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FANTOMELE DIN LUBIANKA

Culoarele lungi øi reci ale fostei fortærefle a spionajului
rusesc pæstreazæ încæ aceeaøi tæcere mormântalæ. Azi, doar
funcflionari gârbovifli øi foøtii operativi retraøi demult din
focul evenimentelor mai tulbura liniøtea stabilimentului,
în jurul unui samovar aburind, depænând istorii pe care
însæøi Istoria s°a hotærât sæ le uite.

De la Lavrenti Beria øi pânæ la Iuri Andropov, Lubianka
a însemnat ceva mai mult decât o impunætoare clædire din
centrul Moscovei, dupæ spusele unora chiar cea mai
înaltæ... Nu de alta, dar de la subsolul acesteia se putea
vedea atât de lin drumul cætre Siberia. 

Adesea comparatæ cu un simbol, o forflæ, temniflæ a
sufletelor sau tærâm al celor mai groaznice suplicii — aøa
cum a fost descrisæ de dramatic de chiar Aleksandr
Solzhenitsyn —, frumoasa clædire în stil neo°baroc s°a
transformat permanent. Construitæ în jurul anului 1897 de
arhitectul rus Alexander V. Ivanov pentru cea mai mare
companie de asiguræri ruseascæ, a devenit dupæ 1918
închisoare øi sediul al polifliei politice. Ulterior a reprezentat
de fapt nucleul în care cea mai teribilæ organizaflie a seco-
lului XX a jucat lumea pe degete: K.G.B. 

De la etajul 3, acolo unde îøi aveau birourile directorii
spionajului sovietic, se putea vedea cel mai bine statuia lui
Felix Djerjinski, arhitectul serviciior secrete boløevice,
transformate în timp, în cele mai de temute arme ale
regimului sovietic. Iron Felix, revoluflionarul de serviciu ce
a câøtigat încredere lui Lenin din chiar primele momente
ale învolburatei toamne din 1918, a construit o instituflie
ce peste ani a supraviefluit însæøi regimului politic care l°a
apærat.

Preluând puterea în Rusia ca o societate clandestinæ, cu
rædæcini puternice în fosta Ohranæ flaristæ, noul guvern
sovietic de dupæ 1918 a realizat dezavantajul ce°l avea în
fafla marilor puteri de la acea vreme. Punând bazele
C.E.K.A., Lenin a încercat permanent sæ monitorizeze



interesele strategice ale Marii Britanii, Germaniei, Franflei
øi Italiei. Fiecare dintre aceste flæri se aflau într°o perioadæ
de formare, incipientæ a structurærii propriilor servicii
secrete, în scurt timp Rusia reuøind deja infiltrarea unor
agenfli în poziflii guvernamentale cheie ale statelor flintæ, de
unde sæ poatæ obfline atât de indispensabilele secrete
militare øi economice ce fundamentau politica lor externæ.

Pânæ la mijlocul anilor 30, Statele Unite au fost plasate
într°un con de umbræ, într°o sferæ de interes perifericæ,
comparabilæ cu ardoarea sovieticilor de a øtii tot ce miøcæ
în cancelariile principalelor puteri europene. Odatæ însæ cu
declanøarea Ræzboiului Rece, punctele de atracflie pentru
spionajul sovietic au devenit S.U.A. øi Marea Britanie, flæri
de altfel în care au fost repurtate adeværate performanfle
în materie de plasare a unor cârtifle sau de recrutare a unor
agenfli dubli. Cazurile Cambridge Five, Robert Hanssen sau
Aldrich Ames fac încæ deliciul prelegerilor pe teme de
intelligence.

Ræzboiul Rece sau Ræzboiul Ideologiilor a reprezentat
vreme de o jumætate de secol, confruntarea dintre cele douæ
sisteme social politice diferite: democraflia de tip occidental
øi totalitarismul de tip sovietic. Anii de dupæ cel de°al doilea
ræzboi mondial s°au remarcat nu numai prin începutul
Ræzboiului Rece: în timp ce flæri devastate sau înfrânte în
ræzboi se reconstruiau, apæreau noi nafliuni øi alianfle.
Aceste schimbæri au condus la apariflia unor noi structuri
de securitate, inclusiv acelea care vor avea o importanflæ
deosebitæ pe arena internaflionalæ a informafliilor. Unele vor
opera în primele linii ale Ræzboiului Rece, altele vor juca
un rol semnificativ în formularea øi aplicarea politicii
externe øi de apærare a statelor lor.

