
Prefață	

Fără	identitate	?	
ndeva,	Nichita	Stănescu	ne	încredinţează	că	„Poetul,	ca	
şi	 soldatul,	 nu	 are	 viaţă	 personală”.	 Înţelegem	 prin	
această	exprimare	metaforică	că,	dacă	poeţii	au	vârsta	

creaţiei	lor,	militarii	o	au	pe	aceea	a	„faptelor	lor	de	arme”.	
Acestor	personaje	„fără	identitate”	li	se	poate	adăuga	un	altul	

apropiat	de	cel	al	militarului	‐	spionul	‐	care	şi	el	se	află	în	„servi‐
ciu	comandat”,	mediul	în	care	acţionează	fiind	acela	al	„frontului	
secret”,	 iar	acţiunile	 lui	pot	contribui,	 în	mod	mai	mult	sau	mai	
puţin	hotărâtor,	la	salvarea	(sau	periclitarea!)	siguranţei	unei	ţări.		

Desigur,	asemenea	exprimări	au	mai	ales	o	încărcătură	meta‐
forică,	dar,	de	fapt,	ele	sunt	în	legătură	cu	o	situaţie	cât	se	poate	
de	reală,	care	priveşte	istoria	acţiunilor	informative	şi	a	altor	me‐
dii	conexe,	politice,	economice.	În	acelaşi	timp,	ele	ridică	şi	o	serie	
de	 întrebări	 ciudate,	 dar	 îndreptăţite:	 sunt,	 într‐adevăr,	 spionii	
personaje	„fără	identitate”	şi,	dacă	aşa	este,	poate	fi	cunoscută,	cu	
mijloace	 investigaţiilor	 istorice,	 locul	 şi	 importanţa	 activităţilor	
informative	în	istoria	universală?	

	

În	mod	surprinzător	
…s‐a	ajuns,	în	ultima	vreme,	într‐o	bună	măsură,	să	fie	făcute	

cunoscute	 mai	 multe	 informaţii	 referitoare	 la	 acţiuni	 secrete	
desfăşurate	de	diferite	servicii	de	spionaj,	la	contribuţia	pe	„fron‐
tul	 secret”	 a	 unor	 agenţi	 decât	 despre	 personalitatea,	 biografia	
acestora.		

Pe	de	o	parte,	aceasta	se	datorează	declasificării	unor	informa‐
ţii,	apariţiei	unor	lucrări	memorialistice	sau	de	sinteză	privitoare	
la	asemenea	operaţiuni.		

Pe	 de	 altă	 parte,	 motivaţia	 faptului	 că	 biografia	 reală,	 viaţa	
personală	a	unor	spioni	mai	mult	sau	mai	puţini	celebri	a	rămas,	
în	bună	măsură,	în	„umbră”,	a	fost	secretizată,	ocultată,	falsificată	
sau	manipulată	ţine	în	special	de	conservarea	pe	perioade	înde‐
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lungate,	dacă	nu	definitiv,	 ţine	de	preocuparea	agenţiilor,	 servi‐
ciilor	de	informaţii	de	a	păstra	secretul	asupra	unor	operaţinni	în	
care	au	 fost	 implicate	anumiţi	agenţii.	Adesea,	 se	 invocă	motive	
legate	 de	 interesele	 „securităţii	 naţionale”.	 În	 acelaşi	 timp,	 este	
invocat	dreptul	persoanelor	la	protejarea	„intimităţii	personale”.		

Oricum	 ar	 fi,	 cele	mai	multe	 aspecte	 ale	 biografiei	 spionilor,	
originea,	familia,	studiile,	profesiunile,	motivele	care	i‐ai	făcut	să	
îmbrăţişeze	 una	 dintre	 cele	 mai	 vechi	 „meserii”,	 împrejurările	
dispariţiei,	morţii	lor,	dar,	mai	ales,	profilul	moral,	viaţa	lor	senti‐
mentală	rămân	mai	puţin	cunoscute	decât	„faptele	lor	de	arme”.		

