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Modalitatea de racolare a informatorilor
MARIUS OPREA
Arhivele fostei poliþii politice româneºti, Securitatea,
abundã în exemple privitoare la modul în care aceasta a
exploatat slãbiciunile omeneºti, în condiþiile în care, în timpul
regimului comunist, singurele certitudini le constituiau cartelele
alimentare, decretul ºi frica. In acest context delaþiunea era în
floare. Vom încerca în cele ce urmeazã sã descriem modul în
care Securitatea a utilizat ºantajul în demersul de construire a
vastei sale reþele informative, prin intermediul cãreia regimul
comunist ºi-a controlat opozanþii potenþiali ºi a asigurat timp
de aproape cinzeci ani liniºtea monoliticã a sistemului.
De la crearea Securitãþii, prin Decretul 21, publicat în
Buletinul Oficial din 1 septembrie 1948, un accent deosebit
s-a pus pe dezvoltarea reþelei de informatori, a cãror misiune
era de a furniza poliþiei politice comuniste date provenind din
mediile considerate “ostile regimului democrat-popular”.
Aceste date au fost reunite treptat în “dosare de urmãrire
informativã”, alcãtuite pentru cei care aveau sã fie arestaþi ca
“duºmani ai poporului”. Poliþia politicã comunistã a acordat
întotdeauna o importanþã absolut specialã reþelei sale de
“surse”.
Securitatea moºtenea, în practicile de racolare a
informatorilor, metode folosite anterior de Siguranþã. În vara
lui 1948 Siguranþa fusese deja infiltratã de comuniºti ºi intrase
într-o perioadã de reorganizare, la sfârºitul cãreia avea sã fie
constituitã Direcþia Generalã a Securitãþii Poporului. Marea
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majoritate a agenþilor Siguranþei lucra deja de mai bine de doi
ani pentru Partidul Comunist Român (PCR), ca urmare a
epurãrilor frecvente ale aparatului, realizate prin intermediul
Ministrului comunist de Interne, Teohari Georgescu. Agenþia,
dirijatã de aceºtia împotriva forþelor anticomuniste, a utilizat
metode de anihilare ºi de compromitere a adversarilor politici,
consacrate mai târziu în practicile Securitãþii. O directivã datând
din acea perioadã, referitoare la constituirea ºi utilizarea unei
reþele informative, specifica faptul cã “informatorii puteau fi
voluntari sau recrutaþi”. În ceea ce priveºte motivaþiile care
puteau conduce la înregimentarea într-o reþea informativã,
directiva menþionatã stipula cã informatorii voluntari aveau în
general o valoare mai redusã, pânã la a fi consideraþi chiar
“dãunãtori”, pentru cã denaturau în mod interesat informaþiile
furnizate. Utilizarea lor trebuia fãcutã “cu foarte mare grijã”.
Principalele puncte de sprijin ale ofiþerilor de informaþii s-au
axat, de-a lungul întregii evoluþii a aparatului Securitãþii, pe
informatori recrutaþi, adicã pe persoane cãutate ºi alese dintre
cele care aveau relaþii cu cercurile vizate. Instrucþiunile trasate
ofiþerilor cu privire la constituirea reþelelor informative au fost
întodeauna extrem de detaliate în ceea ce priveºte modalitãþile
de recrutare a informatorilor. Mai întâi, informatorul potenþial
era identificat potrivit anumitor criterii, dintre care cel mai
important era considerat a fi capacitatea sa de a se infiltra ºi de
a întreþine relaþii în medii ostile, prezervând conspirativitatea
raporturilor sale cu ofiþerul de informaþii. Se trecea apoi la
recrutarea propriu-zisã, în cursul cãreia trebuia “sã se þinã cont
de faptul cã pot fi convertite în informatori persoane oneste,
de caracter, la fel de bine ca ºi persoanele care sunt împinse la
aceasta de slãbiciuni morale, de sãrãcie sau de oportunism
finaciar”. Cinismul acestui enunþ este definitoriu pentru maniera
stranie în care coabita (sub “bagheta” ofiþerului de securitate)
cea mai nocivã componentã a reþelei informative a Securitãþii,
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formatã din catergoria persoanelor care îºi trãdau semenii din
interes personal, ºi cea formatã din persoane care cedaserã,
acceptând sã colaboreze, ca urmare a unui ºantaj ce pusese
adesea în cumpãnã libertatea ºi chiar viaþa persoanei racolate,
ori a apropiaþilor ei.
Desigur, nu au putut fi stabilite principiile precise care aveau
sã ghideze derularea primului contact cu viitorul informator.
