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Svědectví důstojníka KGB Alexeje Alexejeviče Mjagkova
není tou obvyklou dobrodružnou agentskou literaturou, na
kterou jsme zvyklí, autor také není (a nechce být) , Agentem
007”. Nenajdete v něm ani popisy hrůzných výslechů - mnoh
dy více než drastické, protože bohužel realistické - v úřadov
nách KGB, ve sklepeních Ljubljanky nebo v jiných vyšetřovnách čekistů. Titul anglického originálu -Jnside the KGB”je jasný. Autorovi Йо o vnitřní organizaci KGB, o popis toho,
jak jsou školeni agenti KGB, jak jsou cvičeni ke svým úkolům,
jak probíhá jejich každodenní „práce” a o to, jakou pozici
zaujímá tato skupina lidí v sovětské společnosti. Ze jsou v
textu silné zastoupeny autobiografické prvky, není nic divné
ho; příslušník KGB, několik let působící v této -jak sám ne
ustále říká- „mafistické organizaci”, nemůže referovat zcela
neosobně. Avšak snad právě v tom je síla Mjagkovovy výpo
vědi; v jeho doznání, v jeho poznání, pokoře a snad i studu
a pocitu určité víny.

Pro české čtenáře jsme dílo samozřejmě upravili, některé
pasáže (Čechům i Slovákům důvěrě známé) jsme vypustili,
aniž bychom porušili smysl Mjagkovova svědectví, které vy
světluje západním čtenářům i to, co není nutné v českém vy
dáni uvádět,
Autor pracoval pro KGB na území Německé demokratické
republiky. Není však třeba pochybovat o tom, že stejným způ
sobem pracují i jeho kolegové v jiných satelitních státech,
samozřejmě i v Československu. Tím je i pro nás Jnside the
KGB - Úřadovna banditů0 zajímavá, právě pro tuto skuteč

nost si čtenář může udělat nerušeně, bez emotivních a rádo
by dramatických líčení obraz o tom, co ve skutečnosti zna
menají ona tři písmena ~ KGB - Komitet Gosudarstvennoje
Bezopasnosti - nebo jak autor říká: Kontora Grubych Ban
ditov).

Z KÁDROVÉHO MATERIÁLU :

...NAROZEN ROKU 1945 JAKO PRVNÍ ZE ŠESTI DÉTÍ
V RODINĚ ZEMĚDĚLCE. VYROSTL V TŘICETIT1SÍCOVÉM HISTORICKÉM MĚSTEČKU LEBEDJAN, PROŠEL
OBVYKLÝMI ZAČÁTKY „HUMÁNNÍ” KOMUNISTICKÉ
VÝCHOVY, VZNAČUJÍCÍ SE STRACHEM, MLČENÍM I
ZBABĚLOSTÍ V PŘÍTOMNOSTI PŘÁTEL. BYL PIONÝ
REM A POZDĚJI ČLENEM KOMSOMOLU, ČÍMŽ SE MU
OTEVŘELY DVEŘE K DALŠĎ4U VZDĚLÁNÍ.
ALEXEJ ALEXEJEVIČ MJAGKOV,
DÔSTOJNÍK K G В MÁ SLOVO:

ROZČAROVÁNÍ V ARMÁDĚ

Po skončeni základní školy by byli rodiče rádi viděli, kdyr
bych studoval na vysoké škole, ale měl jsem jiné plány, roz
hodl jsem se vstoupit do důstojnického učiliště. Bylo mi 17
let a věřil jsem tehdy, že vojenský život je romantický a že
povolání důstojníka je plné nebezpečí a dobrodružství.
V roce 1962 jsem se tedy po složení přijímacích zkoušek
stal kadetem důstojnické školy pro výsadkáře v Rjazani.
