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spionul care a 
schimbat istoria

Povestea nespusă a modului în care
Uniunea sovietică a câştigat cursa

pentru secretele americii



Tatălui meu, pentru dragostea, ajutorul şi sprijinul său 

nesfârşit.

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar și 
atunci când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.“ 

Biblia, Pilde 22:6



PreFaŢĂ

În 1931, Iosif Stalin declara: „Suntem cu cincizeci sau o sută de 
ani în urma ţărilor dezvoltate. trebuie să le prindem din urmă în 
zece ani. Dacă nu vom reuşi, ne vor nimici“.1 Cu aceste cuvinte va 
începe cursa pentru reducerea imensului decalaj tehnologic dintre 
Uniunea Sovietică şi ţările capitaliste dezvoltate. Premiul pus în joc 
nu era nimic altceva decât supravieţuirea URSS. Convins că flote de 
bombardiere inamice care pulverizează gaze otrăvitoare îşi vor face 
în curând apariţia în spaţiul aerian neprotejat de deasupra oraşelor 
ruseşti şi, pe fondul previziunilor că milioane de oameni vor muri în 
urma inhalării gazelor toxice, Stalin a trimis doi ofiţeri de informaţii 
– un expert în aviaţie şi un specialist în arme chimice – într-o misiune 
la Institutul tehnologic Massachusetts (MIt). el le-a dat ordin să 
afle secretele acestui centru de cercetare în aeronautică şi în dome-
niul armelor chimice şi să le aducă în Uniunea Sovietică împreună 
cu mijloacele de apărare a populaţiei împotriva acestor noi arme de 
distrugere în masă ale războiului modern.

1 J.v. Stalin, „The tasks of Business executives. Speech Delivered at the First All-
Union Conference of leading Personnel of Socialist Industry 1“, 4 februarie 1931, 
www.marxists.org
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Rezultatele acestei misiuni vor schimba cursul istoriei, iar kGB 
va recunoaşte că, după această primă operaţiune, pentru URSS, 
„Occidentul a fost o sursă constantă şi de neînlocuit pentru dobân-
direa noilor tehnologii“.1 După 1931, sovieticii vor folosi informaţiile 
secrete din domeniile ştiinţific şi tehnologic împotriva inamicilor lor, 
culminând cu înfrângerea Germaniei naziste şi, ca urmare a operaţiu-
nilor ulterioare de spionaj, înclinând balanţa puterii mondiale într-un 
mod îngrijorător. Deşi ambele tabere deţineau arme de distrugere în 
masă la fel de puternice, Războiul Rece nu s-a transformat într-un 
război nuclear. 

În mod ironic, America a fost sursa care a furnizat arme nucleare 
ambelor tabere. Ulterior, agenţiile americane au numit „piraterie“ 
fluxul de tehnologie sofisticată către URSS şi au încercat, fără succes, 
să oprească scurgerea de informaţii secrete. În Uniunea Sovietică, 
economiile rezultate din spionajul tehnic se vor ridica, în cele din 
urmă, la un total de sute de milioane de dolari şi vor fi incluse în 
planificarea oficială care viza apărarea naţională şi economia.

În anii 1930, experţii au avut doar pe jumătate dreptate în pre-
zicerile lor referitoare la războiul viitorului. Până în 1945, puterea 
unei naţiuni era determinată de forţa operaţiunilor sale strategice de 
a lansa bombardamente eficiente din punct de vedere militar. Însă 
avioanele invulnerabile de mare altitudine nu erau prevăzute cu gaz 
toxic. În schimb, purtau o armă care avea o putere de distrugere mult 
mai mare: bomba atomică. De neimaginat în 1931, acest dispozitiv 
înfricoşător se va dovedi a fi un ucigaş mult mai potent decât gazul 
toxic. În 1945, o singură bombă lansată dintr-un avion a omorât peste 
o sută de mii de oameni, iar o singură ţară deţinea monopolul acestei 
forțe: Statele Unite.

Cu toate acestea, în decurs de patru ani, sovieticii îşi vor fi construit 
propria bombă, devenind, alături de Statele Unite, una dintre cele 

1 Arhiva Mitrohin, Centrul de Arhive Churchill, Universitatea Cambridge, trad. 
Svetlana lokhova. FBI a descris materialul furnizat de Mitrohin drept „cele mai 
complete şi mai vaste informaţii secrete primite vreodată de la o sursă“.
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două superputeri militare mondiale. Această supremaţie ar fi fost de 
neimaginat în urmă cu un sfert de secol, când Stalin şi Felix Dzerjinski 
au pus la bătaie planul de reconstruire a unei naţiuni fragile şi anal-
fabete, care se clătina din cauza războiului şi a revoluţiilor succesive. 
Acest plan va fi realizat prin sacrificiul a milioane de vieţi pierdute în 
timpul perioadelor crunte de foamete care au însoţit colectivizarea 
şi prin sângele vărsat pe câmpurile de luptă de pe Frontul de est. 

În 1931, câțiva agenţi secreţi sovietici s-au infiltrat în America 
pentru a-şi trăi vieţile în umbră. Cartea de față cuprinde povestea 
despre cum a început această misiune îndelungată şi despre cum, 
fără ştirea sa, Institutul tehnologic Massachusetts a devenit cea 
mai importantă şcoală superioară pentru spionii sovietici – alma 
mater a unor ofiţeri de informaţii mai talentaţi decât „Cei Cinci de la 
Cambridge“ – Philby, Burgess, Maclean şi ceilalți. Fără roadele muncii 
spionilor – numărul impresionat de informaţii secrete tehnologice şi 
ştiinţifice pe care le-au scos pe ascuns din ţară – ar fi greu să credem 
că URSS ar fi triumfat în faţa Germaniei naziste sau şi-ar fi câştigat 
un loc printre marile puteri ale lumii.

Fluxul de informaţii secrete a ajutat Uniunea Sovietică să îşi pre-
gătească forţele armate şi sectorul industrial pentru încercările din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi al Războiului Rece. URSS 
a putut să nimicească legiunile lui hitler, odinioară invincibile, nu 
numai pe câmpurile de luptă de pe Frontul de est, dar şi în fabri-
cile sale, care se aflau mult spatele liniei frontului. Întrecând orice 
aşteptare, „înapoiata“ Uniune Sovietică a produs în masă mai multe 
avioane, tancuri şi tunuri decât cotropitorii nazişti. Secretul nimicirii 
naziştilor a fost „know-how-ul“ american.

În 1942, Stalin uita deja de necesara înfrângere a lui hitler şi 
punea la cale un nou plan de apărare a Uniunii Sovietice. el căuta să 
îi depăşească din punct de vedere tehnologic pe aliaţii săi occidentali. 
Răspândindu-şi reţeaua pe ambele maluri ale Atlanticului, în prima 
operaţiune coordonată de spionaj intercontinental din istorie, spio-
nii lui Stalin vor întrerupe monopolul Statelor Unite asupra bombei 
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atomice şi a bombardierului de mare altitudine. Aceste două realizări 
tehnologice uluitoare au fost puse în practică în decurs de patru ani, 
mai puţin de jumătate din timpul estimat de americani.

Supremaţia mondială a Statelor Unite se datora faptului că acestea 
erau lider în domeniul ştiinţei şi al inovaţiei. Sistemul educațional 
al SUA era creierul, în centrul căruia se aflau universităţile tehnice. 
Succesul economic se datora atât tehnicilor fără egal de producţie 
de înaltă calitate şi în cantități industriale, cât şi rapidităţii cu care 
inovaţiile din centrele de cercetare erau puse în practică în fabrici şi 
oferite spre consum populației. În 1940, fabricile americane depăşeau 
producţia mondială atât în ceea ce privea calitatea, cât şi cantitatea. 
Având în vedere aceste aspecte, politica de apărare a Statelor Unite se 
baza pe complexitatea tehnologică şi pe armele de calitate superioară 
din arsenalul său, şi nu pe numărul de soldaţi pe care armata îi putea 
trimite pe front. la sfârşitul anilor 1930, se credea că superarma 
momentului era vizorul de bombardament norden, care era extrem 
de precis. la mijlocul anilor 1940, acea armă va fi bomba atomică. 

