	Richard	(1821‐1890),	explorator,	orientalist,	agent	englez	

în	India,	Orientul	Mijlociu,	Africa,	America	de	Sud	în	secolul	XIX.		
Bush	 Jr.,	George	Walker	 (1946‐),	 şef	 al	 CIA	 şi	 preşedinte	 al	 SUA	 (2001‐

2009)	
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C	
Cahan,	 Samuel	 Borisovici	 (1901‐),	 diplomat	 sovietic,	 agent	 în	 Marea	

Britanie	în	Perioada	interbelică.	
de	Callières,	François	(1645‐1717),	scriitor	şi	criptograf	francez.	
Canaris,	Wilhelm	Franz	 (1887‐1945),	 şeful	 serviciului	 de	 spionaj	militar	

german	Abwehr	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Cancicov,	 Ella,decoratoare,	 membră	 a	 reţelei	 organizate	 în	 România	 de	

profesorul	Alexander	Eck	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Caradja,	 Catherine	 Olympia	 (Ecaterina	 Olimpia	 Creţulescu)	 (1893–

1993),	 prinţesă,	 agentă	 pentru	 Aliaţi	 în	 România	 în	 cel	 de‐al	 Doilea	 Război	
Mondial.	

Caraman,	Mihai	 (1928‐),	 diplomat,	 spion	 în	 Franţa	 în	 timpul	 Războiului	
Rece.	

Cardano,	 Girolamo	 (1501‐1576),	 medic	 şi	 specialist	 în	 mecanică,	
inventator,	scriitor	prolific,	cu	contribuţii	în	dezvoltarea	criptografiei.	

Carlaonţ,	 Dumitru,	 general,	 conducător	 al	 mişcării	 de	 Rezistenţă	 din	
România.		

Del	 Carpini	 Giovanni	 del	 Plano	 (c.	 1180–1252),	 unul	 din	 conducătorii	
ordinului	Franciscanilor,	a	agent	al	papei	Inocenţiu	IV	

Carre,	Mathilde	(1908‐1970),	agentă	pentru	Germania	în	Franţa	în	timpul	
celui	de	al	Doilea	Război	Mondial	

Casanova,	Giacomo	cavaler	de	Seingalt	(1725‐1798),	ocultist,	scriitor,	spion	
veneţian	pentru	Franţa.	

Casey,	William	Joseph	(1913	–1987),	director	al	CIA	(1981‐1987)	
Castera,	Louis‐Adrien	 (?‐1752),	 scriitor,	activ	 încadrul	 cabinetului	 „Secret	

du	Roi”	al	lui	Ludovic	XV	
Cătărău,	Ilie	V.	(1888	–1952),	dublu	agent	pentru	Rusia	şi	România.	
Cavanaugh,	 Thomas	 Patrick,	 inginer	 aerospaţial	 a	 transmis	 URSS	

informaţii	referitore	la	avionul	invizibil.	
Cebotarev,	Anatoli	Kuzmici,	specialist	în	electronică,	defector.	
Cehova,	Olga	 (1897‐1980),	actriţă	sovietică,	agentă	 în	Germania	 în	 timpul	

perioadei	interbelice	şi	a	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Chalbur,	Vera	(Vera	Erikson)	 (1912‐),	agentă	pentru	Germania	 în	Marea	

Britanie	în	al	Doilea	Război	Mondial.	
Chambers,	 Whittaker	 (1901‐1961),	 agent	 pentru	 URSS	 SUA	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Chanel,	Coco	(1883	‐	1971),	creatoare	de	modă,	agentă	pentru	Germania	în	

al	Doilea	Război	Mondial.	
Chapman,	Anna	(Ania	Kuşcenko)	(1982‐)	face	parte	din	grupul	de	agenţi	

ruşi	demascaţi	în	Marea	Britanie	în	2010.	
Chesterton,	Gilbert	Keith,	 scriitor	britanic,	 agent	de	 influenţare	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
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Chisthull,	 Edmund,	 diplomat,	 desfăşoară	 acţiuni	 informative	 în	 Ţările	
române.	

Christie,	Charles,	ofiţer	de	carieră	englez,	agent	în	Afganistan,	
Ciszek,	Walter	 (1904‐1984),	 preot,	 presupus	 agent	 în	 URSS	 în	 Perioada	

interbelică.	
Clark,	 Charles	 Upson,	 jurnalist	 arestat	 în	 România	 pentru	 activităţi	

informative	în	timpul	Războiului	Rece.	
Cohen,	Eli	(1924‐1965)	,	spion	israelian	în	Egipt	în	timpul	Războiului	Rece.	
Cohen,	Morris	(Peter	Kroger)	(1910‐1995),	spion	pentru	URSS	în	SUA.	
Cohen,	Shulamit	Arazi	(Shula	Cohen),	agentă	pentru	Mossad	în	Liban.	
Colbeu,	 Tereza,	 studentă,	 agentă	 pentru	 România	 la	 Viena	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
Colby,	William	Egan	 (1920‐1996),	 conducător	 al	 serviciului	de	 informaţii	

CIA	al	SUA.	
von	Coler,	Edith	 (1895‐),	agentă	germană	în	România	 în	timpul	Perioadei	

interbelice	
Comuleo,	Alessandro,	misionar,	agent	în	Ţările	române.	
Constantinescu,	Elena	(Helen	O’Brien),	proprietară	de	local	de	prostituţie	

în	Marea	Britanie,	implicată	în	afaceri	de	spionaj.	
Constantinescu‐Iaşi,	 Petre	 (1892‐1977),	 intelectual	 român,	 judecat	 în	

Perioada	interbelică	pentru	spionaj	în	favoarea	URSS.		
Coon,	 Carleton	 Stevans	 (1904‐1981),	 profesor	 de	 antropologie	 la	

Universitatea	din	Harvard,	agent	OSS.	
Copeland,	Miles	Axe	Jr.	(	1916‐1991),	muzician,	ofiţer	CIA.	
Cordier,	Pierre‐Marie,	 abate,	 agent	al	 secţiunii	Biroului	2	al	Franţei	de	 la	

Oran,	în	Algeria,	unde	activează	împotriva	agenţilor	forţelor	Axei.	
Cornwell,	David	 John	Moore	 (1931‐),	 scriitor	 sub	 pseudonimul	 John	 Le	

Carre,agent	în	MI5	şi	MI6.	
Cot,	Pierre	(1895–1977),	om	politic	francez,	agent	pentru	URSS	în	Perioada	

interbelică	şi	în	cel	de‐al	Doilea	Război	Mondial	
Crautscher,	 Minna	 (1891‐1932),	 agentă	 dublă	 finlandeză	 în	 Perioada	

interbelică.	
Cristescu,	 Eugen	 (1895‐1950),	 şef	 alServiciului	 Special	 de	 Informaţii	 al	

României	
Croft,	John	Sir	(1778‐1862),	diplomat	englez	,	spion	pentru	Wallshingam	
Cumming,	Mansfield	George	Smith	 (1859‐1923),	 întemeietor,	director	al	

MI6.	
Cushman,	Pauline	 (Harriet	Wood)	 (1833–1893),	 actriţă,	 spioană	 pentru	

Uniune,	în	timpul	Războiului	Civil	din	SUA	(1861–1865).	
Czechowicz,	Andrzej,	agent	polonez	inflitrat	în	redacţia	Europei	Libere	
	

	 	



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

D	
Dai	Li,	conducător	al	serviciilor	de	informaţii	al	armatei	naţionaliste	chineze.		
Daniloff,	Nicholas,	jurnalist,	agent	pentru	URSS	în	SUA.	
Danilovici,	Oleg	 (1934‐?),	 general	 KGB,	 agent	 în	 SUA,	 disident	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Deane,	John	(1679‐1762),	om	de	afaceri	englez,	marinar	şi	agent.	
D´	 Eon,	 Charles	 de	 Beaumont	 (Lia	 de	 Beaumont)	 (1728‐1810),	 agent	

pentru	Franţa	în	Rusia	şi	Anglia.	
Dansey,	Sir	Claude	Edward	Marjoribanks	(1876‐1947),	agent	în	serviciul	

de	informaţii	britanic	MI6.		
Dastych,	Mariusz	David	(1941‐),	ofiţer	de	informaţii	polonez,	defector,	
Davtyan,	Iakov	(1888‐1938),	conducător	al	servicilui	de	informaţii	sovietic	

în	Perioada	interbelică.		
Decei,	 Aurel	 (1905‐1978),	 istoric,	 agent	 pentru	 Serviciul	 Secret	 de	

Informaţii	 al	 României	 şi	 agenţiile	 de	 informaţii	 ale	 Angliei,	 SUA	 în	 Turcia	 în	
timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial	şi	în	timpul	Războiului	Rece.	

Dee,	 John	 (1527‐1608),	matematician,	astronom,	navigator,	 colaborator	al	
lui	Walshingam.	

Defoe,	Daniel	(1660‐1731),	scriitor,	agent	pentru	Anglia	în	secolul	XVII.	
Deutsch,	Arnold	(1903‐1942?),	agent	Comintern	în	Marea	Britanie,	recrutor	

al	membrilor	grupului	de	la	Cambridge	
Dexter,	 Harry	 White	 (1892	 –1948),	 economist	 american,	 membru	 în	

organisme	guvernamentale,	a	fost	agent	pentru	URSS	SUA	în	timpul	celui	de	al	
Doilea	Război	Mondial.	

