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Misiunea lui Frank Wisner ºi a echipei din Bucureºti a Office of Strategic
Services (OSS)1, unul dintre precursorii Central Intelligence Agency, reprezintã
„scena celei mai timpurii crize a Rãzboiului Rece“2. Prilejuitã de întoarecerea
armelor de cãtre România la 23 August 1944, formarea primei arhitecturi ameri-
cane de intelligence la Bucureºti a permis ofiþerilor de informaþii surprinderea
intenþiilor agresive ale URSS cu privire la statele europene din proximitate.
Primele semnale ale conturãrii unei rivalitãþi postbeliceWashington-Moscova au
plecat de la Bucureºti, analiza acestei realitãþi istorice putând contribui la o mai
bunã înþelegere a contextului, specificului ºi importanþei activitãþii de
intelligence în perioada postbelicã.
Frank Wisner, artizanul ºi coordonatorul in situ al misiunii Hammerhead, ºi-a

coordonat echipa în îndeplinirea obiectivelor informative, fiind el însuºi parte
activã a efortului de culegere de informaþii cu privire la situaþia politicã, militarã
ºi economicã din România prin intermediul legãturilor create cu elita politicã a
þãrii ºi cu Familia Regalã.
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Experienþa trãitã de Frank Wisner în România este elocventã pentru contra-
dicþia existentã între procesul de impunere a regimului comunist în României ºi
capacitatea realã, dar, mai ales, gradul de disponibilitate a SUA ºi Marii Britanii
de a scoate statele din Europa de Sud-Est de sub influenþa URSS.

I. Oportunitate strategicã

Sesizând uriaºa oportunitate de a profita de pe urma schimbãrii surprinzã-
toare a taberelor fãcutã de România la 23 August 1944, la trei zile distanþã,
locotenent-comandorul Frank Wisner, ofiþer de informaþii american staþionat în
Egipt, i-a propus ºefului Staþiei Office of Strategic Services (OSS) Cairo, colo-
nelul John Toulmin, sã fie trimis într-o misiune specialã la Bucureºti pentru a
pune bazele operaþiunilor de intelligence din România ºi Bulgaria.
În argumentaþia sa, Frank Wisner a invocat poziþia ºefilor sãi, William Dono-

van, directorul OSS, ºi Whitney Shepardson, ºeful ramurii Secret Intelligence
(SI), care în pofida unor diferenþe de opinie privind gradul în care trebuiau aco-
modate interesele Uniunii Sovietice în regiune, înþelegeau necesitatea creãrii
unui dispozitiv eficient de intelligence în zona Balcanilor3.
Astfel, ofiþerul OSS a primit ordin de la ataºatul militar american din Turcia

ºi de la asistentul acestuia sã ajungã cât mai repede la Bucureºti.
Dupã mai multe zile de negociere cu reprezentanþii români de la Istanbul,

Frank Wisner a reuºit sã-i convingã sã-i permitã sã plece spre Bucureºti cu un
avion românesc. Din cauza timpului scurt, ofiþerul american a luat cu sine doar
o staþie radio ºi o schemã a frecvenþelor, esenþiale pentru contactarea bazei din
Istanbul4. Întreaga infrastructurã tehnicã, umanã ºi financiarã necesarã activitãþii
de spionaj urma sã fie construitã de la zero.
Practic, Frank Wisner devenea, la 31 august 1944, primul conducãtor al „Uni-

tãþii mixte americane de la Bucureºti“, începutul activitãþii sale suprapunându-se
cu finalul misiunii maiorului Walter M. Ross, care coordonase operaþiunea
Reunion de evacuare a piloþilor americani doborâþi în timpul raidurilor aeriene
asupra României.
Misiunea lui Frank Wisner era de a obþine „informaþii militare importante“,

de „a sprijini“ operaþiunea de evacuare ºi, în ansamblu, de a coordona activitatea
OSS din România, care a primit numele de cod Hammerhead5 .
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Laconic în evaluãrile trimise soþiei, Frank Wisner a caracterizat maniera în
care ºi-a pãrãsit postul din Istanbul, circumstanþele prin care a ajuns în România,
precum ºi sarcinile care i-au fost repartizate ca fiind „extraordinare“. Fãcând
totuºi o concesie propriului orgoliu profesional, de regulã temperat ºi cenzurat
de necesitatea menþinerii conspirativitãþii misiunilor cu caracter secret, ofiþerul
american considera cã activitatea sa de la Bucureºti era, în linii mari, „unicã“,
fapt confirmat ºi de superiorii sãi6.

II. Poziþia în cadrul Misiunii americane din România

Pe perioada staþionãrii în România (septembrie 1944 – ianuarie 1945), Frank
Wisner a avut calitatea de ºef de structurã (executive officer) ºi de ofiþer de infor-
maþii (information officer). Potrivit raportului OSS din 2 octombrie 1944, avea
sarcina de a culege „date militare, politice ºi economice cu caracter general“7.
Misiunea avea sã fie caracterizatã de un act de echilibristicã extrem de complicat
– în ciuda nevoii tactice uriaºe de a afla informaþii de pe un front administrat de
un aliat opac, interesele strategice ale aliaþilor vestici nu permiteau ostilizarea
Moscovei. Din alt punct de vedere, misiunea ofiþerilor americani a fost una sur-
prinzãtor de plãcutã ºi, pe alocuri, uºoarã: bine finanþaþi ºi primiþi cu deschidere
maximã de cãtre români, ofiþerii americani au întâmpinat puþine probleme în a
cultiva relaþii cu persoane-cheie din elita autohtonã.
Aflat într-o þarã care era, înainte de 1943, cvasinecunoscutã din punct de ve-