Începutul îndelungatei misiuni de spionaj ştiinţific şi tehnologic 
(S&t) a sovieticilor în Statele Unite a rămas învăluit în mister timp 
de peste optzeci de ani, deoarece serviciile de securitate ruseşti şi 
americane au dorit să ţină acest lucru secret. Sursele mele includ 
documente din perioada sovietică, nedescoperite anterior, care rela-
tează cel mai mare triumf al serviciilor secrete ale lui Stalin. Pe lângă 
metodele folosite de spioni, cartea aceasta dezvăluie faptul că ser-
viciile secrete sovietice au început să pătrundă în Statele Unite „cu 
scopul de a prinde din urmă şi a depăşi America“, nu cu scopul de 
a-i submina sistemul guvernamental. Sovieticii au căutat să înveţe 
de la oamenii de ştiinţă şi de la antreprenori cum să industrializeze 
Uniunea Sovietică în stilul american. Pentru a depăşi Statele Unite, 
aceştia trebuiau să „combine calitatea mediului de afaceri american 
cu atenţia la detalii a germanilor, toate la scară rusească“.1

1 Ibid.
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În următoarele cinci decenii, misiunea sovietică S&t va evolua în 
ceea ce priveşte scopurile, intensitatea, scara şi succesul, însă principala 
țintă va fi SUA, „cea mai avansată ţară în materie de S&t“1, iar oamenii 
de ştiinţă-spioni din prima operaţiune vor servi drept model. Punctele 
culminante ale misiunii au fost infiltrarea în Proiectul Manhattan şi 
construirea bombardierului tu-4. Pe urmele primilor spioni vor călca, 
în anii '80, „agenţi instruiţi [care] erau: doctori în ştiinţe, ingineri spe-
cializaţi în energie nucleară, radioelectronică, aviaţie, chimie, radare, 
[care se vor concentra pe] «centrele-nucleu»: institute de cercetare 
ştiinţifică, universităţi, societăţi ştiinţifice“2. Acestea reprezentau ace-
leaşi ţinte pe care le identificase primul spion, Stanislav Șumovski, în 
1931. Înzestrările sale naturale, precum şi cele dobândite în timpul 
misiunii, vor sta la baza unui program kGB de pregătire a celor mai 
sclipitori oameni de ştiinţă pentru misiuni în Statele Unite.

Aceasta este povestea vieţii remarcabilului Stanislav Șumovski, un 
om care a schimbat istoria. În tinereţe, el a servit în armată. Contrar 
tuturor aşteptărilor, a reuşit să aibă o contribuție determinantă în 
lupta împotriva marilor puteri ale lumii, care încercau să sugrume 
comunismul din faşă. Când a fost declarat inapt pentru luptă, el a 
folosit ştiinţa şi tehnologia pentru a transforma Uniunea Sovietică 
dintr-o ţară cu doar câteva aeronave importate într-o superputere avi-
atică şi un învingător neaşteptat în cel de-al Doilea Război Mondial.

Șumovski a fost, probabil, cel mai de succes şi cel mai îndrăzneţ 
spion în domeniul aviaţiei din istoria Uniunii Sovietice. Având un 
nume de cod potrivit, BlÉRIOt, după legendarul aviator francez, 
el a furnizat URSS-ului metodele de construire a bombardierului 
strategic modern, destinat să transporte bomba atomică. Printre 
alte reuşite notabile ale sale, din timpul misiunii din anii 1930 de pe 
teritoriul Americii, se numără şi aceea de a-l însoţi pe unul dintre 
cei mai mari proiectanţi de aeronave din lume, Andrei tupolev, în 

1 Ibid.
2 Ibid.
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timpul vizitelor sale la zeci de fabrici de avioane, centre de cercetare 
şi universităţi-cheie din Statele Unite. Pe parcurs, Șumovski a recrutat 
ca agenţi o generaţie de americani care lucrau în industria aviatică 
(unii fiind colegi de an cu el la MIt) şi a filmat în interiorul fabricilor 
de armament strict secrete din Statele Unite. Specialist în relaţiile 
publice, el a oferit interviuri în ziare şi a pozat pentru fotoreporteri, 
ascunzându-şi activităţile timp de mulți ani.

Modelul lui de om de ştiinţă-spion sovietic a fost inovaţia-cheie 
din domeniul spionajului S&t. Șumovski se considera mereu ca fiind 
un inginer capabil să discute despre aviaţie de la egal la egal cu cei 
mai mari experţi ai lumii din vremea respectivă. el a convins nkvD 
să finanţeze educaţia câtorva recruţi americani, plătindu-le taxele de 
şcolarizare la cele mai bune universităţi. Aceasta este prima dovadă 
că serviciile sovietice de spionaj au investit în tineri care, ulterior, se 
vor dovedi a fi surse utile. De asemenea, Șumovksi a garantat şi a 
îndrumat patru ofiţeri nkvD care s-au înscris la MIt ca să dobân-
dească abilităţile necesare pentru a putea continua obținerea de secrete 
tehnologice. Această instruire le-a permis protejaţilor lui să câştige 
cel mai mare premiu dintre toate, bomba atomică. Până în 1944, cele 
mai bune reţele sovietice de informatori ale operaţiunii enORMOZ 
(penetrarea Proiectului Manhattan), de ambele părţi ale Atlanticului, 
fuseseră deja recrutate sau conduse de absolvenții lui Șumovski de la 
MIt. Din cei optsprezece ofiţeri sovietici de informaţii care au depus 
eforturi pentru obţinerea secretelor legate de bomba nucleară, cei 
mai importanţi erau foşti studenți ai universităţilor din Statele Unite. 

În zilele noastre, portretul lui Șumovski este expus pe merit în 
„Galeria celebrităţilor“ a SvR (Serviciul de Informaţii externe al 
Rusiei). Detaliile referitoare la cariera lui sunt în continuare strict 
secrete, atât la Washington, cât şi la Moscova. O altă fotografie, datând 
din 1982 (vezi pag. 429), îl înfăţişează pe profesorul Șumovski, la o 
vârstă înaintată, la el acasă. În spatele lui, pe un raft dintr-o vitrină 
plină cu cărţi, se află o a doua fotografie, evident o amintire nepre-
ţuită. este fotografia lui Stanislav din tinereţe, în robă de absolvire, 
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făcută în vara anului 1934, pe peluza din faţa Clădirii 10 a Institutului. 
Profesorul Șumovski, acum mai în vârstă şi mai relaxat, îşi poate per-
mite pentru prima oară să afişeze un zâmbet larg într-o fotografie. el 
priveşte mândru în obiectivul camerei foto, cu siguranţă amintindu-şi 
cum a reuşit să ducă la bun sfârşit sarcina trasată cândva de Stalin: să 
furnizeze informaţiile cruciale necesare pentru supravieţuirea ţării lui.

Scopul ruşilor nu mai este acela de a prinde din urmă şi de a 
depăşi America. Alţii urmează calea bătătorită de sovietici în anii 
1930. În zilele noastre, punerea la dispoziţia studenţilor străini a 
sistemului educativ american a devenit o afacere profitabilă. În pre-
zent, peste un milion de studenţi străini sunt înscrişi la universităţile 
din Statele Unite, aproximativ 5% din total. În mod disproporţionat, 
aproximativ o treime dintre aceştia urmează cursuri în ştiinţe, infor-
matică, inginerie şi matematică (SteM). O treime dintre studenţii 
străini sunt chinezi care, conform unui raport din 2017 publicat în 
New York Times, contribuie cu o sumă estimată de 11,4 miliarde de 
dolari la economia Statelor Unite. Avantajul pentru America este că, 
în general, studenţii străini plătesc în întregime taxa de şcolarizare 
pentru studii, subvenţionându-i pe studenţii autohtoni. Absolvenţii 
cursurilor SteM urmează să joace, în viitor, un rol-cheie în dezvol-
tarea economică a Statelor Unite. este îngrijorător faptul că, pe viitor, 
s-ar putea să nu existe suficienţi absolvenţi SteM autohtoni care să 
acopere cererile pentru forţa de muncă, având în vedere faptul că 
locurile sunt ocupate de atât de mulţi studenţi străini. O altă îngri-
jorare ar fi că absolvenţii chinezi şi indieni se vor folosi de abilităţile 
dobândite pentru a înlătura supremaţia atât de preţuită a Americii în 
domeniul tehnologic. Pe 14 februarie 2018, Christopher Wray, şeful 
FBI, a vorbit în faţa Congresului, spunând că: „Ofiţerii de informaţii 
chinezi sunt răspândiţi peste tot în universităţile americane, posibil 
pentru a obţine informaţii în domenii cum ar fi tehnologia. Școlile 
nu înţeleg această situaţie extrem de neplăcută.“ Wray a avertizat că 
„din cauza naivităţii sectorului academic cu privire la această situaţie, 
acesta se confruntă cu propriile probleme. […] Aceştia exploatează 
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mediul de cercetare şi dezvoltare pe care îl deţinem şi pe care îl res-
pectăm cu toţii. Însă profită de acest lucru.“ America rămâne prinsă 
între teamă şi lăcomie.