Dickinson,	Velvalee	 (1893–1961?),	 spioană	 americană	 pentru	 Japonia	 în	
timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	

Dietrich,	Marlene	 (1901‐1992),	 actriţă,	 cântăreaţă,	 agentă	 de	 influenţare	
pentru	Aliaţi	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Dima‐Drăgan,	 Corneliu	 (1936‐1986),profesor	 istoric	 literar	 şi	 bibliolog,	
agent	al	serviciului	de	informaţii	externe	al	R.S.	România	(CIE)în	Austria,	Canada	
în	timpul	Războiului	Rece.	

Dinu,	 Gheorghe	 (Ştefan	 Roll),	 scriitor	 român,	 participant	 la	 reţeaua	 de	
spionaj	în	favoarea	Marii	Britanii	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Djerzinski,	Felix	Edmundovici	(1877‐1926),	întemeietor	şi	şeful	al	CEKA	
Doicaru,	 Nicolae	 (?‐1991),	 director	 alDirecţiei	 de	 Informaţii	 Externe	 a	

Securităţii	Statului	din	România	în	perioada	1959	‐	1978.	
Doihara,	Kenji	(1883–1946),	general,	spion	în	al	Doilea	Război	Mondial.	
Doyle,	 Arthur	 Conan,	 scriitor	 britanic,	 agent	 de	 influenţare	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
Driberg,	 Thomas	 (1905–1976),	 agent	 pentru	 URSS	 (KGB)	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	



B i o g r a f i i l e 	 s e c r e t e 	 a l e 	 s p i o n i l o r … 	|	353	

Dubberstein,	Waldo	H.	,	arheolog,	specialist	în	cercetarea	Bibliei,	acuzat	de	
a	fi	spionat	pentru	Siria.	

Dubois,	Guillaume	 (1656‐1723),	abate,	apoi	cardinal,	principalul	agent	de	
informaţii	şi	de	acţiuni	clandestine	al	regentului	Philippe	d’Orleans,	între	1715‐
1723.	

Dumba,	 Constantin	 Theodor	 (1856‐1947),	 diplomat	 austro‐ungar	 de	
origine	aromână,	agent	în	SUA	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Dukes,	 Paul	 (1889‐1967),	 muzician,	 agent	 englez	 în	 Rusia	 în	 Perioada	
interbelică.	

Dulles,	Allen	Welsh	(1893	‐1969),	director	al	CIA.	
Dunlap,	 Jack	 Edward	 (1928‐1963),	 agental	 „National	 Security	 Agency”	

(NSA)	a	spionat	pentru	URSS	în	timpul	Războiului	Rece.	
Dunod,	Antonie,	 călugăr	 iezuit,	 informator	 al	 Imperiului	 Habsburgic	 şi	 al	

Poloniei	pe	lângă	domnul	Ţări	Româneşti,	Şerban	Cantacuzino	
	

E	
Eck,	Alexander,	istoric,	agent	englez	(„Intelligence	Service”)	în	România,	în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Edmonds,	 Sarah	 Emma	 (1841‐1898),	 agentă	 pentru	 Uniune	 în	 timpul	

Războiului	civil	din	Statele	Unite.	
Einstein,	 Albert	 (1879‐1955),	 matematician,	 descoperitorul	 „teoriei	

relativităţii”.	
Eliade,	Mircea	(1907	‐	1986),	istoric	al	religiilor,	scriitor,	filozof,	profesor		
Ellin,	Georg,	călugăr	franciscan,	agent	pentru	Germania	în	timpul	celui	de‐al	

Doilea	Război	Mondial	la	Vatican,	
d´Entrecolles,	Pater,	călugăr	iezuit,	spion	economicpentru	Franţa.		
von	Erlach,	Joseph	Emanuel	Fischer	(1693‐1742),	arhitect	austriac,	spion	

în	domeniul	tehnologiei	şi	om	de	afaceri.	
Evghebievic,	Vitali	 (Victor	 Louis),	 jurnalist,	 agent	 de	 influenţare	 pentru	

URSS.	
Ewing,	 Alfred,	 director	 al	 serviciului	 de	 informaţii	 al	 Marinei	 britanice,	

numit	în	1914,	
	

F	
Falk,	Elke,	spioană	pentru	KGB	in	RF	Germania.	
Farrish,	Linn	Markley	(1901	–1943),	jucător	american	de	rugby		a	spionat	

pentru	URSS.	
Fauland,	Ferdinand,	ofiţer	austro‐ungar,	spion	in	Rusia.	
Feklisov,	 Alexander	 (Alexandr	 Fomin)	 (1914‐2007),	 diplomat,	 spion	

pentru	URSS	(NKVD/KGB)	în	SUA,	Anglia	în	timpul	Războiului	Rece.	
Ferrati,	Bartolomeo,	 medic	 la	 Curtea	 lui	 Constantin	 Brâncoveanu,	 agent	

pentru	Habsburgi.	
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Field,	 Noel	 Haviland	 (1904‐1970),	 diplomat	 american,	 agent	 dublu	 şi	
pentru	URSS	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Filatov	,	Anatoli	N.,	diplomat	sovietic	spion	pentru	SUAîn	timpul	Războiului	
Rece.	

Fischer,	William	(1903‐1971),	„agent	legendat”pentru	URSSîn	SUAîn	timpul	
celui	Războiului	Rece.	

Fischer	von	Erlach,	Joseph	Emanuel	(1693–1742),	arhitect	austriac,	orga‐
nizator	al	unei	reţelede	agenţi	 în	Anglia	care	reuşesc	să‐şi	însuşească	planurile	
„maşinii	de	foc”	(cu	aburi).	

Fleming,	Ian	Lancaster	 (1908‐1964),	scriitor	englez,	agent	 în	timpul	celui	
de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Flynn,	Errol	(1909‐1959),	actor,	presupus	agent	dublu	în	timpul	celui	de	al	
Doilea	Război	Mondial.	

Foote,	Alexander	Allan	(1905‐1958),	spion	pentru	URSS	în	al	Doilea	Război	
Mondial.	

Ford,	 Antonia	 (1838‐1871),	 spioană	 pentru	 Confederaţie	 în	 timpul	
Războiului	civil	din	America	

Frank,	 Charles,	 fizician	 britanic,	 a	 contribuit	 la	 contracararea	 sistemului	
radar	german	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Franklin,	 Benjamin	 (1706‐1790),	 om	 politic	 american,	 presupus	 agent	
pentru	Anglia.	

Friedman,	William	 Frederick	 (1891‐1969),	 om	 de	 ştiinţă,	 criptograf	 în	
timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Fuchs,	Klaus	 (1911‐1988),	 fizician	 englez,	 „spion	atomic”	pentru	URSS,	 în	
timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial	şi	al	Războiului	Rece.	

	

G	
Galsworthy,	John,		scriitor	britanic,	agent	de	influenţare	în	timpul	Primului	

Război	Mondial.	
Gardner,	Meredith	(1912	‐	2002),	profesor,	criptograf	în	timpul	celui	de	al	

Doilea	Război	Mondial	
Garbo,	Greta	(1905‐1990),	agentă	de	influenţare	pentru	Aliaţi	în	timpulcelui	

de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Gast,	Gabriele	(1943–),	spioană	Stasi	în	RF	Germania.	
Gehlen,	Reinhard	 (1902‐1979),	agent	german	în	timpul	celui	de	al	Doilea	

Război	 Mondial	 şi	 conducător	 al	 serviciului	 de	 spionaj	 al	 Republicii	 Federale	
Germania	în	timpul	Războiului	Rece.	

Gerhardt,	 Dieter	 (1935‐),	 spion	 sud‐african	 pentru	 URSS	 în	 timpul	
Războiului	Rece.	

Geyer,	 Hans	 Joachim	 (1923‐),	 autor	 de	 romane	 de	 spionaj,	 agent	 în	
„Organizaţia	Gehlen”.	
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Gheorghiu,	Virgil	Constantin	(1916–1992),	jurnalist,	scriitor,	agent	pentru	
serviciul	românesc	SSI	şi	Securitate	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial	şi	
al	Războiului	Rece.		

Gheorghiu,	Mihnea,	scriitor,	membru	al	 reţelei	organizate	 în	România	de	
profesorul	Alexander	Eck	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Gibson,	 Archibald,	 jurnalist,	 agent	 britanic	 în	 timpul	 celui	 de	 al	 Doilea	
Război	Mondial	

Gisevius,	Hans	Berndt	(1904‐1974),	diplomat	german,	agent	pentru	Aliaţi	
în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Glasser,	Harold	(1905‐1992),	economist,	agent	pentru	URSS	în	timpul	celui	
de	al	Doilea	Război	Mondial	

Goga,	Veturia	(1883‐1979),	soţia	lui	Octavian	Goga	
Gold,	 Harry	 (1912‐1972),	 om	 de	 ştiinţă,	 „spion	 atomic”	 pentru	 URSS	 în	

SUAîn	timpul	Războiului	Rece.	
Gordievski,	Oleg	(1938‐),	agent	KGB	în	Anglia,	defector	în	timpul	Războiului	

Rece.	
Gorski,	Anatoli	Veniaminovici	 (1907	 ‐	1980),	diplomat,	 spion	 sovietic	 în	

Anglia,	SUA	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial,	
Gottlieb,	 Sidney	 (1918	 –1999),	 chimist	 american,	 a	 iniţiat	 şi	 condus	

Programul	 MKULTRA	 care,	 prin	 administrarea	 unor	 substanţe	 chiar	 şi	 unor	
soldaţi	americani,	viza	controlul	proceselor	psihologice.	