De	 cele	 mai	 multe	 ori,	 biografia	 reală	 a	 agenţilor	 a	 fost	
înlocuită	de…		

	

„O	mitologie	a	spionului”		
…fabricată	 de	 literatură	 şi	 cinematografie	 şi,	 în	 general,	 de	

mass	media,	mai	ales	din	motive	comerciale.	
Publicului	 i	 s‐a	 creat	 iluzia,	 prin	 intermediul	 unor	personaje	

celebre,	că	are	acces	la	informaţii	despre	„viaţa	personală”	a	spio‐
nilor,	 cum	este	de	pildă	 „eroul”	 lui	 Ian	Fleming	 James	Bond.	De	
fapt,	în	acest	personaj	fictiv	şi	în	multe	altele	care	populează	lite‐
ratura	 şi	 filmele	 de	 spionaj,	 „se	 topesc”,	 se	 amalgamează	 unele	
date	mai	mult	sau	mai	puţin	reale	despre	existenţa	unor	spioni	
mai	mult	 sau	mai	puţin	 celebrii.	 Specialiştii	 au	 făcut	 eforturi	 să	
identifice	 modelele,	 prototipul	 acestor	 „spioni	 fictivi”,	 dar	 şi	 să	
discearnă,	 să	 identifice	doza	de	 adevăr	de	 „datele”	 improvizate,	
adesea	fanteziste.	

Într‐o	 asemenea	 „mitologie	 a	 spionului”	 apare	 o	 alternativă	
care	a	inspirat	atât	literatura	şi	cinematograful	de	spionaj…	

	

De	la	„omul	cu	o	mie	de	feţe”	la	„omul	fără	faţă”		
Aceste	 motive	 sunt	 bogat	 reprezentate	 din	 o	 perioadă	

îndelungată	într‐o	serie	de	producţii	de	la	basme,	mituri	la	roma‐
ne	celebre.	În	cele	inspirate	de	spionaj	ele	sunt	menite	să	comple‐
teze	dacă	nu	escamoteze	datele	reale,	atâta	câte	sunt.	
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În	ultima	vreme,	aceste	motive	au	făcut	obiectul	unor	cercetări	
ale	 istoricilor	 şi	 teoreticienilor	 care	 au	 încercat	 să	 le	 identifice	
„rădăcinile	arhetipale”,	dar	mai	ales	ipostazele	lor	moderne.	

Astfel,	 spre	exemple,	motivul	 „omului	cu	o	mie	de	chipuri”	a	
făcut	obiectul	unor	investigaţii	de	mitologie	comparativă	moder‐
nă,	dar	cu	trimiteri	la	acela	al	„eroului	arhetipal”	prezent	de‐a	lun‐
gul	vremii,	 încă	din	cele	mai	vechi	perioade	în	mitologia	popoa‐
relor.	 Într‐un	volum	cu	acest	 titlu,	datorat	 lui	Joseph	Campbell	
(1),	 dar	 şi	 în	 alte	 lucrări	mai	 recente,	 se	 consideră	 că	 în	 teoria	
„monomitului”	se	înscrie	şi	apariţia,	evoluţia	„eroului	spion”.	

În	ceea	ce	priveşte	motivul	„omului	fără	chip”,	el	a	fost	ilustrat	
chiar	în	titlul	volumului	memorialistic	datorat	unuia	din	cei	mai	
importanţi	 conducători	 de	 servicii	 de	 informaţii,	 Markus	 Wolf,	
şeful	Stasi	(2),	fiind	atribuit	acestuia	de	jurnalişti	care	au	remar‐
cat	 că	 înfăţişarea,	 dar	 şi	 acţiunile	 sale	 au	 rămas	 necunoscute	
marelui	public.	