Cărţile care vorbesc despre istoria spionajului sovietic în Statele 
Unite şi despre aliaţii săi vorbitori de engleză împărtăşesc adeseori 
o tradiţie „anglocentrică“, din care transpare o oarecare reticenţă de 
a accepta noi surse non-engleze, în mod deosebit cele care contestă 
naraţiunile consacrate. Penuria de istorici vorbitori de limba rusă 
poartă doar o parte din vină pentru această problemă constantă. 
Studiul asupra serviciilor secrete sovietice a fost conturat în princi-
pal având la bază câteva surse occidentale principale sau relatări ale 
jurnaliştilor şi ale dezertorilor sovietici. În acest material, s-a acordat 
puţină atenţie prejudecăţilor inerente. De exemplu, mărturiile directe 
ale foştilor colaboratori sovietici care au devenit informatori, cum ar 
fi harry Gold, elizabeth Bentley şi Boris Morros, au fost incerte şi 
egoiste, prin urmare, problematice. Proiectul venona, al Agenţiei de 
Securitate naţională, care a decodat telegramele sovietice interceptate, 
nu a fost considerat demn de încredere, fiind singura sursă de identifi-
care până în mai 1950. Până şi cei de la FBI au recunoscut cât de greu 
este să identifici precis agenţii. Chiar şi atunci când sursele sovietice au 
devenit disponibile pe scară largă, după prăbuşirea URSS, materialul 
nou a fost folosit doar pentru a susţine naraţiunile deja consacrate, iar 
documentele care nu se încadrau în tipar au fost ignorate. 

Cum am găsit noul material este o altă poveste. După ce am des-
coperit un prim indiciu într-un interogatoriu declasificat, efectuat 
de nkvD în 1935, am luat urma altor dovezi. Documentul sugera 
faptul că, în 1931, Serviciul de Informaţii Militare sovietic trimitea 
agenţi la MIt în misiuni de spionaj. verificând această informaţie 
măruntă în analele universităţii şi în documentele publice, am reu-
şit să dezgrop întreaga poveste. Înainte de toate, această carte lasă 
documentele noi să vorbească şi abordează subiectul din perspectiva 
ofiţerilor de informaţii sovietici. Aceasta nu este o vânătoare de vrăji-
toare tradiţională pentru a găsi trădători care au murit demult şi care 
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şi-au trădat ţara din motive ideologice sau pentru bani în anii 1930 
sau 1940. Dimpotrivă, cartea aceasta vorbeşte despre câţiva indivizi 
care şi-au dedicat viaţa din convingerea că luptau pentru o societate 
mai bună. Poate că istoria a prezentat viziunea lor despre lume ca 
fiind una idealistă, cu toate acestea, ei s-au luptat din răsputeri să se 
asigure că Uniunea Sovietică şi sutele de milioane de locuitori ai săi 
erau pregătiţi într-o oarecare măsură să înfrunte flagelul nazist. Din 
acest motiv, ar trebui să le fim recunoscători.

Printre multele surprize şi revelaţii prezentate în această carte 
se numără şi identificarea câtorva spioni sovietici noi, care desfăşu-
rau misiuni necunoscute. Constatările stabilesc faptul că o infiltrare 
semnificativă pe teritoriul Statelor Unite a început cu un deceniu mai 
devreme decât se ştia. În plus, implicarea unor figuri proeminente din 
Statele Unite în spionajul sovietic a început mult mai devreme decât 
s-a făcut public, de exemplu earl Browder şi nathan Silvermaster au 
devenit activi cu mulţi ani mai înainte decât se credea. 

Femeile joacă un rol important şi deplin în aceste operaţiuni de 
spionaj extern. Într-o profesie dominată de bărbaţi, aceste femei nu 
joacă rolul secundar tradiţional, acela de momeală, ca Mata hari. Ray 
(Raisa) Bennett şi Gertrude klivans sunt femei tinere şi moderne, 
cu un suflu revigorant, care au ştiut de la o vârstă fragedă care le era 
menirea. Suntem privilegiaţi să le auzim dând glas propriilor cuvinte. 
niciuna dintre ele nu era sfioasă din fire, urmându-şi fiecare propriul 
drum în viaţă. Raisa Bennett a trebuit să îşi împartă responsabilităţile, 
deoarece era atât ofiţer în Serviciul de Informaţii Militare sovietic, 
cât şi mama unui copil. Gertrude klivans avea o mulţime de păreri şi 
o mulţime de bărbaţi, instruindu-i în tot acest timp pe cei mai buni 
spioni cum să se comporte ca nişte americani.

O importanţă istorică o are povestea ofiţerului Serviciului de 
Informaţii Militare, Mihail Cerniavski. la vremea respectivă, povestea 
asasinării lui a atras atenţia serviciilor secrete şi a elitei politice. Doar 
două informaţii secrete au fost subliniate de către nkvD, iar una dintre 
ele se referă la dezvăluirea de către o sursă din Boston a existenţei unei 
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opoziţii troţkiste în Moscova, care lua amploare şi care era legată de o 
mişcare revoluţionară internaţională. Cerniavski a pus la cale un com-
plot pentru a-l ucide pe Stalin şi a-l înlocui cu troțki. Stalin s-a referit 
la gloanţele lui Cerniavski în discursul pe care l-a ţinut la kremlin, pe 
4 mai 1935, în faţa absolvenţilor Academiei Armatei Roşii:

Aceşti tovarăşi nu s-au rezumat întotdeauna la critici şi 
rezistenţă pasivă. ei au ameninţat să işte o revoltă în partid 
împotriva Comitetului Central. Mai mult, ne-au ameninţat 
pe unii dintre noi cu gloanţe. este evident că încearcă să ne 
sperie şi să ne oblige să deviem de la drumul leninist.

În sfârşit, prin cercetările pe care le-am făcut pentru această carte, 
am fost încântată să îngrop o fantomă. Am descoperit viaţa şi cariera 
de spion a lui Ray Bennett, primul cetăţean american care a servit ca 
ofiţer în Serviciul de Informaţii Militare sovietic pe teritoriul Statelor 
Unite. În urmă cu optzeci de ani, Ray a dispărut din viaţa fiicei sale. 
Joy Bennett a dat fuga în dormitorul lui Ray, aşa cum făcea în fiecare 
dimineaţă, doar ca să descopere că mama ei dispăruse. În 2017, am 
putut să îi povestesc lui Joy despre cariera mamei sale şi să îi spun 
motivul pentru care aceasta fusese arestată, apoi dispăruse. Joy a 
afirmat cu amabilitate că munca mea este „sacră“.