Gougelman,	Tucker,	 agent	CIA	 în	Vietnam,	 capturat	 şi	 executat	de	 agenţi	
KGB.	

Graziani,	 Gaspar	 (1575/1580–1620),	 domn	 al	 Moldovei,	 a	 îndeplinit	
misiuni	 de	 diplomaţie	 secretă,	 fiind	 în	 serviciul	 unor	 Puteri	 europene,	 Anglia,	
Imperiul	otoman,	Veneţia.	

Greenhow,	 Rose	 O'Neal	 (1817‐1864),	 spioană	 pentru	 Confederaţie	 în	
timpul	Războiului	civil	din	America.	

Greene,	Graham	(1904–1991),	scriitor,	agent	MI6,	în	perioada	interbelică	şi	
a	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	

Greenglass,	David	(1922‐),	„spion	atomic”	pentru	URSS.	
Groszkowski,	 Janusz,	 prof.	dr.	 ing.	 transmite	 în	Marea	Britanie	 informaţii	

despre	rachetele	V2	
Guillaume,	 Günter	 Karl‐Heinz	 (1927‐1995),	 spion	 pentru	 RD	 Germană	

(Stasi)	în	RF	Germania	în	timpul	Războiului	Rece.	
Guzenko,	 Igor	 (1919‐1982),	 spion	 sovietic	 (GRU)	 în	 Canada,	 defector	 în	

timpul	Războiului	Rece.	
Gyr,	Charles	Philippe,	jurnalist	elveţian,	agent	german	în	România	în	timpul	

celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
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H	
Haavik,	Gunvor	Galtung	(1912	–),	diplomat	norvegian,	spion	pentru	URSS	

în	timpul	Războiului	Rece.	
Hager,	Monika,informatoare	Stasi	în	RF	Germania	
Haiducu,	 Pavel	 (1948–2003),	 agent	 CIE	 în	 Franţa,	 defector	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Hale,	Nathan	 (1755–1776)	 agent	 american	 executat	 de	 englezi	 în	 timpul	

Războiului	de	independenţă.	
Hall,	Theodore	Alvin	(1925‐),	fizician,	„spion	atomic”	
Hall,	William	Reginal,	 ofiţer	de	marină,	unul	din	 conducătorii	 spionajului	

britanic	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Halperin,	Maurice	Hyman	(1906–1995),	diplomat,	profesor,	agent	NKVD	în	

al	Doilea	Război	Mondial.	
Hambleton,	Hugh	(1922‐?),	spion	pentru	URSS	(	KGB)	în	timpul	Războiului	

Rece	
Hanssen,	 Robert	 Philip	 (1944‐),	 „cârtiţă”	 (agent	 infiltrat)	 în	 FBI	 pentru	

URSS.	
Harel,	 Isser	 (1912‐2003),	 director	 al	 agenţiei	 de	 informaţii	 israeliene	

Mossad.	
Harnack,	Arvid	 (1901–1942),	 agent	 german	pentru	URSS,	 în	 timpul	 celui	

de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Harper,	James	D.,	inginer	electronist,	spion	pentru	RP	Polonă	(SB),.	
Heinz,	Lenore,	agentă	Stasi	in	RF	Germania	
Hassler,	Margaretei,	agentă	Stasi	in	RF	Germania	
Herle,	William	(?‐1588),	diplomat,	„agent	neoficial”	în	slujba	reginei	Angliei,	

Elisabeta	I.	
	Hernu,	Charles	(1923–1990),	politician	francez,	agent	pentru	URSS	(KGB).	
	Harper,	 James	 D.,	 inginer	 electronist,	 spion	 pentru	 RP	 Polonă	 (SB),	 în	

timpul	Războiului	Rece.	
Hassler,	Margarete,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.		
Heinz,	Lenore,	agentă	Stasi	în	Ministerul	Federal	de	Externe	
Hejmo,	Konrad,	călugăr	dominican,	agent	al	RP	Polone	la	Vatican	în	timpul	

Războiului	Rece.	
Helms,	Richard,	director	al	CIA.	
Hemingway,	Ernest	Miller,	scriitor,	agent	benevol	pentru	SUA	în	al	Doilea	

Război	Mondial.	
Hill,	 Christopher,	 istoric	 britanic,	 agent	 KGB	 şi	 GRU	 în	 timpul	 Perioadei	

interbelice.	
Himmler,	Henirich	 (1910‐1945),	 „Reichsführer‐SS”	 (comandantul	suprem	

al	SS‐ului),	şef	al	al	Getapo‐ului.	
Hiss,	Alger	 (1904	–1996),	 funcţionar	guvernamental	 în	Departamentul	de	

stat,	acuzat	în	1948	ca	agent	pentru	URSS.	
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Hocke,	Margarete,	agentă	pentru	RD	Germană	în	RF	Germania		
Höttl,	Wilhelm	(1915	–	1999),	şef	al	serviciului	de	siguranţă	al	Reich‐ului,	

SD	pentru	zonele	italiene	şi	balcanice.		
Hiss,	 Alger	 (1904‐1996),	 diplomat,	 agent	 pentru	 URSS	 în	 SUA	 în	 timpul	

perioadei	interbelice	şi	al	DoileaRăzboi	Mondial.		
Hoare,	 Samuel,	 Sir	 (1880	 –	 1959),	 diplomat	 britanic.	 Agent	 în	 Rusia	 şi	

Spania	în	timpul	Primului	şi	cel	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Hocke,	Margarete,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.		
Hofer,	Heidrun,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.	
von	 Hohenlohe,	 Stephanie	 (1891–1972),	 agentă	 pentru	 Germania,	 în	

Perioada	interbelică	şi	a	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Hollis,	Roger	 (1905–1973),	sir,	director	MI5,	suspectat	că	ar	 fi	acţionat	ca	

agent	pentru	URSS	în	timpul	Războiului	Rece.	
Hoover,	 John	Edgar	 (1895‐1972),	 primul	 director	 al	 Biroului	 Federal	 de	

Investigaţii	al	SUA	(FBI).	
Hopkins,	 Harry	 Lloyd	 (1890‐1946),	 cel	 mai	 apropiat	 consilier	 al	

preşedintelui	 Franklin	 Roosevelt.	 S‐a	 presupus	 că	 a	 acţionat	 ca	 agent	 pentru	
URSS.	

Houghton,	Harry	(1906‐1985),	diplomat,	spion	englez	pentru	R.P.	Polonă		
Hunt,	Howard	(1918‐2007)	ofiţer	CIA,	agent	în	ţări	sud‐americane	în	timpul	

Războiului	Rece,	implicat	în	afacerea	„Water	Gate”.	
Hu	Simeng,	agentă	a	serviciilor	de	informaţii	din	patru	ţări.		
	

I	
Iacobescu,	Ion,	agent	al	Serviciul	de	informaţii	externe	al	RS	România	(DIE)	

în	Franţa	sub	acoperire	diplomatică,	defector		
Iatscov,	 Anatoli	 Antonovici	 (1913	 –	 1993),	 diplomat	 sovietic,	 „spion	

atomic”	în	SUA	în	timpul	Războiului	Rece		
Iorga,	 Alexandru,	 student,	 agent	 pentru	 România	 la	 Viena	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
Iurcenko,	Vitali	,	agent	KGB,	fals	defector	în	SUA	
Ivanov,	Evgheni	 (1926	 –1994),	 agent	 în	Marea	 Britanie	 implicat	 în	 cazul	

„cazul	Profumo”.	
	

J	
Jezebel	(875‐843	î.C.),	prinţesă	feniciană,	spioană	în	Israel	
Jambroes,	George,	 fizician	şi	matematician,	participant	activ	 în	Rezistenţa	

olandeză.		
Josepus,	 Pater	 (Joseph	 du	 Tramblay)	 (1577‐1638),	 cel	 mai	 important	

spion	al	cardinalului	Richelieu.	
Jurieu,	Piere	(1673‐1713),	teolog	protestant,	agent	
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K	
Kahlig‐Scheffler,	Dagmar,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.	
Kalughin,	Oleg	Danilovici	(1934–),	general	KGB,	agent	în	SUA,	disident	în	

timpul	Războiului	Rece.	
Kang	 Sheng	 (1898‐1975),	 conducător	 al	 serviciului	 de	 informaţii	 al	 R.P.	

