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1. ПЕРШІ ШПИГУНИ 
 

Шпигунство існує з давніх-давен. Шпигуни функціонують повсюдно вже понад 2000 років.  
 

Стародавній Рим 
Убивство Цезаря 
Ще до початку нашої ери у древньому Римі існували шпигуни. Імператори прагнули знати 
про таємні змови своїх супротивників і про їхні слабкі місця, що й мусили виявити шпигуни. 
Могутній римський генерал Юлій Цезар також мав шпигунів. Проте, коли вони попередили 
полководця, що вороги задумують його вбити, Цезар злегковажив і проігнорував їхнє 
застереження. Відтак противники Цезаря здивували своїм візитом, убили генерала, завдавши 
йому понад двадцять ударів ножем. От якби він дослухався до своїх вірних шпигунів… 

 
Древній Китай 
Вистеж свого ворога 
Шпигуни здавна трудилися також у інших кінцях світу. Китайський генерал Сунь-Дзи жив 
приблизно за 500 років до нашої ери і вже тоді написав у власній книжці «Мистецтво війни», 
як важливо вміти вистежити ворога. Ось його порада: використовуй інформатора! Він — друг 
твого ворога, який нишком видасть його таємниці. Сьогодні, понад 2000 років потому, 
шпигуни й досі використовують таку техніку.  

 
XII століття 
Перша таємна служба 
Коли шпигуни співпрацюють, аби служити певній країні чи її правителю, то формують 
службу розвідки, так ще називають таємну службу, оскільки шпигуни отримують секретні 
завдання. Перша таємна служба виникла у XII ст. й працювала на Давида де Баввера, 
очільника тодішнього грузинського королівства у Східній Європі. Таємних аґентів називали 
«mstovaris», з давньогрецької мови це слово означає «шпигун». Вони майстерно 
відшуковували змовників, викривали інших шпигунів, проникали в замки, фортеці та палаци. 
Це дало змогу Давиду де Бавверу стати наймогутнішим правителем того часу.  

 
13 століття 
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Кожен правитель потребував шпигунів, аби виявляти можливі загрози і залишатися при 
владі. Навіть сам Папа. Уже в часи Середньовіччя католицька церква мала цілу групу 
шпигунів. Ті мусили полювати за єретиками, людьми, що виявляли іншу думку, чи виступали 
проти церковної віри. Це були криваві часи. Починаючи з XIII ст., єретики підлягали 
смертній карі. Їх ховали живцем, кидали у вогнище або відтинали голову.  

 
У наш час церква більше не переслідує інакомислячих. То ж чи досі на Папу працюють 
шпигуни? Інтернетом гуляють несусвітні історії на цю тему. Ми запитали про це у деяких 
справжніх шпигунів, бо ж вони мусять знати. Ті розбовкали нам одну ревну таємницю: 
звичайно, Папа завжди володіє чимось на кшталт служби розвідки. Цей орган має свої бюро в 
палаці поза межами міста Ватикану, у Римі, столиці Італії. Тут працює понад п’ятдесят осіб 
під керівництвом кардинала — найвищого чина після Папи. Якщо шпигуни з усього світу 
хочуть поділитися якоюсь таємницею з церквою, то звертаються до цієї установи.  

 
Служба розвідки Папи контролює, наприклад, чи віруючі політики приймають ті рішення, які 
подобаються церкві. Він читає також усі нові книжки про церкву, що з’явились у світ, щоб 
знати, чи не пропагують вони, бува, якихось поганих ідей.  

 
Ця служба отримала сучасну назву Конґреґація доктрини віри лише 1965 року. Однак вона 
існує ще з XIII ст., відтоді, коли єретиків кидали у вогнище. Інакше кажучи, Папа керує 
найдавнішою у світі службою розвідки, котра існує ще й донині. 
 
XVI століття  
Напад на королеву 
Британська королева Єлизавета I так само мала потребу у шпигунах, аби втриматися на троні. 
Найважливішого секретаря королеви звали Френсіс Вельсінґем. Він був головним шпигуном 
й мусив вивідувати, що робили її вороги.  

 
У 1582 році Вельсінґему вдалося перехопити важливого листа. У ньому йшлося про план 
увірватися в Англію й замінити королеву іншою — Марією I з Шотландії. Вельсінґем шукав 
інші докази того, що готується справжній напад, і велів своїм шпигунам таємно відкривати всі 
листи королеви Марії. Усе виявилося правдою, і королеву Марію обезголовили.  

