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Motivul ideologic era cel mai important dintre toate motivele 
recrutării. O mare reuşită a spionajului militar strategic sovietic 
era găsirea unor luptători oarecare – nişte indivizi care se luptau 
cu cine şi cu ce se nimerea, arzând doar de dorinţa să distrugă ceva, 
să arunce în aer ceva şi să omoare pe cineva de dragul dreptăţii 
universale, respectării drepturilor insectelor, luptei pentru ecologie 
şi pentru cine ştie ce alt ţel înalt. Aceşti luptători erau hrăniţi, 
aprovizionaţi cu arme şi bani şi utilizaţi în scopuri proprii – de 
exemplu, în conflictele regionale. Parola era aceeaşi: „Suntem de 
un sânge, tu şi eu”.

În 1968, în Germania Occidentală sa înfiinţat organizaţia tero
ristă radicală de stânga Rote Armee Fraktion (RAF) („Fracţiunea 
Armatei Roşii”).

Organizaţia a fost activă timp de 30 de ani, până pe 20 aprilie 
1998, când sa autodizolvat. Membrii ei considerau că lumea este 
nedreaptă. În numele dreptăţii, ei omorau, jefuiau bănci, aruncau 
în aer case şi magazine, răpeau oameni. În numele dreptăţii erau 
gata să moară: oricare dintre ei putea fi ucis întrun schimb de 
focuri. Teroriştii RAF erau susţinuţi în secret de Ministerul pentru 
Securitatea Statului din RDG (Stasi), care îi ajuta cu bani, le acorda 
asistenţă în desfăşurarea unor acţiuni de luptă, organiza trecerea 
unor membri RAF în RDG, unde aceştia trăiau sub nume false. 
Pentru orice spionaj, persoanele de acest gen reprezintă o mină de 
aur pentru recrutare.

Încă un exemplu. În timpul celui deal Doilea Război Mondial, 
în Germania acţionau puternice structuri de spionaj, atât pe linia 
NKGB, cât şi pe linia GRU. Nemţii care lucrau pentru Uniunea 
Sovietică erau descoperiţi şi arestaţi de hitlerişti. După torturi 
monstruoase, bărbaţii erau spânzuraţi, iar femeile erau ghilotinate. 
Agenţii ştiau ce riscau, dar continuau să lucreze. Un asemenea 
sacrificiu nu putea fi cumpărat, oricât de mare ar fi fost recompensa.

Oamenii cu convingeri puternice reprezentau carcasa de oţel a 
spionajului militar. Misiunea spionului era să găsească oameni cu 
astfel de convingeri. Nu conta care erau convingerile lor. Important 
era să fie puternice. Important era ca oamenii să fie gata de orice 
pentru convingerile lor. Era uşor să recrutezi astfel de oameni – te 
puteai baza pe ei, îi puteai folosi uşor în scopuri proprii.
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Un exemplu interesant care ilustrează caracteristicile recrutării 
acestor agenţi şi ale modului de lucru cu ei este următoarea poveste. 
În perioada dintre cele două războaie mondiale, recrutarea de agenţi 
în folosul Uniunii Sovietice nu era un lucru complicat. Lumea era 
extrem de polarizată, comuniştii declaraseră război capitaliştilor. 
Datorită Cominternului, sute de comunişti din cele mai diferite 
ţări ale lumii deveneau agenţi secreţi sovietici. GRU1 pretindea 
de la aceşti agenţi să declare public că sunt dezamăgiţi de ideologia 
marxistleninistă şi să iasă din organizaţia locală a Partidului 
Comu nist din care făceau parte. Majoritatea agenţilor se conformau 
acestui ordin fără crâcnire – la urma urmei, era doar un joc, o mas
caradă, o viclenie de război pentru a învinge duşmanul de clasă. 
Cu toate acestea, GRU se confrunta uneori cu comunişti convinşi, 
duri, care refuzau să facă acest lucru. Un grup de agenţi din Ger
mania a acceptat să lucreze cu GRU cu o singură condiţie: întreg 
efectivul grupului să fie primit în Partidul Comunist Sovietic, care 
pe atunci se numea Partidul Comunist Unional (al bolşevicilor) – 
PCU (b).