Chineze.	
Karr,	David	Harold	 (1918–1979),	 jurnalist,	 agent	 pentru	 URSS	 (KGB)	 în	

timpul	Războiului	Rece		
Kastner,	Herman	 (1886‐1957),	 profesor	de	drept	 şi	 avocat,	 agent	 pentru	

Organizaţia	Gehlen.	
Katz,	Otto	(1900–1952),	scriitor,agent	de	influenţare	pentru	URSS	
Kauders,	 Fritz	 (1903‐),	 om	 de	 afaceri	 austriac,	 agent	 de	 dezinformare	

pentru	URSS	(	GRU)	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
von	Kaunitz,	Wenzel	 (1711‐1794),	 cancelar	 în	 timpul	 împărătesei	Maria	

Theresa,	organizatorul	spionajului	austriac.	
Kawashima,	 Yoshiko	 (1907	 –	 1948),	 prinţesă,	 agentă	 pentru	 Japonia	 în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Keeler,	Christine	(1942‐),	prostituată,	agentă	pentru	KGB.	
Kent,	 Tyler	 Gatewood	 (1911	 ‐	 1988),diplomat	 american,	 agent	 pentru	

URSS.	
Kell,	Vernon	George	Waldegrave	(1873	–1942),	sir,	primul	director	al	MI5		
Kent,	Gatewood	 (1911	‐	1988),	diplomat	american,	agent	pentru	URSS	 în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
de	Keroualle,	Louise	(1649–1734),	spioană	franceză	în	Anglia.	
Khan,	 Abdul	 Qadeer	 (1936‐),	 „părintele”	 bombei	 atomice	 pakistaneze,	

suspectat	a	fi	transmis	informaţii	din	acest	domeniu	unor	Puteri	străine.	
Khan,	 Noor	 Inayat	 (1914‐1944),	 nobilă	 de	 origine	 indiană,	 a	 activat	 în	

serviciul	SOE	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Kipling,	 Joseph	Rudyard,	 scriitor	 britanic,	 agent	 de	 influenţare	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
Kirschen,	Leonard,	jurnalist	de	origine	română,	colaborator	al	serviciilor	de	

informaţii	britanice.		
Kliem,	Gabriele,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.	
Klingberg,	Abraham	Marcus	(1920‐)	spion	sovietic	cu	în	Israel	
Klugman,	Norman	John	(1912–1977),	istoric	britanic,	agent	pentru	URSS	în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Knuth,	Annei	Maria	(1906‐1954),	prostituată,	agentă	pentru	URSS.	
Koecher,	Karl	 (1934‐),	 scriitor,	 agent	 cehoslovac	 infiltrat	 în	CIA	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Koestler	 (Sternberg),	Arthur	 (1905‐1983),	 filozof,	 scriitor,	 agent	 pentru	

URSS	(GRU)	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	



B i o g r a f i i l e 	 s e c r e t e 	 a l e 	 s p i o n i l o r … 	|	359	

Kolbe,	Fritz	(1900	–1971),	diplomat	german,	agent	pentru	Aliaţi	în	timpul	
celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Kolschitzky,	 Georg	 Franz	 (1640‐1694),	 agent	 pentru	 Austria	 în	 timpul	
asediului	Vienei	(1683).	

Kolţov,	 Mihai	 (1898‐1940	 sau	 1942),	 jurnalist	 sovietic,	 agent	 pentru	
Comintern	şi	NKVD	în	Perioada	interbelică.	

Konenkova,	 Margarita	 (1884‐1980),	 agentă	 pentru	 URSS	 în	 SUA	 în	
Perioada	interbelică.	

Kostov,	Vladimir,	jurnalist	bulgar,	agent	în	timpul	Războiului	Rece.	
Kotov,	 Ghenadi,	 diplomat	 sovietic,	 spion	 în	 Marea	 Britanie,	 în	 domeniul	

spionajului	tehnico‐ştiinţific,	
Kramer,	Charles,	economist	american,	membru	în	organisme	ale	adminis‐

traţiei	SUA,	a	fost	presupus	agent	pentru	URSS	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	
Mondial.	

Krivitski,	Walter	G.	(Samuel	Ginsberg)	(1899‐1941),	ofiţer,	agent	sovietic	
(NKVD),	defector	în	timpul	Perioadei	interbelice.	

Krotkov,	Iuri	(1920‐),	scriitor,	regizor,	agent	pentru	KGB,	defector	în	timpul	
Războiului	Rece.	

Krueger,	 Otto	 (?–1939),	 inginer	 naval,	 agent	 dublu	 pentru	 Germania	 şi	
Marea	Britanie	(MI6)	în	Perioada	interbelică.	

Kruse,	 Lea	Rose	 (Tina	Eilers),	 actriţă,	 spioană	 în	 Germania	 în	 Perioada	
interbelică.	

Kuczynski,	Ursula	Ruth	(„Sonia”)	 (1907‐	2000),	 spioană	pentru	URSS	 în	
Orientul	îndepărtat	şi	în	Marea	Britanie.	

Kuklinski,	Ryszard	(1930‐2004),	ofiţer	polonez,	agent	pentru	SUA	(CIA)	în	
timpul	Războiului	Rece.	

Kummerow,	H.	(1903‐),	savant	german,	autor	al	„Raportului	de	la	Oslo”.	
	

L	
La	Malinche	(1505	–	1529)	din	populaţia	sud‐americană	Nahua,	amantă	a	

lui	Cortez	
Lachmann,	Friederich,	jurnalist‐agent	austriac	care	şi	desfăşurat	activitatea	

în	Principatele	Române		
Lafayette,	James	Armistead	(1760‐1830),	agent	dublu	in	timpul	Revoluţiei	

americane.	
Lahousen,	Erwin	von	(1897‐1955),	şef	adjunct	al	Abwehr‐ului,	serviciul	de	

informaţii	al	armatei	germane	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Lamarr,	Hedy	(1913‐2000),	actriţă,	inventatoare	de	aparatură	de	spionaj	în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Lawrence,	Thomas	Edward	(1888‐1935),	scriitor,	om	politic,	agent	britanic	

în	Orient	în	timpul	Primului	Război	Mondial	şi	în	Perioada	interbelică.	
Leachman,	 Gerard	 Evelyn	 (1880	 ‐	 1920),	 ofiţer	 de	 informaţii	 britanic,	

explorator.	
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Leander,	Zarah	 (1907–1981),	 actriţă,suspectată	de	a	 fi	 acţionat	 ca	agentă	
dublă	pentru	URSS	şi	Germania.	

Lee,	dr.	Wen	Ho	 (1939‐),	om	de	ştiinţă	din	Statele	Unite,	agent	pentru	RP	
Chineză	

Lecca,	Radu,	corespondent	de	presă,	agent	pentru	Gestapo.	
Lialin,	Victor	Aleksandrovici	 (1908–1943)	agent	NKVD	 în	diferite	 ţări	 în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Liddell,	Guy	Maynard	 (1892‐1958),	 ofiţer	 de	 informaţii	 englez	 în	 timpul	

celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Lincoln,	 Timothy	 Trebitsch	 (1872/1879‐1941)	 jurnalist,	 om	 politic,	

călugăr	 budist,	 agent	 pentru	 mai	 multe	 state	 în	 Orient	 în	 timpul	 Perioadei	
interbelice	şi	al	Doilea	Război	Mondial.	

Livni,	Tzipi,	poltician	israelian,	agentă	Mosad.	
Lody,	Hans	Karl	 (1877–1914),	 agent	 german	 în	Marea	Britanie	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
Lomax,	John,	diplomat	britanic,	agent	în	Elveţia	în	timpul	celui	de	al	Doilea	

Război	Mondial.	
Lonetree,	 Clayton	 J.	 (1962‐),	 spion	 american	 pentru	 URSS	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Lonsdale	(Molody),	Gordon	Arnold	 (1922	‐	1970),	spion	pentru	URSS	în	

Marea	Britanie	în	timpul	Războiului	Rece.	
Lorenz,	Marita	 (1939‐),	 agentă	 pentru	 SUA	 (CIA,	 FBI)	 în	 Cuba	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Lotz,	Wolfgang	(1921	–1993),	spion	pentru	Israel	în	timpul	Războiului	Rece.	
de	 Launay,	 Emmanuel	 Henri	 Louis	 Alexandre,	 conte	 d'Antraigues	

(1753‐1812)	diplomat,	pamfletar,	spion.	
Lunev,	Stanislav	(1946‐),	agent	GRU	în	Asia	şi	SUA,defector.	
Lunn,	Peter	Northcote	(1914	–2011),	alpinist	britanic,	agent	în	Perioda	de	

început	a	Războiului	Rece.	
	

M	
Mackiernan,	Douglas		Seymour	(1913–	1950),	diplomat	american	asasinat	

în	perioda	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Macovescu,	George,	jurnalist,	presupus	agent	în	perioada	celui	de	al	Doilea	

Război	Mondial.	
Mader,	Julius	(1928‐2000),	jurnalist,	autor	alunor	lucrări	despreagenţiile	de	

informaţii	 vestice,	 redactate	 din	 însărcinarea	 serviciului	 de	 spionaj	 al	 RD	
Germane,		

Vahtang	M	Maisaia,	 Vahtang	 diplomat	 georgian	 la	 NATO,	 arestat	 pentru	
spionaj	pentru	Federaţia	Rusă		

Malidoff,	William	Marias	 (1895–1948)	specialist	 în	biochimie,a	activat	ca	
agent	pentru	URSS	(GRU)	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	

Maloney,	Mike	(?–1965),	agent	CIA	în	Laos	
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Malraux,	Andre	(1901‐1976),	scriitor,	om	politic,	agentComintern	în	timpul	
Perioadei	interbelice,	al	Doilea	Război	Mondial	

Maly,	Theodor	(1894‐1938),	agent	pentru	URSS	în	Marea	Britanie	în	timpul	
Perioadei	interbelice	

Mann	Wilfrid	 (1908–2001),	savant	atomist	britanic,	agent	pentru	URSS	în	
timpul	Războiului	Rece.	