Activitatea serviciilor secrete ruse a suferit o extra-
ordinaræ metamorfozæ. Începând cu anul 1945, obiectivul
prioritar l°au constituit secretele atomice øi punerea la
punct a strategiei nucleare. Apoi accentul a fost mutat pe
avioane øi rachete, iar ulterior pe tehnica navalæ øi
submarinæ. Echilibrul nuclear a provocat o schimbare de
atitudine, accentul principal punându°se pe obflinerea
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secretelor diplomatice øi a celor referitoare la forflele
convenflionale ori pe activitatea laboratoarelor unde se
experimentau armele biologice.

Spionajul a cæpætat un nou impuls, mai ales datoritæ
faptului cæ, în condifliile ræzboiului atomic, marja de aver-
tizare a devenit mult mai redusæ. Aceasta a impus plasarea
de spioni cât mai sus în ierarhia statelor rivale. Pe de altæ
parte, spionajul aerian care, prin sateliflii øi avioanele spion
au furnizat tot mai multe detalii despre activitæflile militare
ale adversarilor, a impus analizarea øi interpretarea
acestora pânæ la cele mai mici detalii prin oameni de cea
mai înaltæ specializare. De la începutul Ræzboiului Rece,
temperatura pe frontul agenflilor secrefli a crescut necon-
tenit, aproape pânæ la punctul de fierbere.

În Uniunea Sovieticæ, odatæ cu elaborarea noi linii de
partid, în activitatea structurilor informative secrete
sovietice s°au produs mutaflii profunde în structura øi
activitatea lor, acestea fiind restructurate. Noii conducætori
ai partidului øi statului sovietic (dupæ moartea lui Stalin)
au încercat sæ limiteze puterea serviciilor secrete, ca
poliflie politicæ. Aceste acfliuni au însemnat mai degrabæ o
destalinizare a structurilor de intelligence, øi nu o demo-
cratizare a acestora.

Caracterul servicilor de informaflii øi de securitate s°a
extins de la URSS la flærile satelit. Predomina o strânsæ
colaborare între serviciile din flærile care fæceau parte din
Tratatul de la Varøovia, indispensabile stabilitæflii între-
gului ansamblu. Pe întreaga perioadæ a anilor dominanfli
ai comunismului în Europa de Est, KGB øi°a dezvoltat øi
sedimentat o legætura strânsæ øi neîncetatæ cu serviciile de
securitate øi de informaflii ale regimurilor totalitare ale
Europei Ræsæritene, însæ relafliile se schimbaseræ de°a
lungul anilor. 

Dacæ la începutul anilor ‘50, potrivit unui studiu secret
al CIA, KGB exercita un control aproape total asupra
acestor servicii, iar cetæflenii sovietici ocupau adesea poziflii
cheie în acestea, la începutul deceniului 6, serviciile
secrete ruse au devenit foarte liberale în transmiterea
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informafliilor de interes pentru serviciile de informaflii
partenere. Pe la mijlocul anilor ‘70 acestea operau cu un
grad mai mare de independenflæ, relafliile devenind mai
mult un mecanism consultativ, aøa cum sovieticii pretin-
seseræ întotdeauna cæ ar fi. Niciodatæ însæ ei nu au
renunflat la a°øi pæstra neclintitæ teoria conform cæreia un
rus una gândeøte, alta vorbeøte øi cu totul altceva va face.
Teorie care însæ în câteva cazuri a dat greø, fiind de
notoritate agenflii sovietici ce au defectat cætre Occident,
amintind aici doar câteva exemple: Anatoli Golitsyn, Yuri
Nosenko, Oleg Kalugin, Oleg Gordievsky.

Începând cu Opricina lui Ivan cel Groaznic øi Ohrana
flaristæ, continuând cu temuta CEKA a lui Felix Djerjinski,
devenind prin restructuræri succesive — GPU, OGPU,
NKVD, MGB — KGB sovietic, Rusia øi°a impus dominaflia
pe frontul secret, evidenfliindu°se prin numeroase metode
øi practici inovatoare în domeniu, aplicate în cadrul unor
operafliuni minuflios concepute, care au creat un adeværat
mit în jurul serviciilor sale secrete.