Kromě vyšší matematiky a fyziky a kromě studia cizích řečí
byly zde hlavními předměty ostrá střelba, skok padákem, to
pografie, vyhazováni budov do vzduchu a největší pozornost
věnovali naši učitelé především neustálému zdokonalování
fyzické kondice posluchačů. Byli jsme vychováváni v duchu
věrnosti komunismu а к nesmiřitelnému nepřátelství ke všem
jeho odpůrcům. Heslem naší výchovy bylo: „Desantniku (vý
sadkáři) bud připraven obětovat se pro svou vlast!” Toto
heslo jsme viděli denně v metrových písmenech na čelné
zdi klubu. Měli jsme být vycvičeni к sebevražedným bojovní
kům po vzoru někdejších japonských kamikadze, připrave
ným riskovat zcela všechno a jednajícím v nepřátelském týlu
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rozhodně a především bezohledně, schopným teroru, sabotá
ží i vraždění bezbranných civilistů. Naši učitelé nám pečlivě
vštěpovali do vědomí nadřazenost nad ostatními a vysvětlo
vali ji zcela jednoduše: „Jen tak je výsadkář schopen plnit
úkoly a mít úspěchy.” Výchova к této tvrdosti znamenala
však také, že byla od nás vyžadována přísná disciplina. Sebe
menší přestupky následovaly těžké tresty. Ke třem dnům
vězení stačilo zapálit si cigaretu v nevhodnou dobu nebo vy
jít na ulici bez pláště.
V učilišti jsem však nejen studoval vojenské odborné před
měty, ale naučil jsem se i mnohé o životě. Na jedné straně
příval komunistických teorií, na druhé pak běžný každodenní
život, dokazující na každém kroku nespravedlivosti sovětské
společnosti.. Bylo to v poslední rok Chruščovovy vlády, je
jíž „moudrá” politika zapříčinila nedostatek potravin v Sovět
ském svazu. Prakticky nebylo к dostání maso, máslo i bílé
pečivo, dokonce na chléb stály dlouhé fronty. My, budoucí
důstojníci, jsme tyto nedostatky nijak nepociťovali a byli jsme
výtečně zásobováni. Slýchali jsme sice o protestech dělníků,
ale ty byly na hony vzdálené od našeho života, nevěnovali
jsme jim pozornost tak dlouho, dokud nebyla jednou vyhlá
šena pohotovost. Nastoupili jsme s automatickými zbraněmi
a převzali jsme každý po 60 kusech ostrých nábojů. Pak nám
vysvětlili: „V jedné ijazanské továrně se shromáždila horda
chuligánů, která tam ruší klid a pořádek. Jestliže se milici
nepodaří zjednat nápravu, musíme se dát na pochod a sami se
postarat o pořádek.”
Dostali jsme rozkaz zůstat v kasárnách a očekávat další.
Po dvou hodinách byla pohotovost odvolána a naše výuka

pak pokračovala dál obvyklým způsobem. Teprve později jsme
se dozvěděli od kadetů, jejichž rodiče bydlili v Rjazani, že o
nějakém srocení chuligánů nemohlo být ani řeči: dělníci stáv
kovali a dožadovali se chleba. A proti těmto dělníkům jsme
měli zasáhnout se zbraní v ruce!
Tehdy jsem začal prvně o věci přemýšlet: jak je možné vyslat
vojáky do fabriky proti dělníkům v dělnicko-rolnickém státě,
ve kterém podle učení komunistů patří veškerá moc pracují
cím? Nebyl jsem jediný, jemuž se hlavou honily podobné
myšlenky, ale zůstali jsme němí; někteří ze strachu, jiní proto,
že se prostě nechtěli o nic takového starat.
Našla se však i mezi námi výjimka. Krátce po nepokojích
v továrně došlo při našem školení o dějinách KSSS к neuvě
řitelné události. Docent major Jakušenko nám přednášel o
obrovských zásluhách komunistické strany o sovětské obyva
telstvo, hovořil také o tom, jak se lidu dobře žije a jak se mu
výborně daří. Po přednášce se zeptal jako obvykle, zda nám
některé věci zůstaly najasné. Pravidelně nemíval nikdo z nás
žádné dotazy к tomuto „zajímavému” tématu. Pospíchali jsme
vždy z posluchárny ven, využít co nejlépe přestávku před dal
ší přednáškou. Tentokrát však jeden z našich kamarádů, Ana
tolij Sinickij všechny překvapil. Ten malý, selským rozumem
vybavený zemědělec, který přišel do učiliště z běloruské vesni
ce, povstal a v hrobovém tichu posluchárny se zeptal docenta:
„Říkal jste nám, jak dobře se lidu daří. Ale proč tedy stávkují
dělníci? ”
Otázka přivedla docenta z rovnováhy. Chvíli tiše stál a pře
mýšlel, jak na tento nesovětský dotaz odpovědět. Také my
jsme zůstali bez dechu; odvaha našeho kolegy nás zděsila,
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nahlas pronesené pochyby o správnosti oficiální linie mohly
totiž znamenat pouze vyloučení z učiliště a následující třJetou službu obyčejného vojáka v některé zastrčené posádce.