dere informativ, Frank Wisner a avut sarcina foarte dificilã de a organiza în cele
mai mici detalii ºi pentru prima oarã o structurã informativã americanã la Bucu-
reºti. S-a confruntat cu rezolvarea unor sarcini administrative importante (gãsi-
rea unui sediu, asigurarea proviziilor, punerea în funcþiune a sistemelor de comu-
nicaþii, angajarea personalului auxiliar, pregãtirea sosirii reprezentanþilor ameri-
cani din Comisia Aliatã de Control8) ºi informative, specifice ariei sale de activi-
tate9.
Frank Wisner a fost nevoit sã intre repede în acþiune, sã stabileascã relaþii cu

elita politicã româneascã, cu Marele Stat Major ºi cu oficialii sovietici de la Bucu-
reºti, sã se punã la curent cu evenimentele din România ºi sã coordoneze activita-
tea de culegere de informaþii privind România, dar ºi din alte state din regiune10.
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Frank Wisner a fost cel mai important reprezentant american din România
pânã la 11 noiembrie 1944, când a ajuns la Bucureºti ministrul plenipotenþiar
Burton Y. Berry, din partea Departamentului de Stat. De asemenea, pânã la
venirea, la 23 noiembrie 1944, a lui C.V.R. Schuyler, a fost ºeful Misiunii
Militare Americane11. Accesul obþinut cu ajutorul unei astfel de „cãrþi de vizitã“
reprezintã, ºi astãzi, visul oricãrui ofiþer de informaþii.
În pofida statutului temporar pe care l-a avut, ofiþerul OSS a explicat oame-

nilor politici ºi autoritãþilor locale, celorlalþi reprezentanþi strãini, dar ºi cetãþeni-
lor americani din România cã nu avea atribuþii politice sau diplomatice. Nivelul
aºteptãrilor elitei româneºti era uriaº, Statele Unite ºi Marea Britanie fiind vãzuþi
ca singurii actori statali capabili sã opreascã imixtiunile tot mai brutale ale Mos-
covei în viaþa politicã a României. Fãrã a avea un mandat de a face promisiuni
nerealiste, Frank Wisner ºi-a înºtiinþat interlocutorii, cu diferite ocazii, cã fãcea
parte dintr-o misiune „strict militarã“, ce reprezenta doar „un canal de informa-
þii“ ºi nu se putea implica în negocieri cu oficiali ai guvernului român12. Cu toate
acestea, credinþa majoritãþii protipendadei autohtone era cã România nu va fi
abandonatã de cãtre Vest în faþa avalanºei sovietice.
În calitate de ºef al Misiunii Militare Americane, C.V.R. Schuyler aproba ac-

tivitãþile OSS Bucureºti ºi citea rapoartele întocmite de membrii acestuia13. Lo-
cotenent-colonelul William Maddox, ºeful SI de la Caserta, i-a atras atenþia lui
Frank Wisner, încã de dinaintea sosirii lui C.V.R. Schuyler, cã OSS Bucureºti
avea obligaþia de a þine cont în organizarea activitãþii de impactul pe care aceasta
urma s-o aibã, din punctul de vedere al eventualei tensionãri a relaþiei cu repre-
zentanþii ruºi, asupra poziþiei oficialului american în cadrul Comisiei Aliate de
Control14. Totuºi, istoria a demonstrat cum contextul politic, militar ºi social ex-
trem de complicat din România a generat dificultãþi în urmarea cu stricteþe a
principiului subordonãrii instrumentelor de spionaj, interesului politico-strate-
gic, raþiune a funcþionãrii oricãrui serviciu de informaþii al unui stat democratic.
Poziþionându-se prudent faþã de reprezentanþii Moscovei la Bucureºti, noul

ºef al Misiunii militare americane de la Bucureºti a solicitat ca personalul OSS
Bucureºti sã fie redus ca numãr, dar sã-ºi menþinã reþeaua de informatori, dân-
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du-ºi seama de importanþa tacticã a acesteia15. Deºi, la început, au fost tensiuni
legate de scopul ºi caracterul activitãþii sale, OSS a colaborat, în general, cu
C.V.R. Schuyler ºi, potrivit acestuia, echipa lui Frank Wisner i-a furnizat infor-
maþii valoroase16.
În ceea ce priveºte relaþia ofiþerului american cu Burton Berry, aceasta a fost

marcatã încã din noiembrie 1944 de tensiuni cu privire la împãrþirea sarcinilor ºi
la ierarhie, care au fost raportate de ofiþerul OSS lui William Donovan. Con-
flictul a izbucnit ca urmare a faptului cã Frank Wisner nu era dispus sã accepte
viziunea diplomatului american. Acesta considera cã era firesc ca OSS sã-ºi
transmitã comunicãrile exclusiv prin canalele Comisiei Aliate de Control, orga-
nism din care fãceau parte ºi sovieticii, ºi ca Departamentul de Stat sã aibã ex-
clusivitate în ceea ce privea comunicarea cu autoritãþile de la Bucureºti, inclusiv
cu Familia Regalã, ºi cu reprezentanþii Societãþii Româno-Americane, filialã a
Standard Oil Company17. Asumând o poziþie de forþã, Burton Berry i-a sugerat
lui C.V.R. Schuyler ca OSS sã-ºi predea sursele ºi sã-ºi încheie activitatea la
Bucureºti18. Aceastã stratagemã de tip friendly fire i-ar fi asigurat lui Burton
Berry cea mai înaltã poziþie de reprezentare a Washingtonului în România.
Cãutând mediatori care sã tempereze rivalitãþile din cadrul aparatului ameri-