Ele variau dupã circumstanþe ºi erau stabilite în funcþie de datele
ºi de informaþiile culese în legãturã cu persoana care urma sã
fie racolatã. Recomandãrile începeau în mod demagogic, cu
tentativa de a induce convingerea cã a lucra pentru Securitate
era un act patirotic ºi moral. Dar racolajul prin inocularea unui
fals sentiment patriotic a fost utilizat de obicei pentru informatori
înregimentaþi în sistem (fie cã erau membri ai PCR, fie cã ocupau
diverse funcþii administrative sau doreau sã aibã acces la astfel
de poziþii). De la început, cãile pragmatice au fost cele mai
eficace. Ele constau din “stimularea unei slãbiciuni ºi acordarea
unor înlesniri materiale permiþând satisfacerea ei, sau din
îndatorarea persoanei în cauzã”, cãreia i se fãceau anumite
servicii pentru ca apoi sã i se cearã sã lucreze pentru Securitate.
A treia cale (utilizatã foarte frecvent, mai ales în primul deceniu
de activitate al Securitãþii) a fost “intimidarea, prin folosirea
informaþiilor disponibile referitoare la anumite acte de care se
fãcuse vinovatã persoana vizatã, ºantajul legat de eventuale
informaþii compromiþãtoare”.
In primele luni ale anului 1951 a fost elaboratã la nivelul
Direcþiei Generale a Securitãþii Poporului, cu concursul
consilierilor sovietici, “Directiva privitoare la colaborarea cu
agenþia”. Aceastã directivã a fost trimisã în 29 martie 1951
cãtre toate unitãþile teritoriale ale Securitãþii. Ea constituie primul
document-cadru în care este descris în detaliu felul în care
ofiþerii operativi trebuiau sã construiascã reþelele informative
ºi sã lucreze cu informatorii. Directiva adapteazã practicile
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moºtenite de la Siguranþã la noile realitãþi sociale ºi politice,
ca rãspuns la schimbãrile de strategie ºi la noile obiective ale
politicii comuniste. În raport cu vechile reglementãri s-a operat,
întâi de toate, o mai limpede delimitare a categoriilor de
persoane utilizate în reþeaua informativã. Directiva arãta cã
reþeaua informativã, care avea sã identifice ºi sã demaºte
activitatea “criminalã” dusã de elemente ostile în interiorul þãrii,
“poate fi împãrþitã în trei categorii principale”, desemnate ca
“informatori calificaþi”, “necalificaþi” ºi “rezidenþi”. Ulterior,
informatorii necalificaþi aveau sã fie numiþi colaboratori. Acestor
trei categorii li se vor adãuga aºa-zisele gazde, adicã persoanele
care îºi puneau locuinþele la dispoziþia angajaþilor Securitãþii.
Aceste locuinþe trebuiau sã fie folosite ca locuri de întâlnire
pentru informatori, oferind condiþiile de conspirativitate cerute.
Colaboratorii erau de regulã mãrunþi delatori, “care nu aveau
aptitudini ºi posibilitãþi pentru a pãtrunde în mediile subversive
ºi a duce împotriva acestora acþiuni informative”, recrutaþi de
obicei dintre “cetãþenii patrioþi”. Potrivit documentelor arhivelor
Securitãþii, în primul deceniu de funcþionare a Securitãþii
informatorii au fost adesea racolaþi dintre oponenþii regimului,
care aveau relaþii în mediile considerate ostile regimului. Însã
cei mai prolifici ºi mai activi au fost cei care au devenit
informatori ca urmare a unei legende privitoare la falsul lor
trecut de dizidenþi. Ei erau apoi îndrumaþi cãtre asemenea
medii, ca “rezidenþi”. Rezidenþii erau recrutaþi dintre membrii
verificaþi ai partidului, care îºi conduceau propria reþea
informativã în interiorul obiectivelor stabilite de Securitate,
desfãºurând în acelaºi timp o activitate sub acoperire în diverse
instituþii. În “Directiva privitoare la colaborarea cu agenþia”
din 1951, ca ºi în directivele ce i-au urmat, se precizeazã în
detaliu procedura de racolare a informatorilor de cãtre ofiþerii
Securitãþii, definitã ca “o sarcinã complexã ºi de mare
responsabilitate”. Practic, ofiþerul aduna date privitoare la

201

Istoria recentã în Europa. Obiecte de studiu, surse, metode

identitatea informatorului potenþial, rudele sale ºi cercul de
cunoºtinþe, ca ºi asupra calitãþilor ºi defectelor sale (“decadenþa
moralã, vorbãria”, etc.). Un interes deosebit suscitau datele
despre “activitatea sa criminalã trecutã sau, dacã era cazul,
prezentã”. Operaþiunea era efectuatã “pe cale oficialã, ca ºi
cu ajutorul informatorilor, filajului, interceptãrilor ºi tehnicii
operative, în funcþie de necesitãþi ºi în mãsura posibilului”.