Manningham‐Buller,	 Elizabeth	 Lydia	 (1958‐)	 directoare	 a	 agenţiei	
britanice	MI5		

de	 Marenches,	 Alexandre	 (1921‐	 1995),	 conducătorul	 serviciilor	 de	
informaţii	franceze	perioada	Războiului	Rece.	

Monroe,	Marilyn,	actriţă	americană		
Markham,	Reuben	H.	,	jurnalist	britanic,	agent	în	România.	
Marlowe,	Christopher	(1564‐1593),	scriitor	şi	agent	englez	în	secolul	XVI.	
Marks,	Leo,	criptograf,	scriitor	britanic	agent	în	perioada	celui	de	al	Doilea	

Război	Mondial.	
Marshman	Bailey,	Frederick	(1882–1967),	explorator	în	Himalia,	ofiţer	de	

informaţii	britanic.		
Marzini	Carl	Aldo	(1912–1994),	publicist,	producător	de	filme,agent	pentru	

URSS	(KGB)	în	SUA	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Massing	 Hede	 (1900	 –1981),	 actriţă,	 agentă	 pentru	 URSS	 în	 Perioada	

interbelică.	
Mason,	John	(1503	‐	1566),	diplomat‐spion	pentru	Anglia	în	Evul	Mediu	
Masterman,	 John	Cecil	 (1891	–1977),	 sir,promotor	al	Operaţiunii	Double	

Cross	 prin	 care	 erau	 „întorşi”	 agenţii	 germani	 capturaţi	 în	 Marea	 Britanie	 în	
timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Matthew,	Prior	(1664	‐	1721),	stareţ,	diplomat	spion	pentru	Anglia.	
Maugham,	William	Somerset	 (1874‐1965),	 scriitor,	 agent	 de	 influenţare	

pentru	Marea	Britanie.	
Maxwell,	 Robert	 (1923‐1991),	 magnat	 de	 presă,	 presupus	 agent	 dublu	

pentru	Anglia	(MI6)	şi	URSS	(KGB).	
May,	Allan	Nunn	(1912‐2003),	om	de	ştiinţă,	„spion	atomic”.	
Melani,	Atto	(1626	–	1714),	diplomat,	agent,	scriitor	şi	cântăreţ.	
Merkulov,	Vsevolod	Nikolayevici	(1895‐1953),	şef	alNKVD	(1943‐1946).	
Mesarosh,	Steve	 (1903‐?),	 spion	pentru	URSS	 în	 timpul	celui	de	al	Doilea	

Război		
Milescu,	Nicolae	(1636	‐	1708),	spătar,	cărturar,	diplomat	şi	agent	
Militaru,	Nicolae	 (1927–1996),	 general,	 spion	 pentru	 URSS	 (GRU)	 în	 RS	

România	în	timpul	Războiului	Rece.		
Miller	Richard	W.,	 primul	ofiţer	al	FBI	arestat	pentru	 spionaj	 în	 favoarea	

URSS	în	timpul	Războiului	Rece.		
Minarik,	Pawel,	agent	cehoslovac	infiltrat	în	redacţia	„Europei	Libere”.		



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

Mircescu,	Ludovic,	general,	politician	român,	condamnat	pentru	a	filăsat	să	
îi	se	fure	planuri	ale	armatei	de	o	agentă	sovietică	în	Perioda	interbelică.	

Mitrohin,	Vasili	 (1922‐2004),	ofiţer	KGB	defector	 care	 a	pus	 la	dispoziţia	
MI6,	după	trecerea	sa	înMarea	Britanie	(1992),	numeroase	documente.	

del	Monte	de	Santa	Maria,	Giovani	Baptista,	abate,	misionar	catolic,	spion	
şi	agent	de	influenţare	pe	lângă	domnul	Ţării	Româneşti	Şerban	Csantacuzino.	

Montesquieu,	François	Xavier	 (1756–1832),abate,	membru	al	Academiei	
Franceze,	scriitor,	agent	pentru	Ludovic	al	XVIII‐lea		

Moorcroft,	William	(1767‐1825),	explorator,	agent	pentru	Anglia	în	Asia	
Moore	 II,	 Edwin	 G.	 (1921‐),	 spion	 american	 pentru	 URSS	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Morland,	 sir	 Samuel	 (1625‐	 1695),	 enciclopedist	 implicat	 în	 activităţi	

informative	(cifrare)	
Morley,	Sylvanus	Griswold	 (1883	–1948),	 specialist	 în	 civilizaţia	Maya,	 a	

condus	spionajul	american	în	Mexic	în	timpul	Primului	Război	Mondial	
Morros,	Boris	 (1891‐	 1963),	muzician,	 producător	 de	 filme,	 agent	 pentru	

URSS	în	Perioada	interbelică.	
Moruzov,	 Mihail	 (1885‐1940),	 şeful	 Serviciului	 Secret	 de	 Informaţii	 al	

Armatei	Române	în	perioada	1924‐1940.	
Mroz,	 Wladyslaw	 (?–1980),	 agent	 al	 serviciului	 de	 informaţii	 polonez	

(MSW)	în	Franţa,	defector.		
Mukassei,	Mihail	 (1907‐2008),	 diplomat,	 agent	 sovietic	 în	 SUA	 în	 timpul	

celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Munsinger,	Gerda	(1929	–1998),	prostituată,	presupusă	agentă	pentru	RD	

Germană.	
Munthe,	Malcolm	(1910–1995),	scriitor,agent	pentru	Marea	Britanie	(SOE)	

în	ţările	scandinave	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Murano,	Matteo,	medic,	agent	pentru	Veneţia	la	Curtea	lui	Ştefan	cel	Mare.	
	

N	
Nath	Kao,	Rameshwar	 (1918‐2002),	 primul	 conducător	 al	 serviciului	 de	

informaţii	externe	al	Indiei.	
Neruda,	Pablo,	scriitor	chilian,diplomat,	„agent	secret”al	sovieticilor.		
Nessyahu,	Yehudit	(1925‐2003)	,	agentăMossad	în	timpul	Războiului	Rece.	
Neuman,	 Franz	 Leopold	 (1900–1954),	 economist,	 publicist,	 agent	 dublu	

pentru	OSS	şi	spionajul	sovietic	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Nicholson,	Harold,	spion	american	pentru	URSS,	demascat	în	1997.		
Nicolai,	 Walter	 (1873‐1948),	 şeful	 serviciului	 de	 informaţii	 german	 în	

Primul	Război	Mondial.	
Nopcsa,	 Ferenc,	 baron	 (1877‐),	 paleontolog,	 a	 îndeplinit	 misiuni	

informative	pentru	Curtea	de	la	Viena	
Norwood,	Melita	 (1912	 –2005),	 spioană	pentru	URSS	 în	Anglia	 în	 timpul	

celui	de	al	Doilea	Război	Mondial	şi	Războiul	Rece.	
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Nosenko,	 Iuri	 Ivanovici	 (1926–),	 agent	 KGB	 în	 SUA,	 defector,	 în	 timpul	
Războiului	Rece.	

	

O	
Obrenovici,	Maria	 (1835‐1876),	apropiată	a	domnitorului	Alexandru	Ioan	

Cuza,	a	îndeplinit	misiuni	informative	pentru	acesta,	a	participat	la	abdicarea	sa.	
Oggins,	Isaiah	(1898–1947),istoric	american,	agent	pentru	URSS	în	Europa	

şi	China	în	Perioada	interbelică.	
Ogorodink,	Alexandr	Dimitrievci,	diplomat,	agent	KGB	defector.	
Ogorodnikova,	 Svetlana,	 agentă	 pentru	 URSS	 in	 Statele	 Unite	 in	 perioda	

Războiului	Rece.	
O´	Hara,	Patrick,	conducător	al	Nunţiaturii	Apostolice	în	România,	acţionat	

din	 însărcinarea	 CIA	 pentru	 crearea	 unei	 reţele	 în	 rândurile	 clerului	 roma‐
no‐catolic.		

Oldham,	 Ernest	 Holloway	 (1894‐1933),	 diplomat	 englez,	 agent	 pentru	
URSS	în	Perioada	interbelică.	

Oldfield	Maurice	(1915	–1981),ofiţer	de	informaţii	britanic	
Oppenheimer,	Robert	J.	 	 (1904‐1967),	 fizician	american,	presupus	„spion	

atomic”	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Orlov,	Alexander	Mikhailovich	(1895‐1973),	general	NKVD,	defector.	
Oshima	Hiroshi	(1886	‐	1975),	diplomat	japonez,	agent	pentru	Germania	în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Otto,	William	(van	Narvig),	publicist,	agent	pentru	Aliaţi,	în	timpul	celui	de‐

al	Doilea	Război	Mondial.	
Ovakamian,	Haik	Badalovici	(1898–),spion	sovietic	(NKVD)	în	Germania	şi	

SUA	
Owens,	Arthur	G.	,	inginer,	agent	dublu	în	Marea	Britanie.	
Ozaki,	Hotsumi	,	jurnalist	japonez,	colaborator	al	lui	Richard	Sorge.	
	