În timpul perioadei istorice pe care o acoperă această carte, ser-
viciile secrete sovietice şi-au schimbat denumirea de multe ori dar, 
pentru a simplifica lucrurile (chiar dacă este inexact din punct de 
vedere istoric), le-am numit pe toate în carte nkvD sau Serviciul 
de Informaţii Militare. 
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F iU  al  C las e i  MU nC itoare 1

Alăturându-se mulţimii care se întorcea înveselită la Moscova de 
la aerodromul din tuşino, şi încântat de reuşita demonstației de forță 
pe care a făcut-o noua aviație sovietică, Stanislav Șumovski reflecta 
asupra extraordinarei sale vieţi. Mintea îi rătăcea la momentul în 
care a văzut pentru prima oară un om zburând, în oraşul lui natal, 
harkov, când, la vârsta de opt ani, se aflase şi el într-o mare de oameni, 
strângând încântat mâna tatălui său. era în vara anului 1910 şi, la fel 
ca restul atotcuprinzătorului imperiu rus, tânărul Șumovski fusese 
şi el cuprins de febra aviaţiei.

Cu un an în urmă, Șumovski decupase dintr-un ziar fotogra-
fia idolului său, aviatorul francez louis Blériot, care fusese făcută 
după epicul său zbor peste Canalul Mânecii.2 Presa anunţa începutul 
unei ere de zboruri îndrăzneţe pe distanţe lungi. Pentru domeniul 
Romanovilor, ce se întindea pe o şesime din suprafaţa pământului, 
de la graniţele europei şi până în Orientul Îndepărtat, zborul moto-
rizat deschidea o lume de noi posibilităţi. Șumovski a mai păstrat 

1 Frază luată din jurământul de loialitate al Armatei Roşii, rostit de fiecare nou recrut.
2 Spre întristarea ziarului Daily News, un francez, şi nu un englez, a fost câştigătorul 
premiului de o mie de lire sterline pe care îl oferea ziarul primului om care traversa 
în zbor Canalul Mânecii.



şi un articol decupat din ziar, din acelaşi an, despre olandezul de 
mult uitat care, la bordul un avion şubred, fusese primul pilot ce a 
decolat de pe pământ rusesc. Din nefericire, el a reuşit să se menţină 
în zbor doar câteva sute de metri, însă şi această încercare timidă a 
extaziat poporul. În vara următoare, albumul cu tăieturi din ziar al lui 
Șumovski era plin de articole ce vorbeau, spre încântarea publicului 
larg, despre ruşi cutezători1 care urcau la bordul unor aeronave de 
import ca să se înălțe pentru câteva minute sau poate doar câteva 
secunde spre cer. toată lumea, dar în special Șumovski, voia să vadă 
aceste maşini miraculoase şi pe eroii care le pilotau. Acum, în sfârşit, 
venise şi rândul oraşului său, harkov. hotărât să nu rateze evenimen-
tul, Șumovski îl făcuse pe tatăl său să îi promită cu câteva săptămâni 
înainte că vor merge împreună.

Ziua aceea urma să fie un moment istoric din viaţa lui. În ultima 
săptămână, ziarele locale afişau la avizierele din faţa sediilor lor 
poveşti menite să sporească nerăbdarea de a vedea noul triumf al 
ştiinţei. Un avion Farman Iv, proiectat de francezi, dar construit de 
ruşi, sosise într-un final în oraş. Acest avion rudimentar, cu multe 
aripi, era văzut de ochii sceptici ai mulţumii ca un zmeu supradi-
mensional. Cu toate acestea, motorul şuierător al acestui amestec 
dizgraţios şi şubred de lemn, material textil şi fire era capabil să 
îi ridice în aer pe pilot şi pe pasagerul său temător. Mulţimea şi-a 
ţinut respiraţia şi, după o decolare chinuită, avionul s-a desprins de 
sol, s-a întors uşor spre stânga pentru a înconjura câmpul, doar ca 
să aterizeze forţat. Șumovski l-a tras pe tatăl său de mână ca să se 
alăture celor care fugeau spre maşinăria ce ateriza, nerăbdător să îi 
felicite pe pilot şi pe pasagerul său şi să îi vadă de-aproape pe aceşti 

1 Mihail efimov, în 21 martie 1910, la Odessa, devenită apoi centrul aviaţiei ruseşti, 
a fost primul rus care a zburat cu un aparat care a decolat prin forța dezvoltată de 
propriul motor. Cu mai mult de un sfert de secol mai înainte, în 1884, la krasnoie 
Selo, ofiţerul de marină rus, Aleksandr Mojaiski, reuşise să mențină în aer, 20-30 
de metri, un monoplan propulsat de două motoare cu aburi, pentru a cărui 
decolare a fost nevoie de o rampă.
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învingători ai gravitaţiei. Zborul durase doar câteva minute, însă 
impactul lui asupra lui Șumovski va dura o viaţă. I-a trezit pasiunea 
pentru aviaţie: îşi dorea să devină pilot.

Stanislav Șumovski s-a născut pe 9 mai 1902,1 fiind cel mai mare 
dintre cei patru fii ai lui Adam vikentevici Șumovski şi ai soţiei sale, 
Amalia Forminicina (născută kaminskaia). Părinţii lui nu erau de 
etnie rusă, ci poloneză. Familia lui păstra tradiţiile, practicând cato-
licismul şi vorbind poloneză acasă.2 Șumovski făcea parte dintr-o 
veche familie nobilă care se dedica serviciului public. Conform unei 
legende, familia Șumovski se mutase în Polonia din lituania în urmă 
cu aproximativ şase sute de ani, pe vremea regelui Jagiello.3 Guvernul 
polonez a comandat statuia acestui rege de mult timp uitat pentru a fi 
prezentată la expoziția universală de la new York, din 1939.4 (Standul 
sovietic câştigător, împodobit cu statui ale lui lenin şi Stalin, se lăuda 
cu o machetă la scară mare a unei staţii de metrou din Moscova.)5 
De la mutarea familiei, generaţiile următoare de Șumovski au slujit 
cu dârzenie, mai întâi comunităţile din Polonia şi lituania, iar acum 
coroana cu vulturul bicefal rusesc.6

tatăl lui Șumovski era contabil şi reprezentant bancar şi lucra pen-
tru trezoreria de Stat a țarului din harkov, un prosper oraş comercial. 
Mama lui, Amalia, era de viţă nobilă. tatăl ei era administratorul 
întinselor domenii ale remarcabilului prinţ polonez Roman Damian 
Sanguszko, din provincia volînia, aflată în vecinătate. Amalia era 
o pianistă talentată7 şi s-a asigurat că fiii ei vor vorbi franceza şi 

1 Înregistrare a serviciului militar pentru Stanislav Antonovici Șumovski, RGAvMF, 
trad. Svetlana lohova, St. Petersburg, 1924. Fond R1108, Opis 3, fila 195
2 Theodore A. Shumovsky, Svet s Vostoka [lumina de la răsărit], trad. Svetlana 
lokhova, St Petersburg University Press, St. Petersburg, 2006
3 „A Celebration of the life of Professor Stanislav Shumovsky“, MFtI
4 În prezent, statuia se află la new York, în Central Park.
5 wikipedia.org
6 „A Celebration of the life of Professor Stanislav Shumovsky“, MFtI
7 Shumovsky, Svet s Vostoka [lumina de la răsărit]
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germana.1 După cum era de aşteptat de la puțin numeroasa comu-
nitate a lucrătorilor în administrație din acea vreme, viaţa de familie 
se învârtea în jurul serilor muzicale şi literare, când mama lor îşi 
manifesta tot talentul ei artistic. Cel mai tânăr dintre băieţii Șumovski, 
teodor, avea o amintire vie despre viaţa lor rafinată şi tihnită. el 
descria în autobiografia lui (intitulată adecvat, după cum s-au desfă-
şurat evenimentele, „lumina de la răsărit“) „o încăpere mare cu două 
ferestre; în spaţiul dintre ferestre se afla un pian la care cânta mama, 
cu chipul ei, încadrat de părul negru şi ondulat şi cu privirea pierdută 
în depărtare, aşa cum se întâmplă mereu atunci când cineva se lasă 
purtat de acordurile muzicii“.2 Când a crescut, teodor a devenit un 
academician căruia nu i-a fost străină disidența, iar azi este sărbătorit 
în Rusia, în timp ce fratele lui mai mare, Stanislav, care şi-a dedicat 
viaţa pentru a construi Uniunea Sovietică, este aproape uitat.3

