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spionul care le-a tras-o
Copilul care se visa agent secret

Putin s-a născut și și-a petrecut copilăria în
Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din
Rusia. Vera Gurevici, care i-a fost profesoară timp
de mai mulți ani, îşi aminteşte că, încă de mic, Putin
și-a dorit să devină spion și chiar a mers la biroul
KGB din oraș, pentru a afla ce condiții trebuie
să îndeplinească ca să lucreze acolo. După ce a
absolvit Facultatea de Drept de la Universitatea
de Stat din Leningrad, Vladimir Putin şi-a văzut
visul cu ochii, fiind apoi trimis în misiune la nemţi.
În noiembrie 2009, el avea să mărturisească într-un interviu pentru postul rus de televiziune
NTV, difuzat înaintea împlinirii a 20 de ani de la
căderea Zidului Berlinului- că are un “sentiment de
nostalgie” faţă de fostul RDG, unde a studiat limba
germană, a avut parte de excursii la munte şi de
colegi est-germani prietenoşi. La biroul KGB din
Dresda, cu adresa pe Angelikastrasse, la numărul
4, Putin a ajuns în 1985 şi a activat până la căderea
URSS. Vladimir Ussolzev, care lucra într-un un
birou alăturat, a avut timp să-l cunoască bine,
astfel că, după mulţi ani, şi-a publicat amintirile
în cartea “Colegul”.„Era o viaţă izolată, ca aceea
a unui astronaut într-o misiune îndelungată. O
lume umplută cu muncă de dosar inutilă, lecţii de
partid şi intrigi umane”, a povestit Ussolzev pentru
Der Spiegel. Salariile erau de vreo 1800 de mărci
est-germane, dar agenţii mai primeau ceva în plus,
în ruble, acasă. Avantajele erau că aveau acces la
proviziile Diviziei 1 de tancuri şi mai găseau acolo
banane. Dar şi că mai puteau pune mâna, spune
Ussolzev, pe câte un catalog Neckermann.

Responsabil cu
racolările şi contactele

Der Spiegel mai notează că adevărata muncă
a lui Vladimir Putin era aceea de a identifica
potenţiali agenţi KGB şi informatori valoroşi.
„Doi dintre cei patru agenţi KGB din Dresda
erau responsabili cu stabilirea contactelor
şi strângerea de informaţii. Pe hârtie erau
angajaţi ai diviziei de investigaţii a poliţiei
est-germane, dar aceştia lucrau exclusiv
pentru sovietici. Putin se întâlnea cu ei
în maşini şi în zone izolate rurale din
apropierea Dresdei”, scriu jurnaliştii
germani. Cu unul dintre aceşti agenţi

acoperiţi, Rainer M., Putin ar fi avut o relaţie
aproape „de rudenie”. Acesta a fost arestat după
căderea Zidului Berlinului, fiind acuzat de spionaj.
În rest, din ce susţine Ussolzev, munca KGBiştilor din Dresda era de rutină şi presupunea
obţinerea de adrese sigure pentru agenţi în alte
ţări şi falsificare de paşapoarte cu ajutorul unor
persoane de contact. Ussolzev a negat totodată
că Putin ar vorbi germana la perfecţie, cu un
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accent impecabil.„Vorbea fluent, nu cu uşurinţă”,
a povestit rusul.„Capacităţile sale intelectuale erau
bune, dar nu excepţionale, nu era un mare orator”.
Dar perseverent din fire, chiar şi în miezul haosului
din timpul căderii Zidului Berlinului, Putin a
mers până la capăt, recuperând dosarul cu toate
contactele KGB:”O copie era la administraţia Stasi
din Dresda. Putin l-a scos în ultimul moment”.
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