Imaginea lui Felix nu a dispærut vreodatæ din sufletele
agenflilor secrefli. Deøi mulfli s°au læudat cæ odatæ cu
detronarea statuii acestuia din fafla imobilului Lublyankæi
(restitutio in integrum la chiar câteva zile dupæ desemnarea
lui Putin ca preøedinte al Federafliei Ruse) va dispærea øi
spiritul acestuia. Ce greøealæ enormæ! În spatele fafladei
totul a ræmas neschimbat. Înainte de puci, KGB se aflæ
mæcar sub coordonarea, sau cel puflin, supravegherea par-
tidului. Noul KGB a devenit însæ o forflæ politicæ idepen-
dentæ care a început sæ°øi apere propriile interese. Cu noua
lor mascæ, serviciile secrete ruse s°au metamorfozat într°o
instituflie ce s°a plasat discret deasupra puterilor øi
organelor decizionare cele mai înalte.

De la mari companii, concernuri sau holdinguri, pâna
la multinaflionale de pretutindeni deja globalizate, de la
simple o.n.g.°uri pânæ la veritabile centre de putere, în
fiecare dintre acestea vom regæsi, mai devreme sau mai
târziu, dar inevitabil, una dintre... fantomele din Lubianka.
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Cosmetizærile de fafladæ, sau dupæ o expresie mai ele-
vatæ, adaptarea la noile condiflii impuse de regimul demo-
cratic, sunt de domeniul evidenflei. Sovieticii au plecat
pentru a ræmâne, opina în tezele sale Jean François-
Deniau, referindu°se desigur la mijloacele folosite în
continuare de serviciile secrete ruse în revitalizarea
sistemului politic cangrenat de birocraflia kremlinistæ øi a
unei economii muribunde.

Apreciat mai mereu ca fiind cel mai agresiv øi mai
profesionist dintre toate serviciile secrete, KGB a øtiut
întotdeauna sæ se concetreze pe obiective precise øi clare.
Modern øi inovator mai mereu, nu doar în concepflie, ci øi
în acfliune, suplu în structuri, dotat cu mijloace tehnice de
ultimæ generaflie, agrenajul de spionaj rus øi°a pæstrat
permanent spiritul dominant, constând din profunzime,
perseverenflæ øi profesionalism dus, câteodatæ, pânæ la
perfecfliune. Totul înconjurat de platoøa unui patriotism de
nezdruncinat.

Tiberiu Troncotæ
Bistrifla,

aprilie 2008
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Silviei øi lui Hugo, cei mai importanfli pentru mine...
Mamei mele, pentru cæ mi°a arætat importanfla cititului...





INTRODUCERE

Încæ din 1917, în momentul triumfului Revolufliei Bol-
øeviste1, Uniunea Sovieticæ de atunci øi Federaflia Rusæ de
acum, au experimentat schimbæri profunde atât în politica
internæ cât øi în cea externæ. De la Lenin la Putin, condu-
cætorii Rusiei au încercat sæ conducæ prin represiune øi
folosind serviciile lor secrete ca o armæ în plus pentru a°øi
conduce supuøii.

Ceka, OGPU, GPU, NKVD øi KGB au fost servicii de
securitate create cu unicul scop de a°i controla pe cetæfleni.
KGB sau Comitetul Pentru Securitatea Statului, este, færæ
nicio îndoialæ, nu numai un fenomen social al lumii
spionajului dar øi al istoriei contemporane. Atunci când
KGB a fost desfiinflat când purta numele de „Centrul“ de
cætre preøedintele Boris Elflîn, dupæ 37 de ani de dominare
(din martie 1954 pânæ în octombrie 1991) nume cu care era
cunoscut spionajul sovietic, dispærea unul dintre cele mai
bune aparate de control al societæflii însæøi. Timp de mulfli
ani, KGB a controlat artele, øtiinflele, literatura, educaflia,
presa, religia øi, de ce sæ nu o spunem, forflele armate,
politica øi chiar Partidul Comunist.

Nimic nu se miøca între graniflele marii URSS færæ
øtiinfla KGB. „Conceptul øtiinflific al dictaturii nu înseam-
næ mai mult sau mai puflin decât o putere færæ limite care
sæ se bazeze direct pe forflæ, care sæ nu fie delimitatæ, care
sæ nu fie opritæ de nicio lege sau de nicio regulæ absolutæ.