can de la Bucureºti, William Donovan i-a implicat în soluþionarea disputei pe
Robert P. Joyce de la OSS Caserta ºi pe Carmel Offie, adjunctul lui Alexander
C. Kirk, consilier politic pe lângã Supreme Allied Commander19,Mediterranean
Theater ºi ambasadorul american în Italia. Carmel Offie a propus ca OSS Bucu-
reºti sã-ºi continue activitatea, pe care o considera importantã, dar sã-l informeze
pe Burton Berry cu privire la aceasta20. Aparent, Berry obþinuse o satisfacere a
orgoliului, chiar dacã aceastã soluþie de compromis risca naºterea unor resenti-
mente ce ar putea îndepãrta aparatul de intelligence de siajul dimensiunii policy.
În ianuarie 1945, C.V.R. Schuyler nu a acceptat propunerea ca structura de

informaþii din România sã se concentreze doar pe datele care nu puteau fi obþi-
nute de Departamentele de Stat ºi Rãzboi ºi a propus restrângerea contactelor
OSS, care rãmânea mai degrabã independent, la cele neoficiale, inclusiv a celor
din provincie ºi angajarea lui Burton Berry în discuþii cu elita politicã româneascã
þãrii21.
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III. Colaboratori ºi surse

Dintre angajaþii Misiunii americane, Frank Wisner a colaborat mai ales cu
funcþionarul DinuAlimãºteanu, secretara-translatoare Silvia May Placa ºi Imperio
Mateescu – avocat de profesie ºi ºeful Serviciului Presei din cadrul Misiunii
militare americane, unul dintre cei mai de încredere ºi capabili agenþi ai servi-
ciilor de informaþii anglo-americane.
Ofiþerul OSS a lucrat în mod deosebit cu persoane de origine românã recru-

tate în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial: sublocotenentul ªerban Vãli-
mãrescu – fiul fostului ambasador român în Argentina –, sergentul Mihail Laho-
vary – fiul vitreg al omului politic liberal Constantin Argetoianu – ºi sublocote-
nentul Nicolae Hagigogu – de origine macedo-românã22.
Frank Wisner nu a fost strãin nici de activitatea lui Frank Edward Stevens23,

jurnalist american, corespondent al Christian Science Monitor. În perioada
1945-1949, Frank Stevens a îndeplinit o serie de sarcini informative în benefi-
ciul Misiunii americane, respectiv, dupã 1947, al Legaþiei americane de la Bucu-
reºti. Acoperirea de jurnalist ºi afilierea sa cu organizaþii religioase caracterizate
de un apostolism militant, deºi strãvezie în context, i-a permis lui Stevens sã se
miºte cu o libertate substanþialã printr-o paletã de medii sociale autohtone.
Sesizând oportunitatea, în 1944, FrankWisner l-a numit „consilier politic“ pe

Frank Edward Stevens ºi i-a dat ca sarcini culegerea de informaþii cu privire la
colaboraþioniºti ºi intervievarea unor personalitãþi locale. Printre acestea, s-au
numãrat oamenii politici Iuliu Maniu, Dinu Brãtianu, Petru Groza, Constantin
Titel Petrescu, Nicolae Lupu, Petre Constantinescu-Iaºi, industriaºii Nicolae
Malaxa ºi Max Auschnitt, precum ºi scriitoarea Martha Bibescu. De asemenea,
Frank Stevens a menþinut contacte cu reprezentanþi din zona politicã ºi de relaþii
externe (funcþionarii de rang superior la Ministerul Afacerilor Strãine, Vasile
Stoica, Eugen Filotti ºi Savel Rãdulescu), militarã (generalul Socrat Mardari
ºi colonelul Lucian Costescu de la Marele Stat Major), economicã ºi petro-
lierã24.

IV. Activitatea informativã

Ofiþerul OSS s-a aflat în legãturã cu Marele Stat Major român, de la care a
primit, printre altele, comunicãrile Comisiei Aliate de Control cu privire la apli-
carea Convenþiei de Armistiþiu ºi lanþul de comandã al forþelor române de pe
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front25. Principalii colaboratori ai lui Frank Wisner de la Marele Stat Major au
fost colonelul Aurel Runceanu ºi maiorul Virgil Plesnilã26.
Pe parcursul lunilor septembrie-octombrie 1944, în vederea pregãtirii mai

multor vizite sau misiuni americane venite în România pentru a analiza diverse
aspecte de interes, Frank Wisner ºi echipa sa s-au ocupat de formalitãþile nece-
sare (obþinerea aprobãrilor de la Comisia Aliatã de Control, asigurarea transpor-
tului ºi a cazãrii, menþinerea contactului radio – singura modalitate de comuni-
care dintre România ºi Marea Britanie, respectiv SUA). I-au ajutat pe membrii
Misiunilor diplomatice americane ºi britanice la Bucureºti sã se familiarizeze cu
mediul socio-politic din România ºi sã-i cunoascã pe membrii elitei locale27.
Ofiþerul OSS le-a explicat reprezentanþilor americani cã procesul de culegere

informaþii din România trebuia sã includã analizarea datelor, diferenþierea între
„fapte“ ºi „zvonuri“ ºi excluderea „implicãrii emoþionale“28.
Frank Wisner s-a remarcat ºi prin exploatarea cu succes, în România, a mij-