Făcând parte din mica nobilime, tatăl lui Șumovski, Adam, avea 
dreptul la patronaj. Pentru cei patru fii ai lui, acest privilegiu însemna 
că puteau urma liceul din harkov.4 Agenda acestuia cuprindea o 
perspectivă asupra lumii, ce includea ştiinţa modernă, pasiunea lui 
Șumovski. Copiii mai puţin norocoşi care creşteau în acelaşi oraş, 
în aceeaşi perioadă, petreceau, asemenea majorităţii copleşitoare a 
celor 125 de milioane de supuşi ai împăratului, poate trei ani scurţi 
la o şcoală parohială5, unde preoţii consolidau principiile autocraţiei, 
fără să conteste credinţa în Dumnezeu şi în reprezentantul lui pe 

1 Înregistrare a serviciului militar pentru Stanislav Antonovici Șumovski, RGAvMF
2 Shumovsky, Svet s Vostoka [lumina de la răsărit]
3 teodor a fost închis prima oară în 1938 pentru activităţi antisovietice, împreună 
cu fiul legendarei poete ruse, Anna Ahmatova. el şi-a continuat protestele pe tot 
parcursul vieţii. teodor a tradus pentru prima oară Coranul în limba rusă.
4 Înregistrare a serviciului militar pentru Stanislav Antonovici Șumovski, 
RGAvMF; MIt, The Massachusetts Institute of Technology Yearbooks 1932-1935; 
lista membrilor Partidului Comunist – Stanislav Antonovici Șumovski, RGASPI.
5 Stanislav A. Shumovsky, „The Planning of technical education in Developing 
Countries: lessons from the USSR lecture – Discussion Series“. unesdoc.unesco.
org, 1969
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pământ, țarul. la şcoala lui Șumovski, profesorii care explicau mira-
colul zborului motorizat nu au făcut decât să îi sporească dorinţa de 
a-şi îndeplini visul.

târgul Internaţional anual era singura dată din an când invenţiile 
şi curiozităţile lumii erau aduse în faţa cetăţenilor entuziasmaţi din 
harkov. Asemenea ţării, oraşul trecea printr-o schimbare socială 
impresionantă. harkovul era mândru că ocupa un loc fruntaş în 
ceea ce privea dezvoltarea şi că făcea parte din noua Rusie. Asemenea 
rivalei sale, capitala de atunci, Sankt-Petersburg, oraşul era o fereastră 
prin care Rusia privea către Occident, către europa. Spre deosebire 
de oraşele provinciale Moscova şi kiev, care erau de departe tradiţio-
naliste, religioase şi înapoiate, harkovul a îmbrăţişat gândirea pro-
gresistă şi inovaţiile moderne. Binecuvântat cu o bogăţie de resurse 
naturale, cum ar fi cărbunele, minereurile de fier şi cerealele, oraşul 
devenise din ce în ce mai influent. Situat în inima câmpiei ucrainene 
acoperite cu cernoziom, un sol negru, excelent pentru agricultură, şi 
deţinând o gară nouă şi impresionantă, harkovul era principalul nod 
feroviar şi centrul comercial incontestabil din sudul Rusiei. Sarcina 
tatălui lui Șumovski era aceea de a ajuta la reglementarea activității 
numeroaselor bănci din sectorul privat care finanţau întreprinderile 
agricole şi de minerit aflate în continuă dezvoltare. Oraşul era un 
centru activ al producţiei de oţel şi al extracţiei de cărbune, epicen-
trul revoluţiei industriale din Rusia. Aproximativ 300 de automobile 
străbăteau cele câteva drumuri asfaltate, trecând pe lângă birjele trase 
de cai şi căruţele care abia se târau ale ţăranilor.1

Ar fi trebuit să fie un loc bogat şi fericit. nu era; într-adevăr, ar 
fi fost imposibil să trăieşti în acel oraş dezvoltat şi să rămâi imun la 
inegalitatea şi diviziunea socială, care erau rezultatul unei creşteri 
economice prea rapide. Șumovski vedea acest lucru în fiecare zi când 
mergea la şcoală, atunci când trecea pe lângă ţăranii sărăciţi care 
dormeau sub cerul liber, pe străzi. Deşi cerealele harkovului erau 

1 wikipedia.org
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exportate în oraşele atinse de foamete din europa Occidentală, puţini 
erau cei care se bucurau de profiturile ce le erau înapoiate cu ţârâita. 
Înfiinţarea de uzine moderne, oţelării şi fabrici de locomotive adusese 
în oraş problemele asociate cu industrializarea rapidă a Rusiei. Politica 
guvernului fusese aceea de a finanţa această investiţie uriaşă prin 
aplicarea de taxe suplimentare ţăranilor, obligând milioane de oameni 
să muncească în oraşe împotriva voinţei lor. Poliţia, cazacii şi armata 
îi suprimau fără milă pe cei care protestau. În fiecare primăvară, mii 
de oameni veneau flămânzi în oraş, căutând în zadar o cale ca să îşi 
îmbunătăţească traiul lor şi pe cel al familiilor lor, rămase în satele 
natale. Aceşti noi muncitori, veniți din vastul spațiu rural, lucrau fără 
tragere de inimă în fabricile deţinute de străini, schimbând o formă de 
sclavie cu alta. După cum îşi va aminti ulterior Șumovski: „De fapt, cele 
mai multe întreprinderi industriale erau deţinute de străini. De pildă, 
în oraşul meu natal, benzinăriile erau administrate de o companie 
belgiană, tramvaiele, de o companie franceză, o fabrică mare pentru 
producţia maşinilor agricole, de o companie germană şi tot aşa.“1

Muncitorii ruşi din sectorul industrial nu erau doar cel mai prost 
plătiţi din europa, dar aveau de îndurat şi unele practici necinstite 
şi inumane. În drum spre şcoală, Șumovski trecea pe lângă copii de 
vârsta lui pe care îi aştepta o zi lungă de muncă.2 Muncitorii erau 
plătiţi în numerar, o dată pe lună; restul salariului lor ajungea în 
buzunarele patronilor de fabrici printr-un sistem de bonuri care îi 
obliga pe salariaţi să îşi plătească chiria şi să cumpere bunuri la preţuri 
exorbitante din magazinele companiei. Muncitorii ruşi din sectorul 
industrial munceau unsprezece ore pe zi, deşi turele depăşeau ade-
sea programul, în condiţii nesigure şi insalubre. Populaţia oraşului 
harkov crescuse, iar condiţiile de locuit erau îngrozitoare – nu a fost 
de mirare că oraşul a devenit în scurt timp leagănul radicalismului 

1 Shumovsky, „The Planning of technical education in Developing Countries: 
lessons from the USSR lecture – Discussion Series“, unesdoc.unesco.org. 1969
2 În mod oficial, copiii sub doisprezece ani nu aveau voie să muncească; în realitate, 
patronii străini ignorau această lege.
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şi al grevelor cu caracter politic. Reacţia oficialilor la cel mai paşnic 
protest era conflictuală şi violentă.

harkovul purta cicatricele lăsate de Revoluţia din 1905 şi de pro-
misiunile încălcate ale țarului. Importanta subramură a producţiei 
de locomotive, în cadrul căreia Ivan traşutin (unul dintre studenţii 
care va călători împreună cu Șumovski în SUA) a activat ulterior, 
suferise daune considerabile din cauza obuzelor trase de autorități în 
încercarea de a înăbuşi greva muncitorilor neînarmaţi.1 Revoluţia a 
început după ce armata şi poliţia au împuşcat patru mii de protestatari 
paşnici în Sankt-Petesburg, care duceau o simplă petiţie împăratului 
prin care cereau condiţii de muncă îmbunătăţite şi sufragiu universal.2 
Demonstraţia paşnică a fost organizată şi condusă de către un agent 
din poliţia secretă a țarului, temuta Ohrana, într-una din misiunile 
agent provocateur pentru care aceasta a devenit renumită.3 