P	
Pacepa,	 Ion	Mihai	 (1928‐)	 şef	 adjunct	 al	 Departamentului	 de	 Informaţii	

Externea	României,	consilier	personal	al	preşedintelui	Nicolae	Ceauşescu	
Pack	 Thorpe,	 Amy	 („Cynthia”)	 (1910–1963),	 spioană	 engleză	 („Secret	

Service”)	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Painvin,	Georges	Jean,	profesor,considerat	un	criptoanalist	„de	geniu”	
Panaitescu,	 Ion	 (Iancu)	 (1875	 ‐	 1929),	 director	 al	 Poliţiei	 şi	 Siguranţei	

Generale	a	României.	
Panetta,	Leon	Edward	(1938‐),	director	al	CIA	
Pathe,	Pierre‐Charles,	jurnalist,	agent	de	influenţare	pentru	URSS	în	timpul	

Războiului	Rece.		
Paques,	Georges	 (1914‐1993),	 om	 politic	 francez,	 agent	 pentru	 URSS	 în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial	şi	al	Războiului	Rece.		
Pawlowski,	Jerzy	(1932	–2005),	sportiv	polonez,	agent	pentru	CIA	
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Pendlebury,	 John	 Devitt	 Stringfellow	 (1904	 –1941)	 arheolog	 britanic,	
agent	al	spionajului	britanic	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Penkovski,	Oleg	Vladimirovici	(1919–1963),	colonel	în	serviciul	militar	de	
spionaj	sovietic,	GRU,	spion	pentru	Marea	Britanie,	în	timpul	Războiului	Rece.	

Perlo,	Victor	(1912–1999),	economist	marxist,	spion	pentru	URSS	în	SUA	în	
Perioada	interbelică	şi	a	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	

Petit,	 Gabrielle	 Alina	 Eugenia	 Maria	 (1893–1916),	 spioană	 belgiană	
pentru	Marea	Britanie	în	timpul	Primului	Război	Mondial,	

Petraeus,	David,	director	al	Agenţiei	Centrale	de	Investigaţii	(2011‐	2012).	
Petrov,	Vladimir	(1907‐1966),	diplomat	sovietic,	defector	în	Australia.	
Pham	Xuan,	jurnalist,	agent	pentru	Vietcong	în	SUA.	
Philby,	Harry	St	John	Bridger	(1885	–1960),	ofiţer	de	informaţii	britanic,	

explorator,	tatăl	lui	„Kim”	Philby	
Philby,	Harold	 Adrian	 Russell	 „Kim”	 (1912‐1988),	 spion	 pentru	 URSS,	

membru	al	„Grupului	de	la	Cambridge”	
Picard,	 Marie,	 dansatoare,	 agentă	 pentru	 URSS	 în	 China	 în	 Perioada	

interbelică.		
Pigou,	Arthur	Cecil	 (1877–1959),	universitar	britanic,	 specialist	 în	econo‐

mie	politică,	agent	pentru	URSS,	în	timpul	Primului	Război	Mondial	şi	în	perioada	
interbelică.	

Pitts,	Earl	Edwin,	agentatât	pentru	KGB	(din	1987),	ca	şi	pentru	FSB,	după	
colapsul	URSS	

Pleviţkaia	(Grozovsky),	Nadejda	(1884–1940),	cântăreaţă,	spioană	pentru	
URSS	în	Perioada	interbelică.	

Pleşiţă,	Nicolae	 (1929‐2009),	şef	al	Direcţiei	de	 Informaţii	Externe	(1980‐
1984)	a	RS	România.	

Pocohantas		(Matoaka)	(1595‐),	prinţesă	a	populaţiei	native	Powhatan	din	
America	de	Sud		

	Poeteray,	Raymond,	diplomat	olandez	condamnat	la	închisoare	pentru	a	fi	
transmis	 serviciilor	 de	 informaţii	 ale	Federaţiei	Ruse	documente	 confidenţiale	
ale	NATO	şi	Uniunii	Europene.	

Poliakov,		Dmitri	(1921–1988),	agent	sovietic,	defector	în	timpul	Războiului	
Rece.	

Pollard,	Jonathan	(1954‐),	spion	pentru	Israel	şi	alte	ţări	în	SUA	în	timpul	
Războiului	Rece.	

Pontecorvo,	Bruno	(1913‐1993),fizician	italian,	„spion	atomic”	pentru	URSS	
(NKVD)	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Popescu‐Nasta,	Ion,	jurnalist	român,	agent	al	„Intelligence	Service”	în	Turcia	
Popov,	Dušan	„Duško”	(1912‐1981),	agent	dublu	pentru	MI5	şi	Abwehr	în	

al	Doilea	Război	Mondial.	
Popov,	Piotr	Semionovici	 (1916‐1959),	 agent	 sovietic,	defector	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
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Porter,	 Ivor,	 lector	 la	Universitatea	Bucureşti,	 agent	englez	 în	România	 în	
timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Potocka,	 Zofia	 Konstantinova	 (născută	 Clavone)	 (1760	 —1822),	
prostituată,	implicată	în	afaceri	de	spionaj.	

Poyntz,	 Juliet	Stuart	Poyntz	 (1886–1937,	agentă	pentru	URSS	 în	Perioda	
interbelică.	

Primakov,	 Evgheni	 (	 1929‐),	 jurnalist,	 director	 al	 SVR,	 serviciul	 de	
informaţii	externe,	urmaş	al	KGB,	ministru	de	Externe.	

Prime,	Geoffrey	Arthur	 (1938‐),	 spion	pentru	URSS	 în	Marea	Britanie	 în	
perioada	Războiului	Rece		

Pujol,	 Juan	 (Garbo)	 (1912	–	1988)	 agent	dublu	 spaniol	pentru	Germania	
(Abwehr)	şi	Anglia	(MI5,	MI6)	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

von	Putlitz,	Wolfgang	Gans	Edler	Herr	 (1899‐1975),	 diplomat	 german,	
agent	pentru	Marea	Britanie	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

	

R	
Râbkina,	Zoia,	autoare	de	cărţi	pentru	copii,	agentă	a	spionajului	sovietic	în	

timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Răceanu,	Mircea	(1935‐),	diplomat	român	acuzat	de	spionaj	pentru	SUA	în	

timpul	Războiului	Rece.	
Rado,	Sándor	Alexander	 (Radolfi)	 (1899‐1981),	 jurnalist,	 geograf,	 agent	

pentru	URSS	în	Elveţia	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Rahab,	personaj	biblic,	sprijinitoare	a	cauzei	poporului	evreu.	
Rasputin,	 Grigori	 Iefimovici	 (1869‐1916),	 presupus	 agent	 pentru	

Germania	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	
Ratimirov,	patriarh	al	Bisericii	Ortodoxe	Ruse,	conducătorul	unei	reţele	de	

agenţi	creată	de	NKVD.	
Raussendorff,	Klaus	von	(1936‐),	„diplomat	spion”pentru	RD	Germană.	
Redl,	Alfred	(1864–1913),	colonel	în	armata	Austro‐Ungariei,	spion	pentru	

Rusia,	în	preajma	Primului	Război	Mondial.		
Rees,	Goronwy	(1909–1979)	agent	pentru	URSS,	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	

Război	Mondial.		
Reilly,	 Sidney	 George	 (1873‐1925),	 agent	 al	 serviciilor	 de	 informaţii	

britanice	şi	spion	pentru	mai	multe	ţări.	
Rejewski,	 Marian,	 matematician‐criptolog	 polonez	 care	 a	 „spart”	 cifrul	

maşinii	de	cifrat	germane”Enigma	
Rezun,	Vladimir	Bogdanovici	(Victor	Suvorov)	(n.	1947),	istoric	şi	agent,	

defector,	în	timpul	Războiului	Rece.	
Richard,	Marthe	(1889–1982),	prostituată,	agentă	pentru	Franţa	în	timpul	

Primuluişi	a	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Ricci,	Rhona,	diploamtă	la	ambasada	Marii	Britanii	la	Cairo,	agentă	pentru	

Egipt.	
Rimington,	Stella	(1958‐),	directoare	a	MI5,	scriitoare		
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Rintelen	,	Franz	von	(1877	‐1949),spion	şi	sabotor	german	în	SUA	în	timpul	
Primului	Război	Mondial	

Ring,	Camil,	jurnalist	român,	informator	al	SSI.		
Ringstad,	Knut,	politician	norvegian,	spion	pentru	URSS		
Robbins,	Annette	Barbara,	agentă	CIA	în	Vietnam.		
Rocard,	 Yves	 (Martinat)	 (1903‐1992),	 fizician	 francez	 cu	 contribuţii	 la	

investigarea	 „armelor	 secrete”	 germane	 în	 timpul	 celui	 de‐al	 Doilea	 Război	
Mondial.		

Rökk,	Marika	(1913‐2004),	presupusă	agentă	pentru	URSS	în	timpul	celui	
de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Rosbaud,	 Paul	 (1896–1963),	 om	 de	 ştiinţă	 german,	 agent	 pentru	 Marea	
Britanie	(SIS),	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial,	

von	Rosen,	Otto	(1884	–	1963),	sportiv	,	suspectat	de	a	fi	acţionat	ca	spion	şi	
sabotor	în	favoarea	Germaniei	

Rosenberg,	 Julius	 (1918‐1953),	 „spion	 atomic”	 pentru	 URSS	 in	 SUA	 în	
timpul	Războiului	Rece.	