loacelor de propagandã în folosul SUA ºi al Marii Britanii, în contexul difuzãrii
de filme comerciale de lung metraj privind viaþa cotidianã din SUA ºi de docu-
mentare privind campaniile Aliaþilor din timpul conflictului29. Nelimitându-se la
„arsenalul“ clasic al spionajului, a sesizat faptul cã medicii din cadrul US 15th
Air Force erau „cei mai eficienþi“ reprezentanþi americani în materie de relaþii
publice, fiind apreciaþi de ofiþerii ruºi de rang înalt de la Bucureºti pe care îi
trataserã30. Accesul acestora în proximitatea decidenþilor militari sovietici nu a
rãmas nefructificat.
În ceea ce priveºte rapoartele lui Frank Wisner, acestea au fost redactate în

perioada septembrie 1944 – ianuarie 1945, în unele cazuri integrând datele ob-
þinute de el însuºi cu cele ale subordonaþilor. Documentele semnate de el se re-
marcã printr-o abordare echilibratã ºi neutrã a discuþiilor ºi printr-un stil clar ºi
concis al redactãrii informaþiilor obþinute, standardele de luciditate ºi onestitate
analitice ce transpar din materialele elaborate de Wisner având aceeaºi aplicabi-
litate astãzi ca în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Ofiþerul OSS era permanent orientat spre obþinerea unor date sau detalii pri-

vind interlocutorii sau situaþiile aflate în discuþie care sã fie exacte ºi cât mai
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26 Vezi NARA, RG 226, Entry 214, Box 3 Memorandum To: Lt. Col. Walter Ross From: F.G. Wisner 21
March 1945.

27Arhiva personalã a lui Frank G. Wisner II, Memorandum Subject: Outline of activities and accomplish-
ments of Lt. Cmdr. Frank G. Wisner, USNR, (105905), as Chief of American Military Unit, Roumania 14
December 1944, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 68.

28Arhiva personalã a lui Frank G. Wisner II, Memorandum Subject: Outline of activities and accomplish-
ments of Lt. Cmdr. Frank G. Wisner, USNR, (105905), as Chief of American Military Unit, Roumania 14
December 1944, Opening of U.S. Political Mission in Bucharest, George Cristian Maior (coord.), op. cit.,
p. 67.

29 NARA, RG 226, Entry 154, Box 27, Report No. 15 To: R. P. Joyce Ens. W.L. Campbell From: Lt.
Comdr. F. G. Wisner 16 September 1944, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 79.

30 NARA, RG 226, Memorandum To: Lt. Cmdr. E. J. Green Mr. R. P. Joyce Ens. W.L. Campbell From:
Lt. Comdr. F. G. Wisner 26 September 1944, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 79.



apropiate de adevãr. Acest fapt denotã intenþia de a înþelege cât mai bine mesa-
jele ºi punctele de vedere care îi erau prezentate, precum ºi de a le pune într-un
context care sã le întregeascã sensul ºi sã releve eventuale cauze sau consecinþe.
Din acest motiv, Frank Wisner evalua constant datele ºi informaþiile produse

de surse sau de persoanele cu care acestea intrau, dirijat sau nu, în contact, pen-
tru a le evalua credibilitatea, luând în calcul afilierea lor politicã, validând ºi
completând informaþiile primite din punctul de vedere al relevanþei ºi acurateþei,
fie în calup, fie individual, prin comparaþie sau corelaþie cu datele obþinute de la
alte surse sau subsurse31.
Ulterior, atât consilierul diplomatic Roy M. Melbourne, cât ºi Robert P. Joyce

l-au caracterizat pe FrankWisner ca fiind o persoanã echilibratã, având în vedere
atmosfera tensionatã de la Bucureºti cauzatã de dilemele operaþionale constante32.
Fãrã a exacerba artificial importanþa acestei dimensiuni, trebuie remarcat

faptul cã, pe parcursul staþionãrii la Bucureºti, Frank Wisner a avertizat în mod
repetat Washingtonul legat de intenþia URSS de a forþa introducerea în Europa
de Sud-Est a unor regimuri comuniste.
Reacþiile concrete au întârziat ºi Frank Wisner a fost profund dezamãgit de

lipsa de acþiune a establishment-ului american33. Amprenta acestui punct de in-
flexiune nu îl va pãrãsi pânã la sfârºitul vieþii.
Faptul cã semnalele de alarmã conþinute în rapoartele transmise de Frank

Wisner la Caserta, Bari sau Washington nu au atras atenþia factorilor de decizie
americani poate fi atribuit unor factori distincþi, dar similari.
În primul rând, viziunea ofiþerului OSS asupra situaþiei din România ºi a in-

tenþiilor URSS nu era împãrtãºitã de toþi membrii Unitãþii OSS, locotenentul
Henry L. Roberts ºi cãpitanul Louis E. Madison, având o atitudine prosovieticã
ºi discutând des cu grupul intelectualilor din Partidului Comunist din România
(PCdR) – Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi doctorul Belu Zilber34.
În al doilea rând, nu trebuie subestimat rolul funcþionarilor de la Washington

care prelucrau rapoartele, scriau sinteze ºi fãceau propuneri de strategii ºi pentru
care, pe de o parte, URSS avea statutul de aliat ºi, pe de alta, cã România nu re-
prezenta o prioritate35.
Dincolo de aceºti factori obiectivi, Wisner s-a simþit urmãrit de blestemul

Cassandrei, resimþind acut, îndreptãþit de circumstanþele ºi evoluþiile ulterioare,
„divorþul“ dintre perspectivele strategice oferite de informaþia obþinutã cu greu
ºi ochelarii de cal pe care îi impune uneori realpolitik-ul.
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33 Evan Thomas, op. cit., p. 22, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 86.
34 Vezi Eduard Mark, op. cit., p. 329, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 87.
35 Eduard Mark, op. cit., p. 323.