Dupã ce þesuse aceastã adevãratã “pânzã de pãianjen” în jurul
persoanei vizate pentru recrutare, ofiþerul de la Securitate trecea
la racolarea propriu-zisã. Se recomanda sã se apeleze fie la
“convingerile patriotice ale persoanei vizate, arãtându-i-se
necesitatea de a ajuta organele Securitãþii în lupta lor împotriva
duºmanilor poporului muncitor”, fie la ºantaj, “pe baza
materialelor compromiþãtoare privitoare la activitatea
subversivã sau de drept comun a persoanei vizate”. În timpul
recrutãrii pe baza docmentelor compromiþãtoare, se arãta
necesitatea “demascãrii complete a activitãþii ostile sau
criminale ºi consemnãrii tuturor mãrturiilor” potenþialului
recrut. Apoi, plecând de la mãrturisiri, i se propunea
colaborarea cu organele Securitãþii Statului, “pentru a se putea
reabilita”. Recrutarea informatorilor lua sfârºit, de regulã,
printr-un angajament scris, prin care persoana în cauzã se obliga
“în mod voluntar sã colaboreze cu onestitate cu organul
Securitãþii Statului ºi sã pãstreze cea mai strictã conspirativitate
asupra muncii sale de informator”. Se arãta în acest angajament
cã informatorul era prevenit în legãturã cu responsabilitatea
care îi incumba în cazul divulgãrii relaþiilor sale cu Securitatea
Statului ºi a metodelor de lucru ale acesteia. Introducerea
angajamentului scris a constituit o iniþiativã destinatã ameliorãrii
controlului pe care ofiþerii operativi îl exercitau asupra reþelei.
Fiind o pârghie psihologicã extrem de importantã pentru
manipularea informatorilor, angajamentul scris era necesar,
îndeosebi în contextul în care racolarea acestora “pe baza
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sentimentelor patriotice” a constituit aproape întotdeauna o
excepþie, implicit recunoscutã de cãtre ofiþerii poliþiei politice
comuniste. Practic, modalitatea de racolare a informatorilor a
respectat, de-a lungul întregii evoluþii a Securitãþii, aceeaºi
procedurã.
Ultimele instrucþiuni elaborate la nivelul direcþiei Securitãþii
despre eºafodajul reþelei informative dateazã din 1987.
Conþinutul lor reflectã evoluþia sistemului: tonalitatea este mai
degrabã demagogicã, prea puþin pragmaticã din punctul de
vedere al acþiunilor ºi relaþiilor ofiþerilor Securitãþii cu reþeaua
informativã, menþionându-se frecvent “datoria patrioticã”.
Articolul 16 al acestor instrucþiuni secrete arãta faptul cã
“recrutarea se opereazã pe baza sentimentelor patriotice ºi, în
anumite cazuri, prin cointeresarea candidatul. În situaþii
excepþionale, solid justificate de interese operative, recrutarea
poate fi realizatã ºi pe baza unor date compromiþãtoare”. În
realitate ultimele categorii erau cele ce prevalau. Nu
întâmplãtor, în aceleaºi instrucþiuni se arãta cã “în raport cu
valoarea informaþiilor furnizate, persoanele reþelei informative
puteau fi recompensate cu bani sau cu obiecte, potrivit
normelor aprobate, sau stimulate în alte moduri”.
ªantajul devenea astfel “arma fundamentalã” pentru
racolarea informatorilor. Adesea, mai ales în anii ’50, se
înscena, pentru obþinerea rezultatelor scontate, “plecarea din
localitate” a persoanei vizate, care era de fapt “ridicatã în secret”
ºi apoi supusã presiunilor de ordin psihic ºi fizic, pentru a
accepta colaborarea.
Existã multe exemple referitoare la atare procedee. De pildã,
în 1958, un cetãþean a fost “kidnapat” de-acasã, pentru a fi
recrutat ca informator. Dupã douã zile s-a sinucis. Cadavrul a
fost transportat în pãdure, unde s-a simulat o sinucidere prin
spânzurare. Mulþi alþii au fost internaþi în lagãre de concentrare
sau arestaþi pentru cã au refuzat sã colaboreze cu Securitatea.
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Spre deosebire de cei care suportau teroarea, cei care
acceptau cu uºurinþã colaborarea sfârºeau prin a fi dominaþi
de cãtre ofiþerul de Securitate, prin intermediul unui sistem de
recompense. Preþul lui Iuda a funcþionat în multe cazuri. Suma
de bani ca preþ al trãdãrii era stabilitã în funcþie de “valoarea
obiectivului în cadrul cãruia lucra informatorul ºi valoarea
informatorului”.
Cine erau cei care puneau în practicã aceste reguli? O aflãm
tot dintr-un document al Securitãþii: “mulþi ofiþeri sunt mai prejos
de nivelul intelectual al informatorilor lor”. Angrenajul,
întemeiat pe teroare ºi pe ºantaj, a funcþionat bine ºi continuã
încã sã o facã. Putem spune cã inima lui Ceauºescu mai bate ºi
acum în piepturile informatorilor Securitãþii.

Traducere de Ioana Both
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