 
Вельсінґем був не просто головним шпигуном: він мав таємних аґентів по цілій Європі й 
далеко за її межами. Ніхто інший не міг таким похвалитися. Френсіс Вельсінґен платив їм 
великі суми грошей за те, щоб ті постачали і звичайні новини, і секретні. Отож Вельсінґема 
вважають засновником сучасного шпигунства.  

 
XVIII століття 
Чорні кабінети 
XVIII ст. відзначилося справжнім напливом шпигунів. Людство вело чимало воєн, і країни 
щедріше фінансували свої війська. Військові офіцери, які несли службу в інших державах, 
також виконували роль шпигунів. Вони стежили за тим, наскільки могутня армія окремої 
країни, який великий корабельний флот. Це давало змогу орієнтуватися в можливій 
потужності супротивника, якщо раптом несподівано розв’яжеться війна з цією державою.  

 
Втім шпигунам дісталося й інше завдання: тримати під контролем власний народ, аби не 
допускати його спротиву можновладцям. Цього особливо потребувала Франція, яка 
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наприкінці XVIII ст. опинилася під загрозою розпаду. Цілою країною никали шпигуни, щоб 
контролювати населення. У полі їхньої уваги перебувало щонайменше півмільйона осіб. 
Багато з винних позбулися голови під лезом гільйотини.  
Так скрізь у Європі з’явилися «чорні кабінети», які вистежували людей. Передусім вони 
перечитували їхню кореспонденцію. Через те шпигуни часто працювали у поштових 
відділеннях. Аби тримати людей у страху, правителі вдавали, що армія їхніх шпигунів значно 
більша, ніж було насправді. У столиці Франції, Парижі, люди тоді вважали, що перебувають 
під прицілом у десятків тисяч шпигунів, а їх тим часом налічувалося кілька сотень.  

 
З XVIII ст. шпигуни вже мусили полювати не лише за таємницями, пов’язаними з війнами чи 
загрозами. Їм доводилося також вивідувати інформацію про нову техніку, кораблі та 
здійснювати інші важливі відкриття. Такого штибу шпигунів називають промисловими. 
Іспанці, зокрема, делегували власних шпигунів в інші країни, аби викрадати певні заводські 
таємниці.  

 
Перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашинґтон теж мав шпигунів. Він 
потребував їх, аби дізнаватися про плани своїх британських противників під час 
Американської революції. Проте британці також не гребували шпигунськими послугами, 
вони проникли навіть у коло найвищих чинів президента США. Їм допомагав американський 
генерал Бенедикт Арнольд, якому Вашинґтон довіряв найбільше. Арнольд переживав певні 
фінансові труднощі, відтак британці обіцяли йому великий куш і ранг генерала у 
британському війську на додаток в обмін на важливу інформацію. Та зраду Арнольда викрили 
і йому довелося тікати. Він завжди залишиться відомим як один із найбільших зрадників в 
американській історії. І заради чого? Арнольд урешті-решт отримав значно менше грошей, 
ніж обіцяли британці.  

 
XIX століття 
Велика шпигунська війна 
У XIX ст. вибухнула перша велика війна шпигунів. Росія та Великобританія ретельно стежили 
одна за одною. Російська імперія прагнула отримати більше влади в Азії, а британська 
натомість зазіхала на Індію, котра так само там розташована, не хотіла поступатися своїми 
інтересами.  

 
Аби знати, що там ворог собі замислив, росіяни і британці цілодобово грали у шпигунські 
ігри, щоб вивідати якомога більше таємниць одне про одного. Шпигуни видавали себе за 
інших, аби дізнатися певні факти. Вони писали свої листи спеціальним шифром, щоб ворог 
не зумів прочитати. До речі, шпигуни й досі так роблять, щоправда за допомогою значно 
досконалішої технології.  

 
У багатьох країнах якраз у XIX ст. з’явилися перші справжні служби шпигунства. Вони часто 
становили підрозділ армії. Їх називали по-різному, приміром, «Детективне бюро» в Австрії, 
«Друге бюро» у Франції, «Відділення IIIb» у Німеччині, «Федеральна служба безпеки» в Росії.  