V. Accesul la protipendada româneascã

În contextul politic complex al celei de-a doua jumãtãþi a anului 1944, postura
iniþialã de cel mai important oficial american al Washingtonului l-a transformat
pe Frank Wisner într-un reprezentant diplomatic ºi i-a oferit, pe toatã durata sta-
þionãrii în România, intrarea în cercurile oamenilor politici români ºi ale proti-
pendadei. Ofiþerul OSS era consultat deseori cu privire la evenimentele interne
ºi internaþionale ºi era rugat sã transmitã diverse mesaje la factorii de decizie de
la Washington36.
Studierea presei româneºti a relevat prezenþa publicã discretã a lui Frank

Wisner în societatea româneascã prin comparaþie cu alþi reprezentanþi americani
(inclusiv a celor aflaþi în subordinea sa sau a celor cu care colabora), britanici,
francezi37 ºi, mai ales, sovietici, fapt care poate fi explicat tocmai prin specificul
activitãþii reale, în contradicþie cu anvergura funcþiei sale. Frank Wisner a fost
menþionat ca fiind prezent la un singur eveniment oficial – Serbarea Pomului de
Crãciun la Regimentul de gardã cãlare din 22 decembrie 194438.
Totuºi, numele ofiþerului OSS apare des în documentele de arhivã româneºti

ºi americane, fiind relevate aspecte referitoare la prezenþa sa în cercurile din
înalta societate bucureºteanã. Potrivit literaturii secundare, Frank Wisner parti-
cipa la reuniunile protipendadei româneºti. Ofiþerul american avea ºi alte moduri
de a-ºi petrece timpul liber, printre care participarea la partide de vânãtoare de
fazani în Munþii Carpaþi ºi de raþe în Delta Dunãrii, precum ºi vizite la Castelul
Peleº din Sinaia39.
Frank Wisner a devenit unul dintre apropiaþii Familiei Regale. Ofiþerului

OSS i s-a permis de cãtre superiori sã-i ofere Regelui Mihai I – cunoscut pentru
pasiunea sa pentru automobile – o maºinã americanã de tip jeep ºi o carabinã
M 1. La rândul sãu, Regina Elena i-a dãruit lui Frank Wisner o tabacherã din aur
ºi argint, gravatã cu stema ºi monograma sa40.
În ceea ce priveºte relaþia cu Regele Mihai I, în contextul unei discuþii din

noiembrie 1944 la care au mai fost prezenþi Edward Glavin ºi Robert P. Joyce,
monarhul i-a lãsat lui Frank Wisner impresia cã a rãspuns cu sinceritate ºi con-
vingãtor la întrebãrile primite41.

9 OPERAÞIUNEA HAMMERHEAD 19

————————
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Decembrie 1944, p. 9, „Serbarea pomului de Crãciun la regimentul de Gardã cãlare“, în Scânteia, Anul I, nr.
95, 25 Decembrie 1944, p. 7.

39 Arhiva personalã a lui Frank G. Wisner II, Letter from Frank Wisner to Jeannette Gardiner Wisner 31
December 1944, Note apartinând lui Frank G.Wisner II, Burton HERSH, op. cit., pp. 206-207, George Cristian
Maior (coord.), op. cit., p. 77.

40 NARA, RG 226, Entry 210, Box 218, Report No. 44 To: Lt. Col. Maddox, Mr. R. P. Joyce From: Lt.
Cmdr. F. G. Wisner 22 November 1944, Arhiva personalã a lui Frank G. Wisner II, Letter from Frank Wisner
to Mary Jeannette Gardiner Wisner 31 December 1944, Note apartinând lui Frank G. Wisner II, Evan Thomas,
op. cit., p. 21, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 77.

41 Vezi NARA, RG 226, Entry 210, Box 218, Report No. 44 To: Lt. Col. Maddox, Mr. R. P. Joyce From:
Lt. Cmdr. F. G. Wisner 22 November 1944, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 18.



Ofiþerul OSS a mai purtat discuþii cu mareºalul Casei Regale, Ioan Mocsony-
Stârcea, cu prim-ministrul Constantin Sãnãtescu, miniºtrii de externe Grigore
Niculescu-Buzeºti ºi Constantin Viºoianu, oamenii politici Iuliu Maniu, Dinu ºi
Gheorghe Brãtianu, prinþul Barbu ªtirbey, liderul comunitãþii evreieºti din Ro-
mânia, Wilhelm Filderman, ºi doctorul Belu Zilber, unul dintre intelectualii co-
muniºti.
În general, Frank Wisner relata în detaliu reclamaþiile oamenilor politici

români cu privire la faptul cã þara lor ar fi fost abandonatã de cãtre SUA ºi Marea
Britanie în aria de influenþã sovieticã – atât ca urmare a concesiilor fãcute faþã
de URSS în timpul negocierilor pentru redactarea armistiþiului cu Naþiunile
Unite, cât ºi a lipsei protestelor faþã de regimul impus de Comisia Aliatã de Con-
trol de la Bucureºti42.