Sinickij se na příští přednášce už neobjevil, viděli jsme ho až
při večeři v kantýně. Měl zachmuřený obličej a s nikým nechtěl
mluvit.
Po večeři se naše jednotka shromáždila v posluchárně, kde
se objevil sekretář stranického výboru. Jeho krátká řeč měla
následující obsah: „Soudruzi kadeti, je mi nepřgemné říci, že
se mezi vámi objevil jeden, který má zcela nesprávné a nekomsomolské názory o životě v Sovětském svazu. Jsem toho
názoru, že takový člověk nepatří do řad komsomolců. Na za
sedání Komsomolu, tento týden, musíte Stoického z mládež
nické organizace vyloučit!’*
Nebýt jiné, významné události, byl by Sinickij jistě vylou
čen nejen z Komsomolu, ale později i z důstojnického učiliš
tě. Ale druhý den po schůzi v posluchárně, 4. října 1964, pro
běhla všemi novinami a rozhlasem zpráva, že Chruščov byl zba
ven funkcí. Mezi výčtem jeho mnoha omylů a chyb při vedení
státu byly i nedostatky v zásobování obyvatelstva. Straně ne
bylo možné - jako ostatně vždycky - nic vyčítat, dokonce
ani ne Chruščovovu nástupci Brežněvovi, přesto, že byl v té
době předsedou presidia Nej vyššího sovětu SSSR a po celou
dlouhou dobu Chruščova vychvaloval. Po této „kremelské re
zoluci” nám byly horlivě vysvětlovány Chruščovovy chyby;
byl ted označován jako muž, kterému prostě chyběly vhodné
vlastnosti к vedení státu. Sinického aféra byla hned zapomenu
ta, zjistilo se pojednou, že měl pravdu. Lepší příklad pokry
tectví našich učitelů i důkaz prolhanosti celého sovětského
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systému jsme nemohli dostat. Jak jinak bylo možné nazvat ten
obrat, který změnil během jednoho jediného dne celou linii
propagační mašinérie? Ještě včera byl Chruščov vynikající
osobností, ale dnes už byl zcela neschopen vést stát a najednou
nerozuměl problematice výstavby komunismu!
Rozdíly mezi každodenním životem a chlubivou propagan
dou komunismu způsobily, že jsem začal pochybovat o správ
nosti cesty ke komunismu. Ale mladý člověk nevěnuje obvykle
mnoho času hlubokým zamýšlením nad životem, soustřeďuje
se více na vlastní uplatnění ve společnosti. Také já jsem se chtěl
prosadit, nebylo na tom nic divného. Po čtyřletém studiu jsem
s úspěchem složil závěrečné zkoušky a stal jsem se v jednadva
ceti letech poručíkem. Nastoupil jsem službu v Kaunasu, v
hlavním městě Litevské sovětské republiky ve zpravodajském
oddělení divize. Konečně měl nastat nezávislý, samostatný
život Alexeje Mjagkova!
Teď jsem se však na vlastní oči mohl přesvědčit o tom, jak
bídně žije obyčejný voják sovětské armády. Disciplina a život
ní podmínky jsou zde v obrovském kontrastu к západním
armádám. Sovětští vojáci žijí během vojenské služby bez
přestání v kasárnách. Opuštění místa posádky je přísně zaká
záno. V ubytovacích prostorách je obvykle namačkáno 60 až
80 mužů a celý den je do poslední minuty naplněn služebními
úkoly. Po budíčku pochodují vojáci к rozcvičce, pak následuje
mytí, pochod ke kantýně а pak к výcviku, který trvá šest ho
din. Následuje opět pochod, tentokrát к obědu a po něm к dal
šímu výcviku. Večer pochod do kantýny a zpět na ubytovnu.