 
Усі країни сьогодні мають одну або й більше служб розвідки. Навіть у такій маленькій державі 
як Люксембург, де проживає заледве 600 000 мешканців, уже з 1960 року існує власна служба 
розвідки, що попереджає всі можливі загрози. У всьому світі налічується сотні таємних служб 
із сотнями тисяч шпигунів, які працюють потайки.  
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2. «МЕНЕ ЗВАТИ БОНД»  
 

Джеймс Бонд 
Ім’я? Джеймс Бонд 
Хто? Британський шпигун 
Коли? Задуманий 1953 року, однак незмінно відомий з фільмів і книжок 

 
«Мене звати Бонд... Джеймс Бонд». Сам так завжди представляється Джеймс Бонд. Його ще 
називають за кодовим номером: аґент 007. Джеймс Бонд — найвідоміший шпигун у світі. Він 
виконує всі секретні доручення своєї країни, Об’єднаного Королівства Великобританії, аби 
захищати її від терористів та інших ворогів. Бонд працює у службі розвідки, Secret Intelligence 
Service (SIS), англійською: «Секретна служба розвідки».  

 
Джеймса Бонда насправді не існує. Його вигадав британський письменник Ян Флемінґ. Він 
задумав Джеймса Бонда в 1953 році, а вже через десять років з гаком помер у 1964. Автор 
написав дванадцять романів і двох серій коротких оповідань про Джеймса Бонда.  
 
Багато років по смерті Флемінґа аґент «007» залишається шалено популярним. Не лише через 
те, що інші письменники написали ще більше книжок про Джемса Бонда, а передовсім 
завдяки численним фільмам, коміксам та іграм, героєм яких є Бонд. Уже 1962 року з’явилася 
художня картина про Джеймса Бонда під назвою «Dr. No» («Доктор Ноу»), власне, названа в 
честь персонажа-негідника. Жодна інша серія фільмів не існує так довго, як «бондіана». 
Відома також пісня з цього фільму з характерним звучанням бас-гітари, яку почули вже в 
першому фільмі.  

 
Ім’я Джеймс Бонд Ян Флемінґ запозичив не від якогось реального шпигуна, а від 
американського орнітолога (знавця птахів), якого так і звали. Творець Джеймса Бонда був 
також птахоловом і вважав, що ім’я Джеймс Бонд круте як для шпигуна.  

 
Обличчя Джеймса Бонда, мужчини-чепуруна з пригладженим волоссям, належить, власне, 
авторові Бонда, Флемінґу. Щоправда, характер Джеймса Бонда він змалював не з себе, а 
базувався на типажах різних людей, з якими познайомився ще у війську під час Другої світової 
війни. У воєнні роки Флемінґ працював у службі розвідки Британських морських сил. 
Кіношний Джеймс Бонд також спочатку був пов'язаний з флотом, ще до того як ставши 
таємним аґентом у Секретній службі розвідки Британії (SIS).  

 
Джеймс Бонд захоплювався гольфом і азартними іграми, точнісінько, як і його творець. 
Перша розповідь про Джеймса Бонда називалася ще «Casino Royale» («Казино ”Рояль”»). У 
кожному з фільмів Джеймс Бонд має слабкість до миловидних жінок, так званих «Bondgirls» 
(Дівчат Бонда).  

 
До речі, знаєш який улюблений напій Джеймса Бонда? Це коктейль «Горілка-Мартіні». 
Бармен мусить його «трясти з кубиками льоду, аж допоки напій добряче не охолоне, не 
розмішувати». 

 
Круті факти про Джеймса Бонда 
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007 — кодовий номер Джеймса Бонда «007», вигадка автора Яна Флемінґа. Бонд у його творах 
сьомий у переліку спеціальних «00-аґентів», які мали право вбивати людей. Вони проходили 
відповідну підготовку. Якби Джеймс під час виконання небезпечного завдання загинув, то 
його місце зайняв би новий аґент під кодовим номером «008». У фільмі «Золоте око» 
попередник Бонда «006» на певний час постає злочинцем. Чому ж письменник Ян Флемінґ 
обрав для свого героя код «007»? Чиста випадковість, можливо, це пов’язано з номером 
автобуса 007, яким іноді справді послуговувався Ян Флемінґ?  

 
Q — Чимало людей вважають Джеймса Бонда крутим через те, що той використовував у 
фільмах «цікаві пристрої» — окуляри, за допомогою яких можна бачити крізь одяг, машинка, 
яка змінює його голос, кільце, що випромінювало радіохвилі, які могли розбивати скло, 
портативний телефон, завдяки якому можна відчинити всі двері, волинка, яка вивергає 
вогонь, годинник, який стріляє лазерними променями, чи лижну палицю, якою можна 
застрелити.  