1 Revoluflia rusæ din 1917 a fost o miøcare politicæ øi socialæ în
Rusia pe parcursul anului 1917, care a dus ulterior la constituirea Uniunii
Sovietice. Revoluflia a avut douæ faze distincte. Prima a fost cea a
Revolufliei din Februarie 1917 øi care a înlæturat autocraflia ultimului flar,
Nicolae al II°lea al Rusiei, creând o republicæ democratæ øi liberalæ. A
doua fazæ o reprezintæ Revoluflia din Octombrie, de fapt un puci în care
la Petrograd, boløevicii sub comanda lui Vladimir Ilici Lenin au acaparat
puterea prin forflæ miltaræ de la Guvernul provizoriu socialist al lui
Alexandr Kerenski.



Niciun alt lucru decât acesta“ scria însuøi Lenin în 1920.
Dar, în mod sigur, aceasta va fi cea mai bunæ definiflie a
ceea ce va deveni KGB sau, mai bine zis, ce a fost læsat sæ
devinæ, la treizeciøipatru de ani dupæ fraza lui Lenin.

În timpul anilor’60 øi pânæ la finele Ræzboiului Rece,
KGB a fost o forflæ primordialæ prin care liderii Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice îøi menflineau dictatura
asupra poporului sovietic, exportând respectiva dictaturæ
în aøa°numitele flæri°satelit. Represiunile exercitate de cætre
Uniunea Sovieticæ în Germania în iunie 1953, în Ungaria
în 1956 øi în Cehoslovacia în 1968 au fost în parte proiec-
tate øi executate de cætre puternicul KGB iar câfliva din
protagoniøtii lui ridicafli la rangul maxim al elitei sovietice,
cum este cazul lui Iuri Andropov2, preøedinte al KGB (mai
1967°mai 1982), care a devenit ulterior conducætorul su-
prem al URSS dupæ moartea lui Leonid Brejnev3.

Ivan Alexandrovici Serov, primul preøedinte al KGB, a
obflinut îndoielnica onoare de a fi poreclit „Cælæul din Un-
garia“ din cauza represiunii exercitate asupra liderilor
„Revoltei Ungare“4 din 1956.
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2 Iuri Vladimirovici Andropov (2 iunie (stil vechi) = 15 iunie (stil
nou) 1914 — 9 februarie 1984) a fost un politician sovietic, øef al KGB,
secretar general al PCUS din 12 noiembrie 1982 pânæ la moarte, timp
de doar øaisprezece luni.

3 Leonid Ilici Brejnev (19 decembrie 1906 — 10 noiembrie 1982)
a fost conducætorul efectiv al Uniunii Sovietice din 1964 pânæ în 1982,
în calitate de Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, precum øi, între 1960 øi 1964 øi între 1977 øi 1982, preøedinte
al Prezidiului Sovietului Suprem (øef al statului). Ca øef al statului a
promovat o politicæ rigidæ, ceea ce a dus la o politicæ de stagnare a vieflii
economice øi sociale.

4 Revoluflia Ungaræ din 1956 împotriva dictaturii boløevice øi a
ocupafliei sovietice (în maghiaræ forradalom és szabadságharc) a început
în ziua de 23 octombrie. Sætui de conducerea lui Mátyás Rákosi,
studenflii au început cu o demonstraflie paønicæ, care s°a transformat în
revoluflie violentæ care s°a sfârøit printr°un masacru comis de trupele
sovietice în 10 — 11 noiembrie 1956.



Operafliunile realizate de cætre KGB în timpul Ræz-
boiului Rece au demonstrat clar cæ serviciul de spionaj era
într°adevær „spada øi scutul“ (simbolul KGB) partidului. O
organizaflie care deservea atât Statul sovietic cât øi Partidul
Comunist dar øi pe liderii ambelor grupuri. „Spada este
mijlocul prin care conducætorii sovietici îøi impun voinfla.
Scutul este simbolul care îi protejeazæ de duømanii lor“ a
scris specialistul în serviciile de spionaj ale Uniunii
Sovietice, John Barrow.

Caracteristicile care diferenfliau KGB de alte servicii de
spionaj, cum ar fi CIA, MI6 øi chiar Mossad°ul israelian
erau extraordinara dependenflæ de oligarhia partidului øi
de forfla øi protecflia pe care acesta o conferea KGB însuøi,
motiv pentru care liderii politici ai fostei URSS i°au dæruit
KGB îndeajuns de multe mijloace, puteri øi responsabilitæfli
pentru a crea un „Stat înæuntrul altui Stat“ deoarece asta
a fost KGB în anii conducerii sovietice.