VI. Relaþia cu reprezentanþii sovietici

La o lunã dupã ce a ajuns la Bucureºti, a transmis, din surse de încredere, si-
tuate inclusiv în interiorul PCdR, date privind tentativa URSS de a „submina po-
ziþia guvernului ºi a Regelui“ ºi a atras atenþia cã Moscova urmãrea „dominarea
politicã ºi economicã a Europei de Sud-Est, inclusiv a Turciei“.
Trãind pe viu remarca lui Sofocle conform cãreia „nimeni nu iubeºte mesage-

rul care aduce veºti proaste“, reacþia de la nivel înalt a venit în octombrie 1944
sub forma unui avertisment transmis lui Frank Wisner de William Donovan de a
acþiona în aºa fel încât reprezentanþii ruºi sã nu considere cã sprijinea guvernul
român sau cã avea o atitudine „antagonicã“ faþã de URSS. William Donovan a
mai precizat cã aºtepta rapoarte care sã acopere în detaliu ºi complet evoluþiile
importante din punct de vedere „economic, politic, social ºi militar“. La rândul
sãu, Frank Wisner s-a apãrat, argumentând cã avea în permanenþã grijã sã nu
parã cã se coaliza cu autoritãþile române împotriva comuniºtilor43.
Acest schimb de replici reflectã riscurile pe care le presupuneau contactele

dese cu cei mai importanþi oameni politici români ºi cu cercurile mondene ale
societãþii, dintre care cel mai important era compromiterea neutralitãþii forþate de
context a OSS ºi, în general, a Misiunii americane. Din acest motiv, pe toatã
perioada staþionãrii la Bucureºti, Frank Wisner a respectat indicaþiile lui William
Donovan, propunându-ºi sã nu-ºi formeze opinii „nefundamentate“ despre evo-
luþiile de la Bucureºti ºi despre acþiunile URSS ºi dând dovadã de tact ºi „discre-
þie“. De asemenea, a respectat ºi a permis subordonaþilor sãi sã transmitã puncte
de vedere diferite faþã de ale sale44.
Unitatea OSS Bucureºti a intrat în contact cu reprezentanþii NKVD de la

Bucureºti ca urmare a unor „negocieri preliminare îndelungate ºi numeroase de-
zamãgiri ºi regrese“ ºi a cooperat strict militar cu cea de-a Doua Armatã Ucrai-
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neanã ºi Comandamentul Sovietic din Bucureºti45. La rândul sãu, Frank Wisner
a înlesnit colaborarea informativã dintre US 15th Air Force ºi Comandamentul
sovietic ºi a recomandat elitei româneºti sã depunã eforturi reale pentru a cultiva
relaþia cu reprezentanþii URSS46.
Frank Wisner a înþeles faptul cã natura activitãþii OSS era cunoscutã de

URSS ºi cã acest lucru împiedica menþinerea unei relaþii bune cu reprezentanþii
ruºi de la Bucureºti ºi alimenta motivele pentru desfãºurarea urmãririi informa-
tive reciproce47. De exemplu, în septembrie 1944, FrankWisner a notat faptul cã
preluarea reportajelor ziariºtilor americani ºi transmiterea lor în cadrul corespon-
denþei militare pentru a evita procesul de cenzurare impus de Comisia Aliatã de
Control urma sã devinã evidentã, putând confirma suspiciunile URSS faþã de
SUA48.
Relaþiile de colaborare cu reprezentanþii sovietici s-au deteriorat în timp în

pofida eforturilor ofiþerului OSS, iar Frank Wisner a devenit „din ce în ce mai
îngrijorat ºi supãrat“ în legãturã cu intenþiile URSS49.

VII. România ºi cele douã feþe ale monedei:
amintiri plãcute, dar ºi experienþe traumatizante

Frank Wisner ºi-a amintit întotdeauna cu drag de perioada petrecutã în Ro-
mânia, mãrturisind cã atmosfera de aici a fost „una dintre cele mai interesante ºi
plãcute“, fiind însã afectat emoþional de agresivitatea ºi nedreptãþile înfãptuite de
sovietici50.
Un caz aparte l-a reprezentat deportarea, însoþitã de numeroase abuzuri, în

URSS, a etnicilor germani de pe teritoriul României. Din ordinul lui I. V. Stalin,
au fost mobilizaþi pentru muncã bãrbaþii între 17 ºi 45 ani ºi femeile între 18 ºi
30 ani, indiferent de cetãþenie ºi de momentul stabilirii în þarã. Au fost excluse
femeile gravide, cele cu copii sub un an ºi persoanele inapte de muncã.
Pus, la 12 ianuarie 1945, în faþa acestei situaþii, Frank Wisner a reuºit sã sal-

veze de la a fi deportate, prin intervenþii punctuale, doar o parte din cunoºtinþele
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49 Note apartinând lui Frank G. Wisner II.
50 Note apartinând lui Frank G. Wisner II, Evan Thomas, op. cit., p. 22.



sale de etnie germanã. Totuºi, scenele cu persoanele ridicate cu forþa ºi înghesuite
în vagoane în condiþii inumane la care a asistat l-au marcat pe Frank Wisner.
Acesta a rememorat episodul în faþa familiei cu atât de multã intensitate, încât
Frank George, fiul sãu, a rãmas uimit când a aflat cã tatãl sãu a stat mai puþin de
6 luni în România51.
Evenimentele de la Bucureºti l-au convins pe Frank Wisner de adevãratele

intenþii ale URSS cu privire la statele din Europa de Sud-Est ºi de faptul cã un
nou conflict cu Moscova era inevitabil“52. În propriile cuvinte, din nota scrisã cu
7 luni înainte de sinucidere, experienþa din România a avut o „influenþã profundã
ºi îndelungatã“ asupra percepþiei lui Frank Wisner cu privire la politica URSS ºi
la catalogarea ca reduse a „perspectivelor pentru o soluþionare paºnicã a proble-
melor postbelice53. Wisner a fost printre primele personalitãþi din cadrul aparatu-
lui american de intelligence care a întrezãrit existenþa, dar ºi magnitudinea înde-
lungatului conflict mut ce se va naºte între cele douã blocuri.