 
Ця зброя та інші новинки придумав винахідник Q, який також працює на британську службу 
розвідки. Q — не ім’я, це перша літера «quarter master», квартир’єр з англійської. Так само, як 
Джеймс Бонд називає свого шефа «M». Це теж кодове ім’я. У третій книжці про Бонда 
довідуємося, що ім’я та прізвище шефа Бонда починається на літеру М: його звати Майлз 
Мессерві.  

 
38 — Джемсові Бонду було 38, коли він став 00-аґентом у Британській таємній службі розвідки. 
Джемс, до речі, народився в Німеччині, проте зростав у Шотландії та Англії. Його батько — 
шотландець, Ендрю Бонд, а мати, Монік Делакруа — швейцарка.  

 
Walther PPK. Улюблений револьвер Джеймса Бонда німецького виробництва — Walther PPK 
(Вальтер PPK). Це зброя, яку також використовував німецький диктатор Адольф Гітлер, втім 
письменник Ян Флемінґ обрав її для Джеймса не через те. Спочатку автор зупинився на 
іншому виді — Беретті 25 калібру, револьвері, який користувався сам Флемінґ, коли працював 
у Військово-морських силах Британії. Однак автор поміняв свій вибір після того, як один 
британський знавець зброї, Джефрі Бутройд, фан історій про Джеймса Бонда. Саме він 
переконав автора в тому, що Джеймс Бонд потребує якоїсь потужнішої зброї. Таким виявився 
револьвер Вальтер PPK, який фігурує як «пістолет кримінальної поліції», ідеальний для 
аґентів, які виконують небезпечні таємні завдання. Письменник був такий вдячний 
експертові по зброї, що навіть назвав зброяра Джеймса у своїх оповіданнях «майор Бутройд». 
Тобто це і справжнє ім’я винахідника Q.  

 
Шпигунський роман 
Книжки про Джеймса Бонда — аж ніяк не перші романи про шпигуна. Уже наприкінці XIX ст. 
з’явилося перше оповідання про шпигунів. Наприклад, у 1903 році Ерскін Чайльдерс написав 
відомий шпигунський роман «Загадка пісків». У ньому йшлося про шпигуна, який викрив, що 
німці прагнуть захопити Об’єднане Королівство.  
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3. ВІДОМІ СЛУЖБИ РОЗВІДКИ 
 

Добрий день,  
чи є сьогодні  
Джеймс Бонд у офісі? 
Я не можу 
цього сказати, це 
строга таємниця.  

 
МI6 
Назва? МI6 
Як це вимовляється? {ем aй шість} 
Що? Одна з таємних служб розвідки Об’єднаного Королівства 
Коли? Засноване 1909 року 
Хто? Понад 2500 таємних аґентів, які шпигують у цілому світі 

 
Героїчні історії про таємного аґента Джеймса Бонда насичені вигадкою, але таємна служба, 
на яку працює Джеймс Бонд, таки існує. Вона називається «Секретна служба розвідки» і 
здебільшого відома як «МI6», тобто «Military Intelligence, підрозділ 6». 

 
Як і в оповіданнях про Джеймса Бонда, штаб-квартира МI6 розташована в Лондоні, а її 
шпигуни працюють усюди по світу. Їх налічується понад 2500, і вони мусять дізнаватися про 
все можливе, аби жити у Великобританії було безпечніше і краще.  

 
МI6 існує довше, ніж одне століття, з 1909 року. Упродовж перших років Об’єднане 
Королівство користувалося послугами шпигунів для того, щоб захистити власне своє 
королівство від німців, котрі прагнули збільшити свої володіння. Їм, наприклад, потрібно 
було дізнатися, як німці будували свої кораблі. Тепер вони неабияк зайняті полюванням на 
терористів, які планують теракти. Проте вони роблять значно більше, наприклад, 
викривають шпигунів інших країн і вистежують зброю масового знищення.  

 
 

Чому МI6? 
Раніше, під час Першої та Другої світових воєн, британські спецслужби були розподілені на 
дев’ятнадцять підрозділів, у які входили військові розвідники од МI1 до МI19. Кожен з 
підрозділів мав окреме завдання, та лише найважливіші підрозділи залишилися до наших 
днів. У шостий підрозділі, МI6, входили шпигуни, які працювали за кордоном. Ще досі існує 
також МI5. Його працівники —  британські шпигуни, які мешкають у Великобританії, 
виявляючи тут шпигунів і терористів.  