Îndeplinirea acestei cerinţe era simplă, iar grupul era atât de 
eficient, încât GRU nu voia săl piardă, de aceea specialiştii în falsi
ficarea documentelor au întocmit zeci de carnete de partid pentru 
membrii grupului şi leau expediat reţelei care lucra cu aceşti 
agenţi. La următoarea întâlnire cu liderul grupului, ofiţerul din 
spionajul militar care lucra sub acoperire diplomatică la amba sada 
sovietică din Berlin ia comunicat că cererea lea fost satisfă cută şi 
ia arătat noile carnete de partid. La felicitat pe conducătorul grupu
lui pentru intrarea în PCU (b) şi ia spus că sa făcut o excepţie 
pentru comuniştii germani, care au fost primiţi în partid fără a mai 
trece prin etapa obligatorie a candidaturii. Mai mult decât atât, 
tovarăşul Stalin personal, în calitate de secretar general al PCU (b), 

1. În diverse perioade, organul central de conducere a spionajului militar 
sovietic, cunoscut astăzi sub numele de Direcţia Generală de Informaţii 
a Marelui StatMajor, a avut diferite nume – Departamentul de Înre
gistrare (Registupr), Direcţia de Informaţii a StatuluiMajor al Armatei 
Roşii (Razvedupr), Direcţia a IVa a StatuluiMajor al Armatei Roşii, 
Direcţia a Va a Comisariatului Poporului pentru Apărare al Uniunii 
Sovietice, Direcţia de Informaţii a Marelui StatMajor al Armatei Roşii. 
Pentru simplificare, utilizez prescurtarea GRU în denumirea acestei 
organizaţii de spionaj chiar şi pentru perioadele când avea alte nume.
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a semnat carnetele de partid. Carnetele de partid, se înţelege, vor 
fi păstrate deocamdată la Comitetul Central al partidului.

După această întâlnire, eficienţa activităţii grupului sa dublat. 
Fiecărui agent ia fost acordată o recompensă bănească pentru 
activitatea în spionajul militar, bani pe care membrii grupului iau 
refuzat – dimpotrivă, prin conducătorul grupului, au început săi 
trimită ofiţerului sovietic bani pentru plata cotizaţiilor de partid şi 
toate documentele din care reieşea corectitudinea calculului sume
lor cotizaţiilor, inclusiv adeverinţe de venit şi state de plată. Totul 
era făcut cu precizie nemţească, dar se pierdea mult timp la întru
niri; însă membrii grupului lucrau foarte productiv şi nimeni nu 
voia să le rănească sentimentele.

După un timp, Gestapoul a luat urma grupului şi toţi membrii 
au fost evacuaţi în Austria, apoi în Elveţia şi, în sfârşit, prin Franţa, 
în Spania, unde atunci era război civil. Din Spania, agenţii au fost 
trimişi la Moscova. Însă în capitala primului stat socialist din lume, 
al muncitorilor şi ţăranilor, îi aştepta o mare dezamăgire: acti  viş
tii de partid sovietici nu ştiau nimic despre carnetele de partid 
eli berate agenţilor şi nici de apartenenţa acestora la PCU (b): „pri
min dui” pe agenţi „în partid”, GRU nu sa gândit că aceştia vor 
ajunge vreodată în Uniunea Sovietică, aşa încât a recurs non şalant 
la înşe lătorie. Agenţii au declarat greva foamei şi au cerut o între
vedere cu membrii conducerii superioare a spionajului militar. 
Această întrevedere a avut loc, iar conducerea GRU, numind inci
dentul „o greşeală regretabilă”, a făcut tot posibilul ca cererile de 
intrare în partid ale nemţilor să fie acceptate, analizate, desigur, 
după parcurge rea etapei candidaturii.

Cazul fiind ieşit din comun, cererile foştilor agenţi au fost 
analizate la vârf – în Comitetul Central. Acolo au fost întrebaţi, 
fireşte, dacă au mai fost vreodată membri ai Partidului Comunist, 
iar dacă da, de ce au renunţat la această calitate. Comuniştii ger
mani convinşi au povestit totul cu mâna pe inimă: da, au fost mem
bri ai Partidului Comunist German, dar, urmând recoman dările 
tovarăşilor din spionajul militar, au rupt toate relaţiile cu partidul, 
au ieşit cu scandal mare din rândurile lui şi au dat foc carnetelor 
de partid.