Rosenberg,	 Ethel	 Greenglass	 (1915‐1953),	 colaboratoare	 a	 soţului	 său,	
Julius.	

Rotaru,	Florian,	cifror	la	Ambasada	Română	din	Viena,	defector	
Rotschild,	Nathaniel	Mayer	Victor	(1910–1990),	baron,	a	acţionat	ca	agent	

pentru	URSS		
Rubens,	Peter	Paul	(1577	–1640),	pictor,diplomat	şi	agent	
Runge,	 Bernd,	 jurnalist,	 agent	 pentru	 RD	 Germană	 (STASI),	 în	 timpul	

Războiului	Rece	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
	

S,	Ș	
Saar‐Demichel,	 Francois,	 om	 de	 afaceri	 francez,	 spion	 pentru	 URSS	 în	

timpul	Războiului	Rece.		
Saiz,	 Alberto,diplomat	 spaniol	 arestat	 în	 2007	 pentru	 a	 fi	 transmis	

informaţii	Federaţiei	Ruse.	
Sawers,	Sir	Robert	John	(1955‐),	şef	al	MI6	
Scatolini,Virgili,	 agent	 pentru	 Aliaţi	 în	 timpul	 celui	 de‐al	 Doilea	 Război	

Mondial.	
Schellenberg,	 Walther	 Friedrich	 (1910‐1952),	 şef	 al	 serviciului	 de	

informaţii	al	armatei	germane,	Abwehr.	
Schmerz,	Ignaz,	jurnalist,	agent	pentru	Germania	în	România	în	timpul	celui	

de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Schragmüller,	Elsbeth	 (1887‐1940),	 şefa	 spionajului	 german	 în	Franţa	 în	

timpul	Primului	Război	Mondial.	
Schröder,	Gerda,	spioană	pentru	Stasi	în	RF	Germania.		
Schubert,	 Joseph,	 canonic	 la	 catedrala	 Sf.	 Iosif	 din	 Bucureşti,	 judecat	

dreptconducător	al	unei	reţele	de	spionaj.	
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Scott,	 John	 (1912–1976),	 scriitor,	 spion	pentru	URSS	 în	 timpul	 celui	de‐al	
Doilea	Război	Mondial.	

Schröder,	Gerda,	agentă	pentru	Stasi	în	RD	Germană		
Schulmeister,	Karl	Ludwig	(1770–1853),	spion	al	lui	Napoleon	în	Austria.	
Schulze‐Boysen,	 Harro	 (1909–1942),	 ofiţer	 german,agent	 pentru	 URSS	

(GRU)	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Schwartz,	Ernst	(1916–2003),	profesor	de	sinologie,agent	Stasi.	
Şebarşin,	Leonid,	 conducător	 al	 departamentului	 de	 informaţii	 externe	 al	

KGB.	
Semionov,	Semion	 (1911–1986),	 inginer,	agent	NKVD	în	SUA	în	Perioada	

interbelică.	
Sergheieva,	 Elena	 (Lily)	 Ivanovici,	 agentă	 dublă	 pentru	 Germania	

(Abwehr)	şi	Marea	Britanie	(MI5),	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.	
Serov,	Ivan	(1905‐1963),	şef	al	KGB	.	
Şevcenko,	 Arkadi	 Nikolaievici	 (1930	 –1998),diplomat	 sovietic	 la	 ONU,	

defector.	
Skorzeny,	Otto	 (1908	–1975),	 ofiţer	 SS,	 conducătorul	 unor	 operaţiuni	 în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Silber,	Jules	Crawdford,	spion	în	Marea	Britanie	pentru	Germania	în	Primul	

Război	Mondial.	
Silverman,	 Abraham	 George	 (1900–1973),	 matematician,	 agent	 pentru	

URSS	în	timpul	celui	de‐al	Doilea	Război	Mondial.		
Simm,	Herman	(1947‐),	spion	pentru	Federaţia	Rusă	în	Ministerul	Apărării	

al	Finlandei.		
Singer,	Kurt	 	 (1911–2005),	 scriitor,	 editor,	 agent	 pentru	 Aliaţi	 în	 timpul	

celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Sitov,	 Aleksandr	 I.,	 jurnalist	 sovietic,	 agent	 KGB	 în	 Cuba	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
Siqueiros,	David	Alfaro	(1896‐1974),	pictor	mexican,	agent	pentru	URSS	în	

timpul	Perioadei	interbelice.	
Skarbek,	 Krystyna	 (Christine	 Granville)	 (1915‐1952),	 agentă	 SOE	 în	

timpulcelui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Smith,	Michael	John	(1948–),inginer	electronist	britanic,	agentpentru	URSS	

în	timpul	Războiului	Rece.	
Smith‐Cumming,	George	Mansfield,	 Sir	 (1859‐1923),	 primul	 director	 al	

„Secret	Intelligence	Service„	(SIS),	cunoscut	şi	sub	denumirea	de	MI6.	
Sobell,	Morton	(1917‐),	inginer,	spion	pentru	URSS	în	SUA.	
Sorge,	 Richard	 (1895‐1944),	 spion	 pentru	 URSS	 (GRU)	 în	 Japonia	 în	 al	

Doilea	Război	Mondial.	
Sosnowski,	 Jerzy	Ksawery	 Franciszek	 (1896‐1942),	 conducător	 al	 unei	

reţele	de	spioane	pentru	Polonia	în	Perioda	interbelică	în	Germania.	
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Soustelle,	 Jacques,	 director	 adjunct	 al	 „Muzeului	 omului”,	 însărcinat	 de	
generalul	de	Gaulle	cu	constituirea	unui	serviciu	central	de	informaţii.		

Spaak,	Suzanne	(1905‐1944),	agentă	în	Rezistenţa	franceză	în	timpul	celui	
de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Spedding,	 David	 Rolland	 (1943‐2001),	 sir,	 conducător	 alServiciului	 de	
informaţii	al	Marii	Britanii	(1994‐1999)		

Stafford,	Sir	Edward,	sir	 (1478	–	1521),	ambasador	 în	Franţa,spion	al	 lui	
Wallshingam,	primul	agent	dublu	din	istorie.	

Stârcea,	Traian,	diplomat	român	la	Viena,	agent	pentru	România	în	vremea	
Primului	Război	Mondial.	

Staşinski,	Bogdan	,	agent	SMERSH,	asasin,	defector.	
Stephenson,	sir	William	Samuel	(1897‐1989),	coordonator	al	spionajului	

britanic	în	întreaga	emisferă	de	vest	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Stevens,	Frank	Edward,	jurnalist	american,	agent	OSS	în	România.	
Stringfellow,	John	Devitt	(1904‐1941),	arheolog,agent	în	timpul	celui	de	al	

Doilea	Război	Mondial.	
Sun	Tzu	(700‐500	sau	între	400‐320	î.	Hs),	autor	al	unui	tratat	despre	„arta	

războiului”	 şi	 a	 spionajului,	 conducător	 militarîn	 timpul	 regelui	 Ho	 Lu,	 sub	
numele	de	Sun	Wu.	

Symonds,	 John	 (1935‐),	poliţist,	 „agent	de	seducţie”	pentru	KGB	 în	Marea	
Britanie	in	perioada	Războiului	Rece.	

Szek,	Alexander,	a	sustras	codul	german	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	
	

T,	Ț	
Talleyrand‐Perigord,	 Charles	 Maurice,	 prinţ	 deBeneventum	 (	 1754	–	

1838),	om	politic	francez,	agent	pentru	Rusia,	Austria.	
Tănase,	Maria	(1913‐1963),	cântăreaţă,	agentă	pentru	Aliaţi	în	timpul	celui	

de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Tenet,	George	John	(1953‐),	director	al	CIA.	
Tester,	 Artur	 (1895‐1944),	 actor,	 autor	 german,	 agent	 dublu	 pentru	

Germania	şi	Aliaţi	în	România	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Theodora,	împărăteasă	a	Bizanţului	(482‐565)	
Thomson,	sir	Basil	Home	(1861‐1939),	şef	al	serviciului	CID	din	Scotland	

Yard.	
Thomson,	 Cristopher	Birdwood,	 agent	 britanic	 în	 România	 în	 Perioada	

interbelică	pentru	Aliaţi	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.		
Thomson,	Robert	Glenn	 (1925‐),	militar	 american,	 spion	pentru	URSS	 în	

timpul	Războiului	Rece.	
Tolkaşev,	Adolf	G.,specialist	în	electronică,	presupus	agent	sovietic	în	Israel.	
Tomaziu,	Gheorghe,	pictor,	membru	 al	 reţelei	 organizate	 în	 România	 de	

profesorul	Alexander	Eck	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Toriani,	Vico,	cântăreţ	eleveţian,	informant	în	timpul	Războiului	Rece.	
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	Treholt,	Arne	(1942‐),	diplomat	norvegian,agent	pentru	URSS	(KGB)	şi	Irak	
în	timpul	Războiului	Rece.	