Drept răspuns, întreaga ţară s-a revoltat din cauza lipsei de reacţie 
sau a oricărei urme de remuşcare a țarului nicolae faţă de acest masa-
cru. Prietenul apropiat al lui Iosif Stalin, Artiom – ulterior, Stalin i-a 
adoptat fiul –, a instigat oraşul harkov luni întregi la revolte şi greve 
cu caracter politic. Au fost ridicate baricade pe străzile principale şi 
a izbucnit o insurecţie armată. Au avut loc lupte de stradă de mare 
amploare între cetăţenii care cereau să li se audă vocea şi forțele para-
militare cazace. În oraşele din Rusia, o alianţă încheiată între studenţii 
radicali, muncitori şi oameni de rând aproape că a îngenuncheat 
autocraţia. Șumovski a aflat că elevii îşi jucau şi ei rolul, fabricând 
bombe din dioxid de sulf în laboratoarele de chimie. Școlile şi uni-
versităţile erau mândre să fie cartiere generale ale revoluţionarilor. În 
cele din urmă, țarul nicolae a cedat în faţa poporului, oferind mari 
concesii, ba chiar promițând o Duma, un parlament, însă de îndată ce 

1 Ivan traşutin, Tankovye dizeli [tancuri diesel], voennoe izdatel’stvo ministerstva 
oboroni, Moscova, 1959. Document tradus de Svetlana lokhova.
2 wikipedia.org
3 Agenţii secreţi ţarişti se infiltrau în organizaţiile revoluţionare, punând la cale 
acte de terorism înainte să-şi trădeze camarazii revoluţionari.
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grevele au încetat, el şi-a retras cuvântul. Oamenii s-au simţit trădaţi 
de către țarul lor. În fiecare an, de-a lungul copilăriei lui Șumovski, 
au avut loc în harkov demonstraţii cu sloganul: „nu mai avem țar“, 
comemorând moartea celor cincisprezece mii de oameni spânzuraţi 
în toată ţara pentru că participaseră la proteste.

Clasa de mijloc a Rusiei, inclusiv familia Șumovski, s-a înstrăinat 
de guvernul său. Aceştia au fost martori la represiunile şocante şi vio-
lente asupra protestatarilor paşnici şi la eşecul lamentabil al oficialilor 
de a oferi condiţii sociale mai bune. exista acum o Duma pentru care 
cei înstăriţi, cum era Adam Șumovski, puteau vota însă, în realitate, 
țarul era la fel de autocrat ca înainte. legile electorale erau schimbate 
pentru a-i exclude pe cei despre care se credea că fuseseră convinşi 
să voteze pentru partidele critice, radicale şi pentru a-i promova şi 
a-i sprijini pe conservatori, iar parlamentul a fost botezat cu dispreţ 
„Duma lacheilor“.1 Deşi erau interzise în mod oficial, existau discuţii 
de salon în toată ţara despre scandalurile recente în care era amestecat 
Rasputin, vindecătorul prin puterea credinţei de la curte, şi despre 
implicarea, nu la fel de clandestină, a Ohranei în activităţi teroriste, 
inclusiv asasinate şi atentate cu bombă.2

Deoarece țarul nicolae se opunea cu vehemenţă schimbării, opo-
ziţia politică şi dezbaterile de salon s-au îndreptat şi mai mult spre 
stânga, în căutarea unor alternative radicale. Certitudinea schimbării 
promise de dialectica marxistă a fost pe placul minţilor metodice 
ale cetăţenilor din harkov. În faţa unei politici oficiale de rusificare, 
fiecare naţionalitate din imperiu aspira din ce în ce mai mult la inde-
pendenţă. evreii ruşi erau supuşi în mod repetat discriminării. Cote 
oficiale de limitare a numărul de studenţi evrei au fost impuse din 

1 Ibid.
2 Ohrana, Departamentul pentru Apărarea Securităţii Publice şi a Ordinii, Arhiva 
Ohrana pentru Biroul din Paris, https://digitalcollections.hoover.org; rapoarte de 
informaţii de la agenţii de pe teren şi de la biroul din Paris despre poliţia secretă a 
Rusiei imperiale, depeşe, circulare, studii, corespondenţă a revoluţionarilor şi 
fotografii referitoare la activităţile revoluţionarilor ruşi în străinătate.
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nou şcolilor şi universităţilor, iar antisemiţi violenţi formau bande 
cunoscute sub numele de „Sutele negre“.

În ciuda atmosferei de sărbătoare aduse de târgul Internaţional 
din 1910, s-au declanşat noi valuri de greve. harkovul era un ames-
tec periculos de muncitori plini de resentimente din cauza eşecului 
revoluţiei din 1905, o clasă profesională liber-cugetătoare care citea 
literatură socialistă strecurată în oraş din străinătate şi un corp stu-
denţesc rebel şi radical. nu mai lipsea decât o scânteie. În provincie 
existau frământări şi, din când în când, apăreau pusee de violență. 
Ţăranii rămaşi în satele lor se simţeau excluşi din punct de vedere 
economic. Părinții lor fuseseră, practic, nişte sclavi; acum, fiii lor nu 
mai aveau niciun viitor acolo. Bande de ţărani deposedaţi de pământ 
rătăceau prin zonele rurale, dând foc conacelor şi omorându-i pe 
moşieri. Armata a încercat să păstreze ordinea, împuşcând grupările 
de sceleraţi. Între timp, radicalii din oraşe îşi învăţaseră lecţia după 
recentele trădări; nu vor mai exista jumătăţi de măsură data viitoare. 
Revoluţionarii erau mai determinaţi decât înainte. În copilăria sa, 
Șumovski va învăţa nu doar despre avioane, ci şi despre evenimentele 
tragice din istoria recentă a ţării sale, cum ar fi Duminica însângerată 
din 1905, când au fost ucişi demonstranţi neînarmaţi care mărşăluiau 
spre Palatul de Iarnă pentru a-i prezenta țarului o petiţie, precum şi 
masacrul din câmpurile aurifere de pe lena, din 1912, când trupele 
ţariste au împuşcat zeci de muncitori care făceau grevă, protestând 
împotriva preţurilor mari din magazinele companiilor.1 Prin țară 
circulau cărţi poştale cu cadavrele rezultate în urma masacrului de 
pe lena, care stârneau şi mai mult atitudinile antiguvernamentale. 
Pe scurt, Rusia era o ţară care se afla pe punctul de a duce un război 
cu ea însăşi.

Într-o ţară lipsită de speranţă, mulţi au renunţat la visurile lor de 
schimbare şi au ales să emigreze, cu gândul de a-şi încerca norocul în 
străinătate, cel mai adesea în America. Primul val de emigranţi ruşi 

1 wikipedia.org
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a adus cu el două milioane şi jumătate de foşti supuşi ai țarului, care 
s-au stabilit în Statele Unite între 1891 şi 1914.1 Mulţi erau emigranţi 
economici; alţii fugiseră de măsurile antisemite luate de guvern; alţii 
erau în continuare revoluţionari şi instigatori frustraţi. În new York 
şi în alte oraşe s-au dezvoltat repede grupuri clandestine mari şi pros-
pere de socialişti care, în cele din urmă, i-au oferit refugiu în Bronx lui 
lev troțki înainte de revoluţiile din 1917. troțki scria pentru Forverts 
(Înainte), ziarul în idiş al Partidului Socialist Radical, care avea un tiraj 
zilnic de două sute şaptezeci şi cinci de mii de exemplare. emigranţii 
ruşi au ajuns să domine regiuni cum ar fi Brighton Beach, Brooklyn şi 
comitatul Bergen, din new Jersey, păstrând vii multe dintre tradiţiile 
„vechii ţări“. Mulţi viitori spioni şi-au găsit adăpost ori s-au născut 
în aceste comunități exilate, răspândite pe întreg teritoriul Statelor 
Unite. Arthur Adams2 a scăpat de tortura ţaristă, devenind membru 
al Partidului Comunist din America de nord şi, ulterior, un spion 
de succes al serviciului sovietic de informaţii militare.3 la fel ca în 
cazul Gertrudei klivans4 şi al Raisei Bennett5, părinţii lui George 
koval6 au emigrat în Statele Unite pentru a scăpa de măsurile luate 
împotriva evreilor. Familiile lui harry Gold7, Ben Smilg8 şi ted hall 