Ca	să	ne	referim	la	cele	mai	recente	contribuţii,	au	existat	şi	o	
serie	de	abordări	literare	ale	acestui	motiv	(3),	ca	şi	cinematogra‐
fice.	(4)	

De	fapt,	circulaţia	acestor	motive	are	rolul	să	escamoteze	sau	
să	completeze	penuria	de	date	concrete	despre	biografia	şi	exis‐
tenţa	personală	a	spionilor,	astfel	încât	nu	ne	rămâne	să	încercăm	
alcătuirea	unui…	

	

Portret	robot	al	spionului	
Sun	Tzu,	autorul	 tratatului	 „Arta	războiului”,	 în	care	activită‐

ţile	informative	sunt	tratate	pe	larg,	zugrăveşte	un	portret	ideal	al	
spionului:	 „oameni	 inteligenţi,	 dotaţi,	 prudenţi	 şi	 capabili	 să‐şi	
croiască	un	drum	în	tabăra	inamicului”.	Sunt	amintite	şi	modali‐
tăţile	de	disimulare	a	agenţilor,	ca	şi	vicisitudinile	cărora	trebuie	
să	le	facă	faţă:	„Oameni	inteligenţi,	dar	care	par	proşti	şi	oameni	
întreprinzători,	 în	 ciuda	 aerului	 lor	 inofensiv,	 oameni	 sprinteni,	
viguroşi,	 îndrăzneţi	 şi	 bravi.	 Deprinşi	 cu	 misiuni	 modeste	 şi	
capabili	să	îndure	foamea,	frigul,	mizeria	şi	umilinţa”.		
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Primele	definiţii	ale	termenului	„spion”	au	apărut	în	Antichita‐
te,	având	mai	mult	un	caracter	metaforic	sau	contextual,	punând	
accentul	pe	capacitatea	de	informare	a	sa.	Astfel,	în	Persia	antică	
spionul	era	denumit	„ochii	şi	urechile	marelui	rege”.	

Spiritul	 de	 observaţie	 constituie	 un	 criteriu	 important	 şi	 în	
definiţiile	 spionului	 în	 Evul	 Mediu	 Europa.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	
etimologia	termenului	spion,	se	pare	că	el	a	apărut	în	limba	fran‐
ceză,	derivat	din	italiană,	în	secolul	XIII,	având	la	bază	verbul	lati‐
nesc	specere	(„a	privi,	a	căuta”).	Termenii	înrudiţi	spione,	spion,	
chipian,	espia,	spy	au	trecut	în	toate	limbile	europene	şi	chiar	în	
alte	limbi.		

De	 la	 un	moment	 dat,	 este	 luat	 în	 seamă	 şi	 criteriul	 moral.	
Astfel,	în	opinia	lui	Montesquieu	(1689‐1755),	„Spionajul	ar	fi	de	
suportat	dacă	ar	fi	făcut	de	oameni	de	onoare”.	

Caracteristicile	 spionului	 au	 pătruns	 şi	 în	 literatură.	 Victor	
Hugo,	în	Omul	care	râde	(1869),	crede	că	„spionii	desăvârşiţi”	au	
„o	neîndurare	de	călău	şi	o	răbdare	de	cercetător	la	microscop”.	

În	 schimb,	 agenţii	 zugrăviţi	 de	 Balzac	 sunt	 idealizaţi,	 consti‐
tuind	doar	„spioni	de	romane”.	

Portretele	 spionului	 sunt	 puse	 în	 legătură	 cu	 motivaţiile	
„naşterii”	 sale,	 între	 care,	 pentru	 autorul	 unuia	 din	 primele	 ro‐
mane	de	spionaj	„Kim”	(1901),	Rudyard	Kipling,	se	află	şi	dorinţa	
de	aventură:	„Din	când	în	când,	Dumnezeu	doreşte	naşterea	unor	
oameni...	 care	 au	 în	 ei	 o	 dorinţă	 nestăpânită	 de	 a	 pleca	 în	 ţări	
străine,	riscându‐şi	vieţile	pentru	a	descoperi	necunoscutul.”		