VIII. Încheierea misiunii

Lãsat fãrã oportunitãþile de miºcare ºi perspectivele de acþiune indispensabile
unui ofiþer de spionaj, la 10 ianuarie 1945, lui Frank Wisner i-a fost acceptatã
cererea de a fi transferat într-o „zonã mai activã“, iar, la 27 ianuarie 1945, a
pãrãsit România cu destinaþia Washington pentru a se prezenta la „consultãri ºi
schimbarea misiunii“, funcþia de commanding officer a OSS Bucureºti fiind
oferitã maiorului Walter M. Ross. Decizia lui Frank Wisner a fost în contextul
modificãrii statului politico-militar al României ºi al creãrii Legaþiei americane,
care a preluat o mare parte din sarcinile OSS54.
Dupã întoarcerea la Washington, Frank Wisner a fost supus unei evaluãri

complexe. Într-o primã etapã, i-a fost luat un interviu, concluzia fiind cã ofiþerul
OSS era „energic, inteligent, încrezãtor“ ºi „mândru de munca sa din Balcani“.
Totodatã, era „un lucrãtor agresiv ºi productiv“, „autocritic“, care manifesta „o
intuiþie privind realizãrile ºi greºelile OSS fãrã sã fie subiectiv“ ºi avea „sufi-
cientã energie pentru a organiza ºi conduce o misiune complexã ºi stresantã“, în
special în ceea ce privea crearea ºi menþinerea de legãturi55.
În a doua etapã, ofiþerului OSS i-au fost acordate calificative maxime la toate

categoriile (motivaþie, inteligenþã practicã, stabilitate, abilitatea de a lucru cu
alþii, conducere ºi rezistenþã fizicã)56.
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Wisner, Frank G. Subject: Orders To: Lt. Comdr. Frank G.Wisner, 105905, USNR, OSS,WD 3 February 1945,
Ernest H. Latham, Jr., op. cit., pp. 342-343, Arhiva personalã a lui Frank G. Wisner II, Message No. 423 From:
Donovan To: Wisner Message No. 423, 10 January 1945, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 89.

55 NARA, RG 226, Entry 224, Box 847, Interviewer’s report Name Wisner, Frank G, George Cristian
Maior (coord.), op. cit., pp. 91-92.

56 Categoriile conþin urmãtoarele criterii: motivaþie – „energie, efort, iniþiativã, interesul pentru misiune“,
inteligenþã practicã – viteza ºi precizia discernãmântului, ingeniozitate în rezolvarea problemelor“, stabilitate –



În concluzie, Frank Wisner era „din toate punctele de vedere“, un ofiþer cu
„autoritate, tact ºi un grad înalt de inteligenþã“, ale cãrui performanþe din Bucu-
reºti au fost „remarcabile“. Prin urmare, recomandarea a fost pãstrarea lui Frank
Wisner în OSS în cadrul ramurii SI57.
În acest context, în aprilie 1945, ofiþerului OSS i-a fost acordatã medalia

Legion of Merit pentru „conduita excepþional de merituoasã în cursul îndeplinirii
unor servicii remarcabile“ în Balcani în perioada 28 august 1944 – 3 februarie
194558. Conform citaþiei oficiale, Frank Wisner a realizat „imediat“ „o legãturã
unicã ºi de mare succes“ între unitatea sa ºi Marele Stat Major Român ºi lideri
din guvernul de la Bucureºti, fapt care a permis „schimbul de prizonieri de rãz-
boi“ între cele douã pãrþi în vederea interogãrii.
De asemenea, „a pus bazele, a dezvoltat ºi a menþinut în timp relaþii funcþio-

nale bune“ cu reprezentanþii URSS. Frank Wisner a elaborat ºi transmis produse
informaþionale care au contribuit la „succesul decisiv al campaniei mixte româ-
no-ruse din Transilvania ºi vestul României“ ºi a participat la „etapele finale ale
evacuãrii prizonierilor de rãzboi“. Per ansamblu, ca ºef al Unitãþii, ofiþerul OSS
„ºi-a manifestat abilitatea neobiºnuitã de conducere, discernãmântul, discreþia ºi
disponibilitatea de a rezolva problemele numeroase cu care s-a confruntat“59.
Frank Wisner a continuat sã fie interesat ºi dupã încheierea misiunii sale atât

de evoluþiile de la Bucureºti, cât ºi de soarta cunoºtinþelor ºi colaboratorilor sãi
din România.
Ulterior revenirii la Washington, cu sprijinul lui William Donovan, Frank

Wisner a încercat, creativ, sã depãºeascã ceea ce el percepea ca fiind un blocaj
de comunicare cu decidenþii de top: i-a transmis preºedintelui american, pasionat
de filatelie, o colecþie de timbre româneºti ca pretext pentru a-i atrage atenþia cu
privire la viitorul politico-diplomatic al României în cazul neluãrii unor mãsuri
pentru înlãturarea ocupaþiei sovietice. Colecþia a fost însoþitã de un raport scris
de FrankWisner, precum ºi de o scrisoare din 24 ianuarie 194560 ºi un memoran-
dum semnate de Regele Mihai I61.
Privit de la nivelul de decizie politicã din SUA, demersul lui Frank Wisner

nu a avut consecinþe concrete, staff-ul de la Casa Albã neavând nicio reacþie faþã
de documentele primite62.
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Theater Service Record of Frank G. Wisner.

57 NARA, RG 226, Entry 224, Box 847, Theater Service Record of Frank G. Wisner, George Cristian
Maior (coord.), op. cit., p. 92.

58 NARA, RG 226, Entry 224, Box 847, Headquarters, Mediterranean Theater of Operations, Unites
States Army, APO 612 General Orders, Number 68, Extract 10 April 1945.