1 Ibid.
2 Ofiţer de informaţii militare care a jucat un rol important în operaţiunea 
spionajului nuclear.
3 evgheni Primakov, Ocherki istorii Rossiiskoy vneshnei razvedki [Din istoria 
spionajului extern sovietic], Mezhdunarodnye otnoshenia (Relații internaționale), 
Moscova, 1996
4 G.I. kasabova, O vremeni, o Noril’ske, o sebe... [Despre timpuri, despre norilsk, 
despre mine...], PoliMedia, Moscova, 2001. versiunea în limba engleză a scrisorilor 
lui klivans se află în arhivele Colegiului Radcliffe de la Universitatea harvard.
5 Arhivele familiilor Bennett şi epstein. Documente puse la dispoziţia autoarei 
prin amabilitatea familiei lui Ray Bennett.
6 vladimir lotta, GRU i atomnaya bomba [GRU şi bomba atomică], Olma Press, 
Moscova, 2002
7 Allen hornblum, The Invisible Harry Gold: The Man Who Gave the Soviets the 
Atom Bomb, new haven and london, Yale University Press, 2010
8 FBI Records: The Vault, https://vault.fbi.gov/

40   svetlana lokhova



s-au îmbarcat şi ele pe vapoarele care duceau spre o nouă viaţă.1 Mai 
târziu, Șumovski va avea parte de o primire călduroasă în cercul imi-
granţilor din Boston.2 Mulţi îşi ţineau secrete convingerile radicale şi 
legăturile cu organizaţiile socialiste internaţionale, în ciuda faptului 
că îmbrăţişau deschis stilul de viaţă american.

•••

Ţarul nicolae al II-lea, împăratul Rusiei, era, asemenea tânărului 
Șumovski, un împătimit al zborului. Pentru un om care şi-a dedicat 
viaţa opunându-se schimbării, în mod neobişnuit, nicolae a cheltuit 
aproape un milion de ruble din propriile finanţe pentru înfiinţarea 
Forţelor Aeriene Imperiale Ruse.3 entuziasmul general pentru aviaţie 
i-a permis guvernului să lanseze cu succes o campanie de subscripții 
voluntare, la care a contribuit şi familia Șumovski, pentru proiectarea 
şi achiziţionarea unei noi aeronave şi pentru instruirea piloţilor. În 
1914, spre încântarea lui, Rusia a ajuns una dintre marile puteri avi-
atice ale lumii. Unul dintre deschizătorii de drumuri în aviaţia rusă, 
Igor Sikorski, devenit ulterior faimos pentru elicopterele lui, a con-
struit un avion de pasageri de cursă lungă, cu patru motoare, denumit 
Ilia Muromeț.4 Aeronava revoluţionară prezenta unele inovaţii, cum 
ar fi: încălzire interioară, lumină electrică, ba chiar şi o toaletă; în 
mod tulburător, pardoseala avea panouri de sticlă, pentru a le permite 
celor doisprezece pasageri să se ridice de pe scaunele de răchită ca 

1 koval a lucrat ca supraveghetor la centrala nucleară din Oak Ridge. A fost 
singurul spion rus care a pătruns în Proiectul Manhattan. Americanul harry Gold 
a activat ca mesager pentru ruşi. el a fost prins de FBI şi a devenit un martor-cheie, 
deşi unul nefiabil. Theodore hall, cel mai tânăr om de ştiinţă care a lucrat la los 
Alamos, le-a furnizat ruşilor desenul pentru mecanismul de declanşare a bombei. 
el nu a fost pus sub acuzare de FBI.
2 nSA, Cablograme decodate în Proiectul venona al Agenţiei de Securitate naţională.
3 Aviatsiya Vtoroy mirovoy [Aviația celui de-al Doilea Război Mondial],  
www. airpages.ru
4 Ibid.
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să privească peisajele ce se perindau sub picioarele lor. Ca semn de 
încredere, Sikorski îşi lua familia în zboruri pe distanţe lungi pentru 
a demonstra fiabilitatea invenției sale. Până la izbucnirea Primului 
Război Mondial, prima rută aeriană a avionului de pasageri era de la 
Moscova la harkov; din nefericire, destinul monstrului Ilia Muromeț 
nu a fost acela de a rămâne în amintire ca fiind primul avion de pasa-
geri din lume, ci, cu câteva modificări, de a fi primul bombardier din 
lume. (În 1947, tupolev va inversa trucul, transformând un avion de 
luptă în primul avion de pasageri presurizat.)

Rusia a creat bombardamentul strategic pe 12 februarie 1915. Fără 
să existe o provocare, zece dintre uriaşii lui Sikorski s-au ridicat încet 
în aer, fiecare propulsat de patru motoare. Zburând spre vest, aero-
navele, având la bord fiecare aproape o jumătate de tonă de material 
explozibil, s-au îndreptat spre frontul german. Avioanele Ilia Muromeț 
erau adevărate fortăreţe ale cerului. echipajul purta armură de metal 
pentru protecţie personală. În ciuda vitezei mici cu care zburau şi a 
numărului impresionant de mitraliere plasate strategic, niciun avion 
de luptă al epocii respective nu a îndrăznit să-l atace nici măcar pe 
unul dintre ele, darămite întreaga escadră. În prezent, Ilia Muromeț 
rămâne singurul bombardier care a doborât mai multe avioane de 
vânătoare decât daunele pe care le-a suferit. Abia pe 12 septembrie 
1916, după optsprezece luni de misiune, ruşii au pierdut primul 
lor Ilia Muromeț în timpul unei lupte violente cu patru avioane de 
vânătoare germane Albatross şi, chiar şi aşa, a reuşit să doboare trei 
dintre avioanele inamice. epava a fost dusă în Germania şi copiată.1

Botezată după singurul erou epic canonizat de Biserica Ortodoxă 
rusă, aeronava a devenit subiect de legendă. eroul medieval fusese un 
uriaş înzestrat cu extraordinare puteri fizice şi spirituale. Asemenea 
eroului al cărui nume în purta, Ilia Muromeț lupta pentru patria 
şi poporul său. Articolele de ziar trâmbiţau realizările avionului 
atât împătimiţilor de zbor, cât şi cititorilor obişnuiţi. valoarea sa 

1 Ibid.
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propagandistă a fost o inspiraţie pentru ruşi, inclusiv pentru tânărul 
Șumovski, care se obişnuise cu o serie de înfrângeri demoralizatoare 
aduse de armatele kaizerului. 

•••

Decizia țarului, din 1914, de a intra în război împotriva Austriei 
şi a Germaniei a declanşat războiul mondial, iar ţara lui a luat dru-
mul revoluţiei. În august 1914, Rusia a părut la început că se alătură 
deciziei lui de a intra în luptă. nu au mai existat greve în industrie şi, 
pentru o perioadă scurtă, presiunea schimbării a dispărut. Cu toate 
acestea, câteva luni mai târziu, Șumovski simţea cum atmosfera din 
oraş se schimba pe zi ce trecea, războiul dus de Rusia înregistrând 
înfrângere după înfrângere, iar pierderile de vieţi omeneşti şi pierde-
rile financiare erau din ce în ce mai mari. Șumovski împărţea fluturaşi 
antirăzboi, care susţineau că adevăratul inamic erau capitaliştii, nu 
muncitorii în uniforme. Grupurile de discuții studenţeşti schimbau 
cărţi interzise de literatură socialistă şi copii ale ziarelor clandestine. 
Studenţii vremii preţuiau scrierile utopice, mulţi dintre ei trecând 
repede de la textele religioase la descoperirea eroilor printre revolu-
ţionarii francezi. Cluburile de lectură din şcoli ofereau un teren fertil 
pentru viitorii lideri ai revoluţiei.