Alţi	scriitori,	dintre	care	unii	au	exercitat	şi	ei,	la	un	moment	
dat,	 o	 asemenea	 profesiune,	 creionează	 uneori	 chiar	 cu	 cinism,	
dar	şi	cu	o	anumită	înţelegere	portretul	spionului	Astfel,	în	opinia	
lui	Graham	Green,	„Spionajul	este	o	meserie	ciudată	–	pentru	unii	
este	o	vocaţie,	de	o	puritate	lipsită	de	scrupule,	străină	de	merce‐
nariat	 sau	 chiar	 de	 consideraţii	 patriotice.”	 	 (The	 Other	 Man.	
Conversations	with	Graham	Green)	

Ca	o	demitizare,	dar	şi	justificare	poate	fi	considerată	şi	schiţa	
de	portret	a	spionului	propusă	de	Somerset	Maugham.	Descriind	
activitatea	de	spion	a	eroului	unuia	din	romanele	sale,	Ashenden,	
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el	consideră	că	 „Munca	sa	era	evident	necesară,	dar	nu	poate	 fi	
numită	altfel	decât	monotonă”.	

Termeni	duri	sunt	folosiţi	de	un	alt	scriitor	John	le	Carré,	care,	
pur	şi	simplu,	desfiinţează	profilul	moral	al	agenţilor	de	diferite	
categorii.	Astfel,	în	romanul	său	Spionul	care	a	venit	din	frig	arată:	
„Ce	crezi	că	sunt	spionii	?	Preoţi,	sfinţi,	martiri?	Nu	sunt	decât	o	
procesiune	de	demenţi	şi	trădători.	Da,	şi	de	homosexuali,	sadişti	
şi	beţivi	care	se	joacă	«de‐a	hoţii	şi	vardiştii»	ca	să	aducă	în	viaţa	
lor	ceva	deosebit.	Acesta	este	un	război…”	

Tot	ca	o	demitizare	poate	fi	considerat	şi	portretul	spionului	
propus	de	un	 istoric	al	domeniului,	Helmut	Höfling:	„Activitatea	
unor	spioni	din	lumea	întreagă	este	de	cele	mai	multe	ori	lipsită	
de	romantism….	În	tot	cazul,	spionajul	presupunea	o	teamă	con‐
tinuă	şi,	în	cele	din	urmă,	pierderea	iluziilor,	o	existenţă	de	deza‐
măgiri.	Adesea	 „cauza”	pentru	care	 spionau	 le	era	necunoscută.	
Cei	mai	mulţi	din	ei	pot	fi	asemănaţi	cu	„jucători	de	noroc”.		

Pentru	scriitorul	american	Maxwell	Alan	Lerner	(1902‐1992)	
unele	persoane	au	devenit	spioni	„pentru	bani	sau	din	vanitate	şi	
megalomanie,	 ambiţie	 sau	 fiorul	 riscului.	 Dar	maladia	 timpului	
nostru	este	aceea	celor	care	devin	spioni	din	idealism”.	

În	fine,	Allan	W.	Dulles,	multă	vreme	şef	al	serviciului	de	infor‐
maţii	americam	CIA,	referindu‐se	la	acea	care	a	fost	considerată	
una	dintre	cele	mai	mari	spioane	din	istorie,	Mata	Hari,	arată:	„Nu	
pot	să	descopăr	în	motivele	şi	metodele	sale	ceva	grandios.”	

Nici	în	cultura	populară	spionii	nu	s‐au	bucurat	de	apreciere.	
Astfel,	potrivit	unui	proverb	 irlandez,	 „Cel	 care	spionează	poate	
să	ucidă.”	

Discreţia,	 înclinaţia	 spre	 clandestinitate,	 secretomania	 sunt	
considerate	alte	trăsături	definitorii	ale	„portretului	unui	spion”.	

Ideea	este	destul	de	veche:	încă	în	urmă	cu	peste	patru	secole,	
un	 alt	 poet,	 oratorul	 şi	 preotul	 englez	 	 George	 Herbert	 (1593‐
1633)	credea	că	„Viaţa	unui	spion	este	de	a	cunoaşte	nu	a	se	face	
cunoscut”.	