Pak nástup к večernímu rozkazu. Neděle a svátky se liší od
programu všedních dnů pouze tím, že výcvik nahradí sportovní
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zápolení a večerní promítání filmů. O sobotách a nedělích
dostane 15 % posádky povolení к několikahodinové vycházce
do města. Jen málokteří - ti nejlepší z nejlepších - mají pří
ležitostně možnost navštívit o dovolence své rodiny. Zbýva
jící vojáci nevidí své příbuzné po celou dobu vojenské služby.
Měsíční žold 3,80 rublů je třeba využít i ke koupi krémů na
boty, kartáčků a past na zuby, holících potřeb a cigaret. Ja
kékoliv požívání alkoholu (i piva) je přísně zakázáno.
Přes tato omezení slyší sovětský voják každodenně, že jeho
služební podmínky patří к nejlepším na světě a vyskytuj í-li
se občas nějaké potíže, je to jen a jen vinou kapitalistů, při
pravujících válku proti Sovětskému svazu.
Na novopečeného důstojníka tento život u posádky pů
sobil neobyčejně pochmurně. Opět tedy nespravedlivosti a
lži, a to nejen při školeních vojáků. Také my, důstojníci, jsme
byli i nadále vychováváni v duchu nepřátelství к západním
zemím, osnovovatelům nové světové války. Nespravedlivosti
systému však byly příliš nápadné. Všechno, co říkala vláda
nebo politbyro, co papouškovaly nadřízené vojenské složky i
co nám tvrdili političtí důstojníci, bylo správné a spravedlivé;
všechno ostatní byly lži a ideologické odchylky. Po necelém
prvním roce mé služby v Kaunasu nezbylo z mladických před
stav o čestné a mužném důstojnickém povolání takřka nic.
Bylo třeba neustále jednat proti vlastnímu přesvědčení, přesně
podle rozkazu: „Méně přemýšlení, více discipliny!” Tento roz
kaz byl nade vše, pravdu měl pouze ten, který nosil více
hvězdiček na náramenících.
Celý tento způsob života se mi nelíbil. Rozhodl jsem se pro
to opustit armádu. Ale jak to vše udělat? Sovětský důstojník
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nemůže dát jednoduše výpověď, jeho služební doba trvá 25 let.
Existují prakticky jen dvě možnosti: vážná chorc^ ^ tím i
fyzická neschopnost další služby, nebo daleko komplikova
nější, ne zrovna příjemná cesta. Důstojník začne systematicky
porušovat disciplinu, přichází pozdě do služby a mnoho pi
je. Přesvědčili se jeho nadřízení, že je mladý důstojník nepolepšitelný, je z armády vyloučen s tak špatným kádrovým po
sudkem, že nový úspěšný začátek v civilním životě je takřka
nemožný.
Obě tyto možnosti se mi nehodily. Byl jsem zdravý jako
řípa a neměl jsem tedy možnost být propuštěn touto cestou..
Druhá alternativa, mimochodem trvající někdy i mnoho let,
pfmášela víc nepříjemností, než by se mi v budoucnu hodilo.
Skutečná náhoda však sehrála v mém případě rozhodující
roli. Jednou jsme seděli s dalšími mladými důstojníky v jedné
z kaváren města Kaunasu a hovořili o službě, o společných zná
mých a dalších, vcelku nezajímavých věcech. Rozhovor se
však stočil na téma, které mělo v mém budoucím životě vše
změnit. Jeden z důstojníků vyprávěl o příteli, který se stal
důstojníkem KGB. V průběhu hovoru mi bylo jasné, že pouze
RGB má možnost zařídit propuštění důstojníka z armády,
má-li zájem o jeho službu. Napadlo mi: „A proč bych se i já
neměl pokusit získat místo u RGB? ” Tato myšlenka mě pak
pronásledovala a trápila delší dobu.
Věděl jsem tehdy o RGB jen velice málo. Slýchal jsem vždy
jen, že je to zpravodajská služba, bojující proti nepřátelům
státu. V Sovětském svazu se o této organizaci vůbec nehovo
ří a pokud už, tak jen s obrovskou opatrností, pramenící ze
strachu. Dokonce ani mezi důstojníky armády se o KGB
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mlčí, protože jeho moc je v sovětské armádě stejně velká jako
v civilních oblastech.