 
Дозвіл на вбивство? 
Чи мають шпигуни з МI6 у реальному житті дозвіл убивати, як у фільмах про Джеймса Бонда? 
Це правда, що агенти МI6 упродовж тривалого часу володіли таким правом. Лише через 85 
років опісля заснування МI6 у 1994, у Британії прийняли закон, встановивши певні правила 
для шпигунів. Їм заборонили вбивати людей. Однак у виняткових ситуаціях і лише тоді, коли 
отримають дозвіл від міністра закордонних справ, агенти МI6 вільні переступити закон. Вони 
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можуть, наприклад, украсти щось, проте в екстремальних випадках їм дозволяють також 
катувати чи вбивати.  

 
Хто такий «С»? 
Джеймс Бонд називав свого боса «М», але насправді агенти МI6 кликали свого шефа «С». 
Літера пов’язана з прізвищем першого директора МI6, Менсфільда Каммінґа (анг.— 
Сumming). Аґенти МI6 ще й досі завжди називають свого керівника «С», позаяк це також 
перша літера слова «chef» англійською.  

 
Зелене чорнило 
Шеф МI6 пише свої листи зеленим чорнилом. Чому? А просто так. Так започаткував перший 
директор цієї служби Менсфільд Каммінґ. Він керував розвідкою з часу її заснування від 1909 
до 1923 років. Після того всі директори цієї служби продовжували цю традицію. Дивина, 
правда? 
 
Оселя Джеймса Бонда 
Будівля МI6 знаходиться в Лондоні, столиці Великобританії. Шпигуни перебралися сюди ще 
1994 року. Можна проїхатися вздовж неї, а можна й пропливти, оскільки вона знаходиться 
поряд із річкою Темза. Бюро британських шпигунів коштує понад 150 мільйонів британських 
фунтів, чимала сума. Потрібні величезні гроші, щоб захищати будівлю від бомб, 
підслуховувальних пристроїв й інших небезпек. Спочатку тут планували розмістити також 
інший підрозділ британської розвідки МI5, але передумали, інакше ця установа була б занадто 
великою мішенню для злочинців. В одному з фільмів Бондіани «007: Координати Скайфол» 
цим негідникам справді вдається спричинити вибух у будівлі, зламавши комп’ютерну 
систему і відкривши газ. В іншому фільмі про Бонда «007: Спектр» Джеймс ледь встигає 
втекти, коли поганці підривають решту цієї будівлі. На щастя, таке траплялося лише у 
фільмах. У вересні 2000 року ірландські терористи таки обстріляли службу розвідки з 
ракетної установки. Щоправда ця завдана шкода виявилася не такою значною, як у фільмах 
про Джеймса Бонда.  

 
Шпигун зі сотнею облич 
Одного з найвідоміших шпигунів МI6 звали Пол Дюкс. Він народився 1889 року. Таємного 
аґента Дюкса вирізняло те, що він, як ніхто інший, умів маскуватися. З цією метою розвідник 
використовував окуляри, капелюхи, шапки, кепки, бороди, вуса, костюми, зношений одяг, 
робочу уніформу, тощо. Для кожної ролі, яку потрібно було зіграти, знаходилася нова 
одежина. Тому й прозвали його «шпигуном зі сотнею облич». У цьому була потреба, оскільки 
Дюкс отримав завдання від директора МI6 шпигувати в Росії, він був єдиним британським 
шпигуном у цій країні. Тож, аби всюди проникати, розвідник мусив щоразу виглядати по-
іншому: у комуністичній партії, Червоній армії, щоб працювати на заводі боєприпасів, 
свідчити проти російських можновладців або ж допомагати звільняти людей із в’язниці. Усе 
вдавалося так добре, що Пол Дюкс зміг відправити в Об’єднане Королівство чимало таємниць 
із Росії. Після повернення королева посвятила Дюкса в лицарі, назвавши його «найкращих з 
усіх солдатів». Шпигун зі сотнею облич згодом написав книжки про Росію і свої пригоди в 
особі шпигуна. Дюкс помер у віці 78 років.  
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CIA (ЦРУ) 
Назва: Central Intelligence Agency (CIA) — ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) 
Як вимовляється? «Сі ай ей» 
Що? Одна з таємних розвідок Сполучених Штатів Америки 
Коли? Заснована 1947 року 
Хто? Понад 21 000 таємних аґентів, як шпигують у цілому світі 

 
Найвідоміша шпигунська служба у світі — американська CIA, або Central Intelligence Agency 
(ЦРУ, Центральне розвідувальне управління). Таємницю про точну кількість сучасних агентів 
надійно приховують, але їх там понад двадцять одна тисяча осіб. Вони виконують шпигунські 
завдання в цілому світі, шукають усі можливі факти, які сприяють безпеці чи могутності США. 
Американський президент може також звертатися з проханням до ЦРУ, щоб та виконувала 
секретні завдання в інших країнах.  