Chiar	un	ofiţer	CIA,	devenit	el	însuşi	agent	dublu,	Philip	Agee,	
referindu‐se	 la	 un	 asemenea	 personaj,	 arată:	 „Este	 atât	 de	
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obişnuit	 să	 mintă,	 încât	 după	 o	 vreme	 nu	 mai	 ştie	 care	 este	
adevărul”.	

De	 fapt,	 această	 înclinaţie	 spre	 secretomanie	 se	 poate	 afla	
chiar	 în	 atmosfera	 politică,	 după	 cum	 ne	 încredinţează	 unul	
dintre	cei	mai	importanţi	lideri	americani,	William	Fulbright:	„Se‐
cretul	a	devenit	un	zeu	în	această	ţară,	şi	acei	oameni	care	au	se‐
crete	fac	parte	dintr‐un	fel	de	fraternitate”.	

În	 mod	 aparent	 surprinzător,	 savantul	 american	 Robert	 J.	
Oppenheimer	 compară	 secretele	 informative	 cu	 cele	 ştiinţifice:	
„Atât	oamenii	de	ştiinţă,	cât	şi	 cei	de	acţiune	trăiesc	pe	muchea	
misterului,	sunt	împresuraţi	de	el”.	Dar,	în	acelaşi	timp,	el	menţio‐
nează	riscurile	unei	asemenea	„apropieri”:	„Plata	secretului	este	
adesea	corupţia.	Secretul,	eroarea	nedetectată	subminează”.	

În	ceea	ce	priveşte	„portretul	spionului”	astăzi,	sunt	interesan‐
te	opiniile	unor	agenţi,	unii	dintre	ei	„vânători	de	spioni”.		

Într‐un	 interviu	 acordat	de	 fostul	 ofiţer	 CIA,	 Lindsay	Moran,	
aceasta	afirma	că	serviciile	de	informaţii	caută	să	recruteze	per‐
soane	bine	motivate,	cărora	le	place	să‐şi	asume	riscuri,	să	trăias‐
că	şi	în	alte	state,	asimilându‐le	cultura,	deci	şi	adaptabili,	care	să	
aibă	capacitatea	de	a	învăţa	limbi	străine	şi	să	fie	sociabili,	cea	din	
urmă	 fiind	una	dintre	 cele	mai	 importante	 caracteristici,	 care	 îi	
permite	 agentului	 să	 afle	 informaţii	 din	 surse	 umane	 şi	 să	 facă	
recrutări.	

Tot	 într‐un	 interviu	 acordat	 presei	 româneşti,	 un	 fost	 agent	
FBI,	cu	vechi	state	de	serviciu,	I.C.	Smith,	ne	încredinţează:	„Dacă	
sunteţi	 un	 om	 calm,	 educat,	 cu	 o	 bună	 stăpânire	 de	 sine,	 o	
judecată	practică	şi	o	inteligenţă	peste	medie,	cu	rezistenţă	fizică	
şi	morală,	 aveţi	 toate	 atu‐urile	 pentru	 a	 deveni	 un	 specialist	 în	
domeniul	informaţiilor.”	Aviz	amatorilor…		