În Uniunea Sovietică, distrugerea carnetului de partid era păca
tul cel mai mare. Chiar şi pierderea sau atitudinea neglijentă faţă 
de acesta putea ruina pentru totdeauna cariera cuiva, făcândui 
viaţa un coşmar (amintiţivă anecdota cu festivalul internaţional 
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al filmului de groază unde marele premiu a fost câştigat de pelicula 
sovietică Pierderea carnetului de partid). Furios, Comitetul Central a 
respins cererile foştilor agenţi. Nemţii au declarat din nou greva 
foamei, solicitând de această dată o întâlnire cu tovarăşul Stalin. 
În acest moment KGB intervine la Comitetul Central, oferinduşi 
ajutorul în rezolvarea acestei situaţii delicate. Cum GRU nu putea 
permite ca agenţii lui să ajungă pe mâna cekiştilor, a fost nevoit să 
intervină. Aşa încât foştii agenţi au nimerit în beciurile GRU.

Între timp, situaţia politică din Europa sa modificat drastic. 
Hitler a devenit cel mai bun prieten al tovarăşului Stalin. În semn 
de recunoştinţă pentru ajutor şi sprijin, Germania era gata săi 
vândă Uniunii Sovietice prototipurile celor mai moderne avioane 
militare germane, inclusiv modele strict secrete ale avionului de 
vânătoare Messerschmitt Bf 109, bombardierelor Ju 871, Ju 88, 
Do 217, Ne 111, chiar şi Messerschmitt Bf 110. În schimb, Hitler 
ia cerut lui Stalin săi predea comuniştii germani care primiseră 
azil politic în Uniunea Sovietică.

Socoteala lui Hitler era simplă. Războiul era inevitabil, dar 
Führerul era convins că ruşii nu vor reuşi să copieze modelele 
primite în intervalul scurt de timp pe care îl aveau până la izbuc
nirea războiului; în schimb, Germania va primi capetele duşmanilor 
săi politici. Stalin credea şi el că a încheiat o afacere profitabilă. 
Acum, că Hitler a venit la putere, Stalin nu mai avea nevoie de 
comuniştii germani şi era bucuros săi predea în schimbul proto
tipurilor celor mai bune avioane germane. Printre cei care au fost 
de acord cu acest schimb nu sau numărat numai simpli comunişti, 
ci şi membri ai Comitetului Central şi ai Biroului Politic al Parti
dului Comunist German, precum şi redactori ai ziarelor partidului. 
Stalin nu ia predat Germaniei pe comuniştii germani – ia invitat 
pe angajaţii Gestapoului să vină în URSS săi împuşte pe unul 
dintre poligoanele de lângă Moscova.

Cu toate acestea, pe foştii agenţi GRU nu iau inclus în rândul 
celor pe care Stalin era gata săi predea călăilor din Gestapo: agenţii 

1. Iniţial, conducătorii militari şi constructorii sovietici de avioane nu au 
apreciat Ju 87 şi nu au vrut să cumpere modelul: acest avion silenţios 
cu tren de aterizare nedetaşabil (poreclit „opincarul” din cauza care
najelor aerodinamice) avea un aspect arhaic. Lea venit mintea la cap 
în timpul războiului cu Germania: avioanele de acest tip au provocat 
multe nenorociri trupelor noastre.
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ştiau prea multe. Ambasada Germaniei de la Moscova a fost infor
mată că aceştia au murit toţi în Spania şi că niciunul nu a reuşit 
să ajungă la Moscova. Nemţii nu au contestat acest lucru, însă iau 
promis lui Stalin că vor include suplimentar, în acelaşi preţ, încă 
un avion, dacă, prin cine ştie ce minune, sovieticii vor reuşi totuşi 
„săi găsească” pe aceşti agenţi. Din păcate, foştii agenţi nu ştiau 
nimic despre aceste negocieri şi au declarat din nou greva foamei, 
ceea ce lea pecetluit soarta. Partea sovietică a recunoscut că foştii 
agenţi se află la Moscova şi a propus o soluţie de compromis: 
angajaţii Gestapoului puteau săi împuşte în Uniunea Sovietică, 
fără săi mai ancheteze. Execuţia a avut loc lângă uriaşele buncăre 
de cărbune ale centralei termoelectrice Kaşirskaia. Ofiţerii gesta
povişti identificau fiecare agent, îl fotografiau, după care îl împuşcau. 
Zgomotele împuşcăturilor erau acoperite de şuieratul prelung şi 
strident al locomotivelor. Cadavrele celor executaţi au fost arse în 
cuptoarele termocentralei.