Dar istoria, acum cunoscutæ, a KGB, în multe ocazii a
presupus un pericol inclusiv pentru aceiaøi lideri care au
ajutat la crearea unui monstru precum spionajul sovietic
øi care, în mai mult de o ocazie, s°a întors împotriva lor. De
exemplu, în 1964, KGB a sabotat o importantæ inifliativæ
sovieticæ sub forma unei apropieri de Germania Occi-
dentalæ, care a dus la cæderea lui Nikita Hruøciov; sau în
1991, când Vladimir Alexandrovici Kriuciov, preøedintele
de atunci al KGB (august 1988°august 1991), a decis sæ
sprijine grupul de conspiratori care intenflionau sæ realizeze
o lovituræ de stat împotriva preøedintelui Mihail Gorbaciov
pentru a opri reformele inifliate de acesta, fapt ce a dus la
dispariflia Uniunii Sovietice øi naøterea Federafliei Ruse.

În ciuda acestor lucruri, relafliile între Kremlin øi KGB
au continuat sæ fie foarte strânse øi, în multe ocazii, s°a
ajuns sæ se spunæ cæ nu se øtia foarte bine dacæ „KGB
servea Kremlinul sau Kremlinul KGB“. Atunci când
ambifliile puterii sovietice erau oprite în stræinætate, KGB
mærea operafliunile de spionaj în stræinætate; atunci când
apærea o nemulflumire profundæ øi disensiune în cadrul
populafliei sau sectoarele acesteia împotriva regimului,
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KGB mærea represiunile împotriva chiar acelor sectoare
prin execuflii, torturi sau, în cele mai bune cazuri, exportæri
în Gulaguri.

KGB a organizat o reflea imensæ de informatori øi
denunflætori care se întindea pânæ la cele mai îndepærtate
margini ale societæflii sovietice. Agenflii sæi erau infiltrafli
din Statul Major al Forflelor Armate pânæ la cel mai umil
sat din Siberia. Totul øi tofli erau controlafli. Agenflii KGB
supravegheau persoanele, familiile, prietenii acestora cât
øi pe duømani. Echipele de supraveghere electronicæ supra-
vegheau øi protejau comunicafliile conducætorilor flærii øi ai
partidului. KGB supraveghea, cu ajutorul Gærzii Grani-
flelor, suprafafla graniflelor terestre øi maritime de aproape
67.000 de kilometri. 

KGB supraveghea economia øi ancheta infracfliunile
economice grave cum ar fi „planificarea incorectæ“ sau
„dezorganizarea producfliei“, inifliativa privatæ neautorizatæ,
piafla neagræ sau specula cu monedæ naflionalæ sau stræinæ.
De exemplu, între 1961 øi 1964, aproape trei sute de per-
soane au fost executate de cætre KGB deoarece au comis
delicte economice.

Un alt exemplu de control al KGB øi al partidului prin
acesta sunt aøa°numitele sondaje în cadrul populafliei. În
fiecare lunæ, agenflii øi informatorii KGB erau trimiøi într°o
zonæ a URSS pentru a°i întreba pe cetæfleni ce credeau
despre diferite teme. Informaflia era transmisæ liderilor
partidului care o foloseau, aproape întotdeauna, împotriva
propriului popor. 

„Era paradoxal ca regimul sæ facæ un efort mare cu
ajutorul KGB ca sæ împiedice ca cineva sæ vorbeascæ øi, în
acelaøi timp, sæ facæ un efort atât de mare sæ trimitæ KGB
ca sæ afle despre ce vorbea lumea“, explica Andrei Amalrik,
un fost agent KGB internat într°un Gulag siberian în 1970
din cauzæ cæ a ræspândit zvonuri împotriva Statului.
Totuøi, nimeni nu a definit mai bine munca KGB ca
scriitorul Anatoli Kuznetsov care, dupæ ce a fugit în Marea
Britanie în 1969, a declarat: „Toatæ lumea øtie cæ numærul
de persoane executate de cætre KGB ajunge la multe
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milioane. Dar dacæ ne oprim sæ calculæm numærul de
persoane terorizate øi torturate de cætre KGB, nu avem altæ
soluflie decât sæ includem întreaga populaflia Uniunii
Sovietice“. 

Aceastæ carte încearcæ, într°o manieræ simplæ, în cele
aproape cincisute de întrebæri, sæ dea ræspunsuri la multe
dintre codurile secrete pânæ atunci, care au transformat
KGB într°unul din cele mai dure aparate represive ale fostei
Uniuni Sovietice dar, de asemenea, într°unul dintre cele mai
bune øi eficace servicii de spionaj din întreaga istorie
contemporanæ. 
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