viaţa confortabilă a familiei lui Șumovski a fost subminată treptat 
de inflaţia galopantă. Preţurile pentru produsele naturale, care erau 
din ce în ce mai greu de găsit, au crescut vertiginos, iar salariul tatălui 
nu mai era suficient pentru a satisface nevoile familiei. ei şi-au inves-
tit economiile în obligaţiuni de război emise de stat, a căror valoare 
scădea pe măsură ce se apropia războiul. tatăl lui se plângea acasă 
de decizia iraţională de a devaloriza în secret rubla prin emiterea 
unei cantităţi nelimitate şi inutile de bancnote. Cetăţenii inspiraţi şi 
neîncrezători strângeau aur, argint şi monede de cupru cu valoarea 
nominală cea mai mică; penuria de mărunţiş care a rezultat a deter-
minat guvernul să tipărească cupoane de hârtie drept surogat. Până 
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şi cel mai novice într-ale finanţelor, darămite un contabil inteligent, 
ştia că rubla, odinioară puternică, începea să-şi piardă rapid valoa-
rea. la începutul extrem de costisitorului război, țarul a făcut ceva 
remarcabil, renunţând la principala sursă de venit a ţării lui. Fiind 
convins că beţia a fost motivul înfrângerii crunte suferite în războ-
iul ruso-japonez şi în revoluţia din 1905, care a urmat, el a interzis 
vânzarea de votcă pe durata războiului.1

Deşi nu a reuşit să reducă astfel consumul de băutură în Rusia, el 
a creat astfel o mare problemă financiară pentru trezorerie. Înainte de 
război, monopolul deţinut de țar pe votcă fusese singura sursă impor-
tantă de venit pentru guvern, reprezentând 28% din întregul buget 
de stat. Clasa mijlocie a fost cea care a avut cel mai mult de suferit 
de pe urma majorării taxelor. Sentimentele lor ostile erau îndreptate 
împotriva corupţiei larg răspândite şi a profitorilor de război, consi-
deraţi a fi acoliţii țarului. existau suficiente semne că muncitorii din 
harkov deveneau din ce în ce mai neliniştiţi. Preţurile exorbitante 
ale alimentelor au provocat greve ce au dus la răscoale. la început, 
protestatarii i-au blamat pe ţăranii lacomi care doseau alimentele şi 
pe vânzătorii avari, apoi şi-au îndreptat furia împotriva germanilor, 
a evreilor, a poliţiştilor, a birocraţilor şi, în cele din urmă, împotriva 
monarhului. Înfrângerile catastrofale şi retragerile masive au făcut 
din harkov un punct critic de tranzit, care se afla inconfortabil de 
aproape de linia de front. Zi şi noapte, în gară opreau trenuri pline 
cu trupe proaspete şi muniţie pentru front. la întoarcere, aceleaşi 
vagoane aduceau un val de suferinţă; rămăşiţele descurajate ale unei 
armate înfrânte. harkovul s-a transformat într-un oraş al disperării, 
frustrării şi furiei. 

În 1915, tatăl lui Șumovski şi-a mutat familia la două mii două 
sute de kilometri depărtare, în colţul de sud-est al imperiului, departe 
de război. el a hotărât să se stabilească în idilicul „mic Paris din 

1 Mikhail Butov, „When the tsar Banned Booze“, Russia and Beyond, 2014. www.
rbth.com
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Caucaz“, Șuşa, oraş aflat astăzi în regiunea disputată de Armenia şi 
Azerbaidjan.1 În ciuda distanţei, a fost o alegere uşor de făcut. Oraşul 
se afla departe de război, traiul era ieftin, alimentele erau din belşug 
şi, în calitate de slujitor al coroanei, deţinea o poziţie respectabilă. 
Familia Șumovski şi-a împachetat lucrurile şi a plecat spre izolata 
regiune din transcaucazia cu trenul şi pe jos. Șuşa semăna cu un oraş 
elveţian din tablouri, având câteva clădiri moderne cu mai multe etaje, 
în stil european, înşirate de-a lungul bulevardelor sale largi. Faimos pe 
bună dreptate pentru grădina sa cu flori, precum şi pentru patinoa-
rele sale, oraşul se lăuda, de asemenea, cu un teatru armean şi două 
cinematografe rivale, the American şi the Bioscope. Pe timpul iernii, 
filmele rulau înăuntru, iar pe timpul verii, afară. Șuşa era capitala 
educaţională şi culturală a regiunii, lăudându-se cu şcoli excelente şi 
amfiteatre care găzduiau seri culturale de dans şi concerte.2

Caucazul devenise de curând parte a Imperiului Rus, sub amenin-
ţarea baionetei. exploatarea petrolului făcuse ca regiunea să devină 
una dintre cele mai bogate de pe planetă. Ruşii, în număr mic, de 
câteva sute, aveau meseriile cel mai bune din regiune, consolidându-şi 
poziţia prin favorizarea armenilor creştini şi defavorizarea azerilor 
musulmani. Chiar şi în cele mai bune vremuri, guvernul ţarist şi-a 
îndreptat doar un ochi spre tensiunea care mocnea între etnii, însă 
în noiembrie 1914, Rusia a pornit la război împotriva Imperiului 
Otoman musulman, lucru ce a sporit neliniştea. În curând, Adam 
Șumovski a ajuns să regrete hotărârea de a se muta în Șuşa.

În septembrie 1915, în ciuda faptului că nu avea o experienţă 
militară relevantă, țarul nicolae s-a simţit obligat să preia personal 
conducerea armatei – şi, prin urmare, să-şi asume întreaga răspun-
dere pentru neplăcutele evenimente de pe front. el a fost învinuit 
pentru moartea a nenumăraţi soldaţi care au fost trimişi neînarmaţi 

1 Raymond kevorkian, The Armenian Genocide: A Complete History, I. B. tauris, 
londra, 2011
2 Arsen Melik-Shakhnazarov, „Small Caucasian Paris“, www.analyticon.com
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în fața inamicului şi pentru decizia de a înfrunta gazul otrăvitor fără 
măşti. Din cauza efectului gazului otrăvitor, au murit de cincizeci de 
ori mai mulţi soldaţi ruşi decât americani.1 existau puţine provizii 
pentru armată, o penurie de obuze şi, în consecinţă, un moral scă-
zut. viitorul general alb Denikin scria că „regimentele, deşi complet 
epuizate, ţineau piept atacurilor care veneau unul după altul doar cu 
baionetele. […] Sângele curgea fără oprire, rândurile deveneau tot 
mai rare. numărul mormintelor creştea.“2

Până în 1916, kaizerul a fost mai interesat să lupte în Occident, 
împotriva britanicilor şi a francezilor. Însă, în timp ce ruşii mureau 
cu sutele de mii, aliaţii lor occidentali păreau să profite. Aliaţii ofereau 
împrumuturi şi plăteau sume exorbitante drept mită ca să ţină Rusia 
în luptă. Franţa, Marea Britanie şi, ulterior, America au făcut tot 
posibilul să menţină războiul în est. Dacă frontul de est ceda, atunci 
trupele germane erau libere să se deplaseze spre vest şi să nimicească 
tot ceea ce mai rămăsese din puterile Antantei.

Într-un final, în februarie 1917, întreaga situaţie a devenit prea greu 
de suportat. Plata pentru greşelile guvernului distrusese liantul care 
ţinuse împreună Imperiul Rus de-a lungul secolelor. viaţa din oraşe era 
mizeră din cauza inflaţiei; ţăranii obţineau recolte bogate, însă refuzau 
să vândă surplusul de cereale la preţul infim fixat de stat. Alimentele se 
găseau în cantităţi mici în pieţe şi la preţuri exorbitante, iar muncitorii 
nu şi le permiteau. În oraşe era foamete. Autocraţia se baza pe loialitatea 
jandarmilor şi a armatei pentru a suprima inevitabilele proteste, însă 
armata, învinsă, era acum de partea poporului. Soldaţii nu mai ascultau 
ordinele de a trage în mulţimea de femei înfometate.

Preluând comanda în ceea ce privea războiul, țarul nicolae a pus 
în joc viitorul vechiului sistem autocratic şi a pierdut. Ţarul fusese 
întotdeauna considerat ca fiind trimis de Dumnezeu şi atotştiutor. 

1 wikipedia.org
2 Anton Denikin, The Russian Turmoil: Memoirs Military, Social and Political, 
hutchinson, londra, 1922
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