La	 întrebarea	 „Care	este	profilul	 «clasic»	 al	unui	 spion?”,	 I.C.	
Smith	 răspunde:	 „Spionul	 perfect	 este	 acela	 care	 se	 află	 într‐o	
cameră	și	despre	care,	ulterior,	nimeni	nu‐și	aminteşte	că	a	fost	
acolo.	 Spionul	 perfect	 nu	 are	 înfăţişare,	 cel	 puţin	 la	 exterior	 nu	
prezintă	interes	pentru	nimeni”.	
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Iar	autorul	unei	 lucrări	de	sinteză	despre	mediul	 informativ,	
Gerard	Desmartz,	consideră	că:	„Mentalitatea	bărbaţilor	şi	femei‐
lor	«din	umbră»	scapă	de	sub	imperiul	anumitor	reguli	ale	socie‐
tăţii	 civile,	 ale	 unor	 convenţii	morale	 care	 nu	 s‐ar	 putea	 aplica	
unor	operaţiuni	clandestine	pe	care	nu	e	de	datoria	noastră	să	le	
judecăm.	Scopul	urmărit	este	nobil,	pentru	că	este	vorba	despre	
interesul	naţional.	Acest	obiectiv,	suveran	prin	el	însuşi,	anulează	
orice	constrângere	morală	 sau	 filozofică,	 transcede	noţiunile	de	
rău	şi	de	bine.	În	fapt,	agentul	de	informaţii	este	înainte	de	toate	
un	pragmatic.”	(5)	

În	 tot	 cazul,	 trebuie	să	 recunoaştem	că	 intenţia	noastră	de	a	
propune	un	„portret	robot	al	spionului”	este	deosebit	de	compli‐
cată,	 dacă	 nu	 imposibilă	 din	 cauza	 faptului	 că	 este	 cel	 puţin	
improbabil	să	existe	personaje	care	să	cumuleze	măcar	majorita‐
tea	trăsăturilor,	calităţilor	şi	defectelor	enumerate.	

În	aceste	condiţii,	ne	putem	întreba…		
	

Este	necesară/posibilă	o	„biografie	(secretă)	a	spionilor”?	
Desigur,	o	asemenea	tentativă	este	dificilă	şi	temerară,	motiv	

pentru	care	o	lucrare	de	sinteză	care	să	adune	la	un	loc	informaţii	
despre	existenţa,	viaţa	privată	a	spionilor	şi	a	conducătorilor	de	
servicii	de	informaţii	lipseşte,	până	în	momentul	de	faţă.	Desigur,	
cauza	 rezidă,	 în	 primul	 rând,	 în	 caracterul	 lacunar	 al	 informa‐
ţiilor,	 dar	 şi	 în	 existenţa	 unor	 contradicţii	 care	mai	 persistă	 în	
interpretarea	lor.	

În	 ceea	 ce	 ne	 priveşte,	 ne‐am	 asumat	 o	 asemenea	 iniţiativă	
pornind	de	la	ideea	că,	în	momentul	de	faţă,	într‐o	bună	măsură,	
impedimentele	menţionate	 s‐au	atenuat	 totuşi	datorită	 comple‐
tării	informaţiei	cu	date	care	au	rezultat	din	declasificarea,	măcar	
parţială,	a	unor	detalii	până	acum	secrete,	din	diferite	arhive,	şi,	
în	primul	rând,	din	acelea	ale	serviciilor	de	informaţii,	dintre	care	
unele	au	pătruns	în	lucrările	de	specialitate	pe	care	le‐am	avut	la	
dispoziţie.	O	altă	 facilitate	 în	 tratarea	unei	 asemenea	 teme	este	
apariţia,	 în	 ultima	 vreme,	 a	 destul	 de	 numeroase	 monografii,	
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biografii	ale	unor	spioni/agenţi	care	au	ilustrat	istoria	mai	veche	
şi	mai	nouă	a	diferite	domenii,	dar	mai	ales	a	celui	informativ.	

Soluţia	 la	 care	 am	 recurs	 în	 alcătuirea	 acestui	 volum	 a	 fost	
recoltarea,	trebuie	să	o	recunosc	dificilă,	a	cât	mai	multor	infor‐
maţii	din	diferite	surse,	compararea,	verificarea	şi	 interpretarea	
lor	 critică	 în	 vederea	 evitării	 unor	 date	 contradictorii	 sau	 chiar	
false.	În	acest	scop,	am	recurs	la	evidenţierea,	includerea,	trimite‐
rea	la	biografiile	a	573	de	spioni	şi	„vânători	de	spioni”.	Desigur	
informaţiile	au	un	caracter	adesea	lacunar,	o	valoare	inegală,	dar	
ele	 pot	 totuşi	 oferi	 o	 „panoramă”	 generală	 a	 vieţii	 personale	 a	
agenţilor	