 
Штаб-квартира ЦРУ знаходиться в Ленґлі, в американському штаті Вірджинія. Втім розвідка 
має таємні бюро усюди по світу. Нерідко шпигуни ЦРУ зосереджуються в американських 
посольствах або консульствах в інших країнах, де працюють також звичайні американські 
дипломати.  

 
Шпигунську службу ЦРУ заснували 18 вересня 1947 року. Вона була наступницею 
американських служб розвідки, які існували ще до неї. ЦРУ відразу здобуло дозвіл виконувати 
особливо конфіденційні операції, здатні розпалити війну. У такий спосіб аґенти ЦРУ у 1953 
році посприяли тому, щоб перший міністр Ірану позбувся трону. Рік потому вони повторили 
це з президентом Гватемали.  

 
Шпигунам ЦРУ заборонено стежити за своїми співгромадянами. Вони також не мають права 
нікого вбивати. Однак шпигуни цієї служби поводяться не завжди чемно. Наприклад, поміж 
2002 і 2006 роками вони піймали й утримували понад сотню можливих терористів у секретних 
місцях, а десятки з них піддали тортурам, аби змусити їх зізнатися в тій чи тій таємниці. 
Шпигуни катували людей, не даючи їм спати, силуючи їх довго перебувати у вертикальному 
положенні, змушуючи дрижати від холоду і заледве не потонути. Згодом виявилося, що 
десятки з ув’язнених не були терористами. Тортури не видавалися особливо корисними: 
аґентам рідко вдавалося вибити потрібну інформацію чи то спонукати терористів до 
співпраці.  

 
Беркут ЦРУ 
Так виглядає лоґотип шпигунів ЦРУ. Найважливіші кольори — червоний, білий і синій, 
присутні також на американському прапорі. Щит символізує захист країни. Компас або зірка 
посередині має шістнадцять променів. Вони вказують на пошук таємниць ЦРУ у всіх куточках 
світу. Проте найбільше мав би упасти в око беркут, або орел. Він уособлює силу, пильність і є 
також символом Америки.  

 
Найвідоміший очільник ЦРУ 
Найвідомішим очільником ЦРУ був Джордж Г. В. Буш. Він очолював ЦРУ упродовж чотирьох 
років, до 1977. Опісля став президентом Америки і обіймав цю посаду від 1989 до 1993 року. Як 
великому лідерові йому щодня повідомляли, що його колишня шпигунська служба дізналася 
про світ.  
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Нудні таємниці 
Аби керувати державою, американський президент мусить читати звіти шпигунів ЦРУ. А от 
президентові Америки Гаррі С. Трумену набридло це читання. Відтак став першим 
американським президентом, який просив ЦРУ давати йому щодня лише оглядову 
інформацію максимально на дві-три сторінки. Перший «Щоденний огляд» датований 15 
лютим 1946 року. Відтоді кожен президент США отримує такий короткий текст, сповнений 
таємниць, але лаконічно резюмований.  

 
Найдавніші секретні документи 
Чимало речей, про які дізнаються шпигуни, мусять залишатися в таємниці. У світі шпигунів 
ідеться про «класифіковану інформацію». Кожен факт підпадає під певну класифікацію, до 
прикладу «секретно» або «особливо секретно». Це пов’язано з кількістю людей, яким 
дозволяють володіти інформацією. Що більша таємниця, то менше посвячених у неї.  

 
Найдавніші класифіковані документи американського суспільства написані 1917 року, під час 
Першої світової війни. У них містилися формули для кодування секретних повідомлень і 
перелік способів потайки відкривати листи. Факти були такими секретними, що ЦРУ 
оприлюднило їх аж у квітні 2011 року, майже століття після того, як їх написали.  