59 NARA, RG 226, Entry 224, Box 847, Citation for Legion of Merit.
60 Documentul se regãseºte în Nicolae Baciu, Agonia României: 1944-1948: Dosarele secrete acuzã,

Bucureºti, Editura Saeculum, 1997, pp. 161-164.
61 Vezi NARA, RG 226, Entry 210, Box 345, Memorandum To: Major General William J. Donovan,

Director, Office of Strategic Services Via Mr. Whitney Shepardson, Chief, SI 1 March 1945, Joseph J. Trento,
op. cit., p. 27, George Cristian Maior (coord.), op. cit., pp. 92-93.

62 Vezi To: Shepardson From: John Hughes 2 March 1945 (F.O.I.A.), apud Burton Hersh, The Old Boys,
p. 211, Joseph J. Trento, op. cit., p. 27, George Cristian Maior (coord.), op. cit., p. 93.



În martie 1945, Frank Wisner i-a solicitat lui Walter M. Ross „impresii“ des-
pre mersul real al situaþiei din România dincolo de ºtirile ºi rapoartele care ajun-
geau la Washington. Nu s-a arãtat surprins de evoluþiile politice de la Bucureºti,
considerând cã reprezentau o urmare fireascã a evenimentelor care avuseserã loc
în perioada staþionãrii sale. În acest sens, s-a declarat „mulþumit“ faþã de faptul
cã Administraþia SUA adoptase o politicã mai fermã decât înainte de Conferinþa
de la Yalta, fapt care ar fi putut ajuta România.
FrankWisner i-a comunicat lui Ross faptul cã la Washington exista un interes

mare pentru stadiul relaþiilor americano-sovietice de la Bucureºti. A subliniat,
totodatã, cã OSS Bucureºti avea o reputaþie „de invidiat“, activitatea sa fiind
caracterizatã ca „excepþionalã“ atât de structurile OSS, dar ºi de Departamentele
de Stat ºi de Rãzboi.
Frank Wisner s-a interesat ºi de „bunãstarea“ ºi activitatea mai multor „prie-

teni“ din Bucureºti, anume Silvia May Placa, Dinu Alimãºteanu, Imperio Ma-
teescu, Valeriu C. Georgescu, Max Auschnitt, Alexandra Caragea, Dumitru Bra-
gadiru, dar ºi Louis E. Madison, Henry Roberts, ªerban Vãlimãrescu ºi Nicolae
Hagigogu. Pentru o parte din aceºtia, a avut chiar mesaje personalizate: a lãudat
activitatea lui Valeriu C. Georgescu în faþa conducerii Standard Oil Company,
i-a trimis lui Max Auschnitt fotografii ale fratelui sãu, Edgar, ºi veºti despre fiul
sãu, ambii „refugiaþi“ în Statele Unite. Totodatã, le-a transmis salutãri tuturor
membrilor ºi angajaþilor Misiunii militare americane, dar ºi Alexandrei Caradja
ºi lui Dumitru Bragadiru63.
Totodatã, în perioada martie-aprilie 1948, FrankWisner l-a gãzduit pe Regele

Mihai I în timpul vizitei acestuia laWashington. Un comportament similar a avut
ºi faþã de Valeriu C. Georgescu, cu care a rãmas prieten pe viaþã, ºi faþã de fami-
lia acestuia64.
Ulterior, în nota la care am fãcut referire mai sus, Frank Wisner s-a arãtat

preocupat de soarta celor care au avut de suferit ca urmare a faptului cã au lucrat
cu membri ai Misiunii americane65.

IX. Concluzii

Ca ºef al unitãþii, Frank Wisner ºi-a coordonat cu o tenacitate deosebitã
echipa în aflarea tuturor evoluþiilor politice, economice ºi militare relevante din
România ºi în transmitarea lor cãtre beneficiari. Din poziþia de reprezentant al
SUA la Bucureºti, a intrat în contact cu elita politicã româneascã, care ºi-a expri-
mat în nenumãrate rânduri îngrijorarea cã þara lor ar fi fost abandonatã de cãtre
SUA în aria de influenþã sovieticã. A fãcut tot ce putea sã facã un ofiþer de infor-
maþii în situaþia sa. Frustrat de incapacitatea de a genera decizii politice, a simþit
totuºi cã era loc de mai mult.
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64 Note apartinând lui Frank G. Wisner II, vezi Burton Hersh, op. cit., pp. 307, 227.
65 Evan Thomas, op. cit., p. 353.



În îndeplinirea misiunii cu care a fost încredinþat, Frank Wisnera fost nevoit
sã facã abstracþie de propriile sentimente ºi opinii faþã de evenimentele la care
era martor, fapt cu atât mai evident, cu cât dupã încheirea misiunii, a fost preo-
cupat de evoluþia situaþiei politice din þara noastrã ºi a rãmas ataºat de colabora-
torii ºi prietenii sãi români.
Ofiþerul OSS a fost marcat profund de maniera intruzivã ºi agresivã cu care

reprezentanþii sovietici de la Bucureºti ºi-au impus agenda, fapt ce a condus la
formarea percepþiei sale cu privire la pericolul expansiunii regimurilor comuniste,
a cãror naturã opresivã o ghicise din comportamentul sovieticilor în România.
Frank Wisner a trimis nenumãrate rapoarte în care a avertizat conducerea de

la Washington cu privire la abuzurile URSS, la încãlcarea principiilor documen-
telor în vigoare ºi la consecinþele negative ale politicii Moscovei asupra evoluþiei
politice a statelor din sud-estul Europei. Poziþia lui antisovieticã a fost cu atât
mai radicalã cu cât a avut o componentã personalã importantã ºi greu de depãºit.
Umbra acestei traume a planat asupra ofiþerului american, care s-a sinucis ani
mai târziu pe fondul unui declin mental ce a avut, printre altele, ca laitmotiv, ex-
perienþa din România.
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