În	 această	 perspectivă,	 suntem	 datori	 la	 o	 serie	 de	 lămuriri	
care	privesc	chiar	titlul	lucrării:	

‐„Biografiile	secrete	ale	spionilor”:	am	avut	în	vedere	mai	ales	
acele	date	care,	cel	puţin	până	la	un	moment	dat,	au	fost	conside‐
rate,	 din	 diferite	 motive,	 a	 fi	 confidenţiale,	 în	 tot	 cazul	 puţin	
cunoscute,	intenţia	noastră	fiind,	dacă	nu	să	le	„desecretizăm”	în	
totalitate,	 să	 contribuim	 la	 scoaterea	 lor	 din	 „conul	 de	 umbră”	
care	ameninţa	să	le	cuprindă	pentru	totdeauna.	

‐„Viaţa	 personală	 a	 agenţilor”:	 după	 cum	 cititorul	 va	 putea	
constata,	ne‐am	referit,	în	primul	rând,	la	existenţa	privată	a	spio‐
nilor,	„faptele	lor	de	arme”	fiind	invocate	în	măsură	în	care	au	fost	
influenţate	 de	 biografiile	 lor,	 ceea	 ce	 s‐a	 întâmplat	 în	 cele	 mai	
multe	cazuri.		

În	 felul	 acesta	 am	 încercat	 să	 abordăm	 principalele	 compo‐
nente	ale	biografiilor	spionilor:	
 Originile,	familiile		
 Formarea,	studiile	
 Motivaţiile	care	au	dus	transformarea	unor	persoane	în	spioni	
 Profesiile	 pe	 care	 le‐au	 avut	 sau	 le‐au	 folosit	 ca	 „acoperire”	 a	
activităţilor	lor	informative	

 Viaţa	sentimentală,	de	familie	sau	„extraconjugală“	a	spionilor	
 Moartea,	circumstanţe,	cauzele	care	au	dus	la	„dispariţia“	lor	
 Contribuţiile,	scrierile	în	diferite	domenii	ale	spionilor	
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În	ceea	ce	priveşte	răspunsul	la	întrebarea	formulată	la	înce‐
putul	acestui	capitol,	considerăm	că	o	lucrare	privitoare	la	„Bio‐
grafiile	secrete	ale	spionilor”	este	necesară	nu	numai	în	perspec‐
tiva	elucidării	unor	aspecte	mai	puţin	cunoscute	ale	unei	„Istorii	
universale	a	spionajului”,	care,	de	fapt,	a	constituit	scopul	princi‐
pal	al	 lucrării	noastre,	ci	şi	ale	altor	diferite	domenii	ale	 istoriei	
universale:	politice,	sociale,	economice,	culturale.	

În	acelaşi	 timp,	o	asemenea	 lucrare	poate	 fi	 interesantă	şi	 în	
ceea	ce	priveşte	evoluţia	psihologiei	 sociale,	 a	mentalităţilor,	 cu	
reverberaţii	 în	 diferite	 domenii	 ale	 artelor,	 de	 la	 literatură	 la	
cinematograf,	care	se	pot	inspira	din	existenţa	de	excepţie	totuşi	
a	acestor	persoane,	unele	reale	personalităţi…	 	

Dacă	o	asemenea	iniţiativă	este	posibilă,	rămâne	să	hotărască	
cititorii	acestui	volum…	

Scriitorul	englez	Philip	Guedalla	(1899‐1944)	scria:	„Biografia	
este	o	regiune	foarte	bine	delimitată	care	se	învecinează	la	nord	
cu	 istoria,	 la	 sud	 cu	 literatura,	 la	 est	 cu	necrologul	 şi	 la	 vest	 cu	
plictiseala”.	

Sper	ca	cititorii	să	fie	feriţi	de	ultima	eventualitate…	
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