 
Секретна будівля  
Перша будівля ЦРУ знаходилась у Вашингтоні. Упродовж багатьох років табличка з назвою 
біля її дверей не висіла, щоб ніхто не здогадався, що тут працювали таємні аґенти. Коли 
американський президент Айзенгавер наказав висадити свого брата біля ЦРУ, що мав там 
зустріч, то водій не знайшов цієї будівлі, бо ж ніде не було видно відповідної таблички. 
Президентові це не сподобалося. Наступного дня він зателефонував директорові ЦРУ й 
розпорядився повісити табличку з назвою. З табличкою чи без неї, чимало людей давно 
підозрювало, що тут розташоване ЦРУ. У 1961 році ЦРУ переїхало у велику споруду в Ленґлю. 
Тепер кожному відомо, що там знаходиться осередок американських шпигунів.  

 
Пані, ви, часом, не знаєте, 
де  
знаходиться ЦРУ? 

 
Моссад 
Назва? Моссад 
Що? Одна з секретних служб Ізраїлю 
Коли? Заснована 1949 
Хто? Близько 7000 аґентів Моссаду шпигують у цілому світі 

 
Жодна інша шпигунська служба у світі, принаймні на заході, не вбила стількох людей як 
ізраїльська таємна розвідка Моссаду. Вона існує лише з 1949 року, але вчинила по світу 
тисячі вбивств. 

 
Аґенти Моссаду відправляють своїм ворогам, приміром, листи, які вибухають, коли їх 
відкривати. Закладають бомби під автомобілі, вмонтовують у телефонні пристрої. Або ж 
снайпери розстрілюють противників з метрової відстані, коли ті солодко лежать на пляжі, 
засмагаючи. 
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Штаб-квартира Моссаду знаходиться в Тель-Авіві, великому ізраїльському місті, а по всьому 
світу налічується приблизно 7000 таємних аґентів. Моссад має різні підрозділи з аґентами — 
фаховими ліквідаторами супротивників. Багато з цих аґентів раніше працювали у 
спецпідрозділах ізраїльської армії. Один із найжорстокіших спецпідрозділів Моссад носить 
назву Кідон, його завдання передусім — знищувати терористів. Інший підрозділ Метсада 
займається не лише вбивствами, а й диверсіями: шпигуни мусять перешкоджати ворогам і 
пускати під укіс їхні плани.  

 
Дозвіл убивати? 
То чи дозволено аґентам Моссаду вбивати ворогів? Моссад принаймні не повинен 
дотримуватися тих правил, яким слідують інші люди в Ізраїлі. Аґенти не підпадають під 
Конституцію своєї держави. Існують інші правила, яких вони все ж змушені дотримуватися, 
проте ці правила надсекретні. Керівник Моссаду підпорядковується лише прем’єр-міністру 
Ізраїлю.  

 
Упс, засада! 
Буває, що спроби аґентів Моссаду провалюються. У 1997 році вони спробували в Йорданії 
ліквідувати одного противника, забризкавши у вухо отруту. Таємні аґенти замаскувалися під 
канадських туристів, але їх упіймали й заточили у в’язницю. Аби звільнити таємних аґентів, 
Ізраїлеві довелося рятувати отруєного чоловіка за допомогою протиотрути.  

 
Інший випадок трапився 2010 року, аж 26 ізраїльських таємних аґентів вирушили в Об’єднані 
Арабські Емірати, щоб убити противника в готелі. Вони послуговувалися фальшивими 
паспортами, аби не видати себе, та все обернулося по-іншому… Їх усіх зафіксувала камера 
спостереження готелю, крім того, аґенти повсюдно залишили відбитки пальців. Таким чином 
дубайська поліція виявила, що за вбивством стояв Моссад.  
 
Найбільший успіх Моссаду 
Під час Другої світової війни знищили понад п’ять мільйонів євреїв. Масове вбивство, яке 
здійснив німецький диктатор Адольф Гітлер і його армія, називається Голокост. Одним із 
найвідоміших організаторів вбивств був Отто Адольф Айхман. Він наказував виселяти євреїв 
із їхніх домівок, відправляти їх у табори, де тих знищували в газових камерах або змушували 
помирати іншою страшною смертю.  

 
Після закінчення Другої світової війни у 1945 році американські війська схопили Айхмана, 
проте йому вдалося втекти. Ще упродовж п’яти років він жив, переховуючись, у Німеччині, 
зумівши згодом вирватися з країни з підробленими документами.  

 
 
 

 


