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Volodea Putin,

Revista franceză „L’Express” a recompus
portretul spionului Vladimir Putin pe baza
mărturiilor câtorva foşti colegi. Potrivit
acestora, agentul Putin, departe de a fi un
erou, a avut un parcurs profesional fără
relevanţă. La apogeul carierei sale, între 1984
şi 1990, actualul preşedinte rus era director
al Casei de prietenie germano-sovietice din
Dresda, Republica Democrată Germană. O
adevărată sinecură într-o țară în care STASI
îşi făcea foarte bine meseria.
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utin era de fapt redus la şomaj tehnic.
Deşi a fost apreciat de superiorii săi, n-a
îndeplinit nicio operaţiune demnă de
reţinut, în schimb a fost decorat cu Medalia de
Merit a Armatei populare germane.”O medalie din
ciocolată”, ironizează „L’Express”.

KGB-iştii nu-l văd cu ochi buni

Valeri Şiriaev, 53 de ani, fost colonel KGB,
astăzi director adjunct al ziarului „Novaya Gazeta”,
estimează că preşedintele rus a fost aproape ferit de
riscuri în timpul serviciului său.„Pe o scară de la 1
la 10, Vladimir Putin a fost expus la zero pericol!
Fiind trimis la Dresda, era la fel de riscant cum
ai trimite astăzi în misiune un spion francez la
Limoges sau Perpignan. La acea vreme, adevăraţii
agenți secreți erau trimişi la Londra sau Paris, în
spatele liniilor inamice, cu acoperire diplomatică
sau ca interpreţi. Cariera sa de spion a fost deci
mediocră; la Dresda, el trebuie să se fi plictisit,
mai mult ca sigur”. Aleksei Kondaurov, 63 de
ani, fost general KGB, însărcinat cu combaterea
subversiunii ideologice pe vremea URSS, e şi mai
dur:“Putin critică constant abuzurile comise în
anii ’90, dar el însuşi a colaborat cu toţi oligarhii
pe care îi acuză că au distrus statul rus. El a distrus
valorile KGB-ului! FSB este un satelit ieşit din
orbita sa. Putin nu numai că e un conducător prost
pentru Rusia, ci şi pentru serviciile noastre secrete”.
Sancţionat pentru că a participat la manifestaţiile
anti-Putin, Ghenadi Gudkov, ex-membru al KGB,
a plătit scump pentru criticile sale.
Şi-a pierdut afacerea, iar
angajaţii i-au ajuns pe
drumuri.„Niciodată
Rusia n-a avut un
aparat de stat mai
corupt. Niciodată
degradarea mo
rală a elitelor n-a

atins un asemenea nivel. Se proclamă patrioţi, dar
îşi petrec vacanţele numai în Occident, unde îşi ţin
banii şi familiile. De fiecare dată când mă gândesc
la Putin, îmi amintesc cuvintele lui Vladimir
Vîsoţki:‚Ne lipseşte un adevărat conducător în
această casă de nebuni…’ ”. Iuri Ghervis, 50 de ani,
fost agent KGB devenit judecător de instrucţie,
îi împărtăşeşte părerea. În KGB, “structura era
ermetică, cu criterii de recrutare foarte stricte:
studii de personalitate, analiza anturajului familial
etc. Corupţia era inexistentă. Vladimir Putin n-a
păstrat acest lucru. La FSB, corupţia este astăzi
de nestăpânit. Recrutarea se face prin nepotism,
calcul privat. Accesul se plăteşte ca la taxi. Iar agenţii
servesc, contra cost, drept paravan şefilor de firme.
Nu aşa se construieşte un stat”, conchide cel care e
azi vicepreşedinte al Baroului din Moscova.