În această poveste, agenţii germani au comis trei greşeli tipice. 
Au crezut promisiunile GRU, au insistat prea mult ca aceste pro
misiuni să fie respectate şi nu au luat în calcul faptul că GRU 
acţiona întotdeauna extrem de pragmatic: oricât de bun ar fi fost 
agentul, GRU îl preda şi îl vindea fără ezitare dacă avantajele acestei 
decizii erau mai mari decât pierderile şi contracarau posibilele 
consecinţe negative.

7

Cele mai bune posibilităţi de recrutare le aveau, evident, clan
destinii. Pentru că spionul care acţiona sub acoperire recruta în 
numele Uniunii Sovietice, în timp ce spionul clandestin avea posi
bilitatea să pretindă că era oricine voia el să fie şi să recruteze în 
numele oricui voia.

Spionii GRU clandestini utilizau primele două procedee de recru
tare. Le era mai simplu să caute candidaţii potriviţi, săi urmărească 
şi săi studieze. Întrucât agenţii clandestini treceau deseori drept 
oameni de afaceri respectabili, intrau uşor în contact cu patronii şi 
directorii unor companii străine profilate pe industria de apărare, 
propunândule tranzacţii profitabile, îi atrăgeau treptat în activităţi 
de spionaj, iar aceştia deveneau în final agenţi GRU. Mai exista o 
circumstanţă foarte importantă. Spionii clandestini nu racolau 
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practic niciodată agenţi în numele spionajului militar sovietic; 
întreaga lor activitate şi chiar întreaga viaţă se reducea la a se da 
drept altcineva, iar recrutarea nu constituia o excepţie. Recrutarea 
care nu se făcea în numele Uniunii Sovietice era numită recrutare 
la negru, iar clandestinii, spre deosebire de ofiţerii de informaţii 
obişnuiţi ai GRU, aveau posibilităţi nelimitate de a efectua recrutări 
la negru. În Japonia, de exemplu, un clandestin care recruta un 
agent se putea da drept american care se ocupă cu spionajul indus
trial, în Irlanda de Nord – reprezentant al unei organizaţii teroriste 
care lupta pentru independenţa faţă de Marea Britanie, în ţările 
arabe putea trece drept reprezentant al vreunei organizaţii antisio
niste. În ţările cu regimuri autoritare, totalitare şi dictatoriale, 
clandestinii recrutau oamenii în numele unor organizaţii antiguver
namentale care luptau în ilegalitate împotriva tiraniei; în ţările 
multinaţionale se puteau da drept adepţi ai vreunei mişcări separa
tiste. Tot ce trebuia să facă spionul clandestin pentru această „meta
morfoză” era studierea concepţiilor politice de bază ale membrilor 
oricăreia dintre aceste organizaţii sau mişcări şi să le adopte ca pe 
propriile sale convingeri, iar atunci recrutarea se făcea repede, uşor 
şi fără probleme. „Suntem reprezentanţi ai Armatei de Eliberare 
(sau ai Brigăzii Roşii, sau ai Uniunii Apărării Naţionale, sau ai 
Mişcării pentru Independenţă). Nu aţi putea să ne ajutaţi în lupta 
noastră? Dacă refuzaţi, vă rugăm insistent să nu divulgaţi nimănui 
faptul că neam întâlnit, nici măcar celor mai apropiate persoane.” 
În oricare dintre aceste cazuri, viitorul agent era recrutat în numele 
organizaţiei al cărei simpatizant era; simplul fapt de a avea posi
bilitatea să acorde ajutor celor cu păreri identice cu ale lui era 
pentru el o recompensă şi tot restul vieţii acest om se considera în 
sinea lui un revoluţionar ilegalist, care îşi apăra idealurile, fără 
măcar să bănuiască existenţa GRU şi a agenţilor săi clandestini. 
Acest agent se considera un privilegiat: el se mândrea foarte mult 
cu faptul că tocmai lui ia fost încredinţată o misiune, atât de 
profund conspirativă, încât nu avea dreptul să vorbească despre ea 
nici măcar cu cei mai apropiaţi tovarăşi ai săi.

Încă un exemplu. În timpul celui deal Doilea Război Mondial, 
în eşaloanele superioare ale corpului de comandă al armatei ger
mane erau destui ofiţeri care îl urau pe Hitler şi regimul acestuia. 
Sa ajuns până la organizarea unui atentat împotriva lui, pe 20 iulie 
1944. Atentatul, pus la cale de ofiţeri şi generali germani, a eşuat. 
În asemenea situaţii, totul depinde de mărunţişuri. De obicei, 
consfătuirile aveau loc întrun buncăr subteran din beton. Explozia 