Trepper,	 Leopold	 (1904‐1982),	 organizator	 al	 reţelei	 „Orchestra	 Roşie”	
pentru	URSS	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Trofimoff,	George	 (1928‐),	militar	american,	spion	pentru	URSS	 în	timpul	
Războiului	Rece.	

Tronstad,	 Leif	Hans	 Larsen	 (1903	 –	 1945)	 om	 de	 ştiinţă	 norvegian,fost	
agent	pentru	Aliaţi	în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Turcu,	 Liviu	 (1948‐),	 agent	 al	 serviciului	 de	 informaţii	 externe	 al	 RS	
România	(DIE)	în	Franţa,	defector.	

Turing,	 Alan	 Mathison	 (1912‐1954),matematician,	 logician,	 criptanalist,	
considerat	a	fi	părintele	informaticii	moderne.	

Turner,	Stanfield,	amiral,	director	alCIA.		
Ţvetcov,	 Vladimir,	 preot	 ortodox	 în	 Finlanda,	 agent	 KGB	 în	 timpul	

Războiului	Rece.	
	

U	
Ullman,	 André	 (1912‐1970),	 jurnalist	 francez,	 de	 agent	 de	 influenţare	

pentru	URSS	şi	Polonia	în	timpul	Războiului	Rece	
	

V	
Vâlcu,	Vasile	 (1910‐),	şef	 alDirecţei	Generale	 a	 Securităţii	 Statului	 (1952–

1954)	
Vartanian,	Gevork	Andreevici	(1924‐),	agent	sovietic	în	timpul	celui	de	al	

Doilea	Război	Mondial.	
Vasenkov,	Mihail,	jurnalist	sovietic,	agent	în	SUA,	defector.		
Vassal,	William	Christopher	 John	 (1924‐1996),	 diplomat	 britanic,	 spion	

pentru	URSS	(KGB)		
Veniamin,	Virgil,	jurnalist	român,	agent	pentru	Franţaîn	timpul	Războiului	

Rece	
Vetrov,	Vladimir	,	inginer,	agent	KGB,	defector	
Voinescu,	Romulus	P.,(n.	1867),	şef	al	Siguranţei	din	Bucureşti.	
Vojov,	Vladimir,	diplomat,	acuzat	de	spionaj	în	Austria	în	2007.	
Volkov,	Konstantin	(?‐1945),	agent	dublu	pentru	NKVD	şi	Anglia	în	timpul	

celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
	

W	
Wachendorf,	 	 Franz	 (1890‐?)	 agent	 dublu	 în	 SUA	 şi	 Anglia	 în	 timpul	

Primului	Război	Mondial.	
von	Waldberg	,	Meier,	agent	german	în	Marea	Britanie	în	timpul	celui	de	al	

Doilea	Război	Mondial.		
Wallenberg,	 Raoul	 (1912‐1947?),	 agent	 pentru	 Aliaţi,	 a	 contribuit	 la	

salvarea	a	numeroşi	evrei	maghiari.		
Wallis,	John	(1616‐),	om	de	ştiinţă,	„părintele	criptografiei	engleze”.	
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Walker,	 John	 (1938‐),	 ofiţer	 al	 comandamentului	 suprem	 al	 flotei	 de	
submarine	a	SUA,spion	pentru	URSS	(KGB)	în	SUA	în	timpul	Războiului	Rece.	

Walsingham,	 Francis	 (1532‐	 1590),	 întemeietorul	 primului	 serviciu	 de	
informaţii	al	Angliei,	în	slujba	reginei	Angliei	Elisabeth.	

Watkins,	 John	 (1902	 –1964)	 diplomat	 canadian,	 agent	 de	 influenţare	
pentru	URSS.	

Watson,	Thomas,	scriitor	englez	în	Evul	Mediu,	agent.	
Wennerström,	 Stig	 (1906‐2006),	 diplomat,	 spion	 pentru	 Germania	

(Abwehr),	 URSS	 (GRU),	 SUA	 în	 timpul	 celui	 de	 al	 Doilea	 Război	 Mondial	 şi	
Războiul	Rece.	

dr.	Ward,	Stephen,	medic,	agent	pentru	URSS	în	Marea	Britanie	în	Perioda	
interbelică		

Ware,	Harold	M.	(1890	‐	1935),	expert	în	domeniul	agriculturii,	conducător	
al	unei	reţele	de	spioni	în	SUA	în	timpul	perioadei	interbelice.		

Wassmuss,	Wilhelm	(1880–1931),	diplomat	şi	agent	german.	
Welthi,	 Hans,	 jurnalist	 elveţian,	 agent	 pentru	 Germania	 în	 România	 în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
Wen	Ho	Lee,	„spion	atomic”	în	SUA	în	timpul	Războiului	Rece.	
Wendi	 Deng,	 soţia	 magnatului	 de	 presă	 Rupert	 Murdoch,	 suspectată	 ca	

agentă	pentru	R.P.	Chineză	
Werner	(	Kuczynski),	Ruth	(1907‐2000),	scriitoare,	agentă	pentru	URSS	în	

timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	
White,	Harry	Dexter	(1892‐1948),	economist,	presupus	agent	pentru	URSS	

în	timpul	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial	
Wheatley,	 Dennis	 Yates	 (1897‐1977),	 scriitor,	 conducătorii	 Secţiei	 de	

control	din	Londra,	care	se	ocupă	cu	operaţiile	de	dezinformare.	
Wienand,	Karl	(1926‐),	politician	vest‐german,	spion	pentru	RD	Germană	în	

timpul	Războiului	Rece.	
Winzer,	Bruno	(	1912‐)	,	ofiţer,	spion	în	armata	RF	Germaniei.	
Witt,	Nathan	(1903	–1982),	avocat,	agent	pentru	URSS	în	anii	1930.	
Wolfenden,	 Jeremy	 (1934‐1965),	 jurnalist	 şi	 spion	 în	 timpul	 Războiului	

Rece.	
Wen	Ho	Lee,	dr.	(1939‐)	„spion	atomic”	pentru	Republica	Populară	Chineză	

în	SUA.	
Winzer,	Bruno	(	1912‐)ofiţer,	spion	pentru	RD	Germană	în	RF	Germania	
Wolf,	Markus	Johannes	„Mischa”	 (1923	–	2006),	conducătorul	 „Adminis‐

traţiei	 Generale	 a	 Informaţiilor”	 din	 cadrul	 Ministerului	 de	 Interne	 al	 RD	
Germane	(„Stasi”).	

Wolfenden,	Jeremy,	jurnalist	britanic,	agent	pentru	KGB.	
Wollweber,	Ernest	(1898‐1967)	director	al	HVA/MfS	(„Stasi”)	
Won	Jeong‐hwa,	prostituată,	spioană	în	Coreea	de	sud.	
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Woods,	 Sam	Edison,	 diplomat	 american,	 agent	 în	 Germania	 şi	 Elveţia	 în	
Perioada	intrerbelică	şi	a	celui	de	al	Doilea	Război	Mondial.	

Woolley	 Charles	 Leonard	 (1880	 –1960),	 sir,arheolog,	 agent	 englez	 în	
Orient	în	timpul	Primului	Război	Mondial.	

Wynne,	Greville	Maynard	(1919	–	1990),	om	de	afaceri	englez,	agent	(MI	
6)	în	URSS	în	timpul	Războiului	Rece.	

	

Y	
Yates	Wheatle,	 Dennis	 (1897‐1977),	 conducător	 al	 Secţiei	 de	 control	 a	

guvernului	din	Londra,	care	se	ocupă	cu	operaţiile	de	dezinformare.	
Yezhov,	Nikolai	Ivanovich	(1895	–1940),	şef	al	NKVD	(1936‐1938)	
Young,	George	Kennedy	(1911‐1990),	director	adjunct	al	MI6	
Younghusband,	Francis	(1863‐1912)	geograf	şi	agent	englez		
Yu	Xin	Kang,	agentă	pentru	RP	Chineză	în	SUA.	
	

Z	
Zabotin,	Nicolai,	diplomat	sovietic,	agent	GRU	în	Canada	în	timpul	celui	de	al	

Doilea	Război	Mondial	.		
Zaharov,	Gennadi,	fizician	sovietic,	agent	KGB	la	ONU	în	timpul	Războiului	

Rece.	
Zarubina,	Elizaveta	 Iulievna	 (Lisa	Rozensweig)	 (1900‐1987),	 ),”spioană	

atomică”	sovietică	în	SUA	în	timpul	Războiului	Rece.	
Zatuliveter,	Katia,	agentă	pentru	Federaţia	Rusă	în	Marea	Britanie.	
Zelle,	Margaretha	Geertruida	(Mata	Hari)	(1876	‐	1917),	spioană	pentru	

Germania	în	Primul	Război	Mondial.	
Zetterling,	Mai	Elisabeth	(1925‐1994),	actriţă	presupusă	spioană	în	timpul	

Războiului	Rece.	
Zilber,	 Belu	 (Andrei	 Şerbescu)	 (1901‐1978),	 jurnalist,	 economist,agent	

pentru	 URSS	 (Comintern)în	 timpul	 Perioadei	 interbelice	 şipentru	 servicii	 de	
informaţii	vestice	în	timpulRăzboiului	Rece.	

Zygier,	Benjamin,	agent	Mossad,	spion	pentru	Australia.	