Ano, měl jsem dost času к přemýšlení. Má víra v „nejspra
vedlivější a nejšťastnější” stát světa byla už trochu otřesená.
Znepokojovaly mě všechny ty lži a ostatní odporné stránky
komunistického režimu. KGB byl organizací, ochraňující a
podporující tento režim: stál jsem tedy před otázkou, zda se
mám vůbec snažit vstoupit do jeho služeb. Rozhodujícím mo
mentem však byla skutečnost, že jsem dosud zcela neztratil
všechny iluze o režimu a dokonce jsem stále ještě věřil ideálům
komunismu a chyby připisoval jen některým osobám. Navíc
mě zpravodajská služba přitahovala i svým tajemným charak
terem. A pak -a to bylo nejdůležitější- KGB mě mohl vy
svobodit z armády. Rozhodl jsem se tedy к tomuto kroku.
Nebyl jednoduchý. KGB potřebuje totiž pouze absolutně
spolehlivý personál. Jen ti nejpřesvědčenější a nejspolehlivější
sovětští občané — a musí být samozřejmě komunisté - jsou
přijímáni. Kromě toho si KGB nové kandidáty vybírá sám.
Protože o mých částečných pochybách o spravedlnosti komu
nismu neměl nikdo ani tušení, bylo možné mou „spolehli
vost” kdykoli prověřit. Nebyl jsem sice ještě členem strany, ale
tento problém bylo možné lehko vyřešit, mohl jsem do strany
kdykoli vstoupit, o to lehčeji, že tajemník KSSS u naší jednot
ky mi to několikrát nabídl. Byl jsem tedy po této stránce jistě
vhodným kandidátem pro službu v KGB, ale mohlo to trvat
i roky, než si mne organizace vůbec všimne, všimne-li se mě
vůbec někdy.
Rozhodl jsem se převzít iniciativu do vlastních rukou. Hlásil
jsem se u speciálního oddělení KGB naší divize a žádal jsem o
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rozhovor s nadporučíkem Bloščupem. Přijal mě zdvořile a pro
jevil zájem o důvod mé návštěvy. Bez váhání jsem mu sdělil
své přání, a to tak přesvědčivě, jak jen to bylo možné. Řekl
jsem mu, že činnost ve zpravodajské službě a kontrarozvědce
byla vždycky mým snem, zdůraznil jsem také velký význam
této práce pro bezpečnost sovětského státu ...
Udělal jsem na nadporučíka očividně dobrý dojem. Rysy v
jeho tváři prozrazovaly uspokojení, snad dokonce i hrdost.
Zdálo se, že už dlouho neslyšel tolik chvály KGB. Vyptával se
mě pak podrobně na mou rodinu, na příbuzné i na mne, zapsal
si cosi do notesu a řekl, že během týdne se dozvím více.
Přesně za týden jsem opět seděl v téže místnosti. Tentokrát
však hovořil především nadporučík Bloščup. Sdělil mi, že bě
hem těch sedmi dnů si KGB opatřil podrobné informace o
mé osobě, vysvědčení i patřičné posudky. Dopadly uspokoji
vě, není tedy vyloučeno, že mi bude služba v organizaci KGB
dovolena. Je však třeba ještě vyčkat potvrzení informací o
mém dřívějším životě a o životě mých příbuzných.
Tato návštěva posílila mé naděje. Prověřování mých příbuz
ných trvalo asi tři měsíce. Během té doby jsem se setkal s ně
kolika úředníky KGB a odpověděl jsem jim na tisíce otázek.
Zkoušeli mé charakterové vlastnosti, stupeň všeobecného vzdě
lání a samozřejmě i znalosti marxismu-leninismu. Nakonec
jsem se musel podrobit důkladné lékařské prohlídce.
Začátkem prosince 1967 si mě nadporučík Bloščup zavolal
a blahopřál mi к tomu, že jsem ve všech zkouškách, vyšetřo
váních a prověrkách obstál. Nemám se však radovat předem,
rozhodující bude ted rozhovor s generál-majorem Dejevem,
šéfem speciálního oddělení KGB v baltské vojenské oblasti.
19

Rozhovor se uskutečnil 10. prosince. Generál Dejev byl střed
ně veliký, podsaditý padesátník. Pichlavýma očima si mě po
zorně prohlížel. V pozoru jsem se hlásil.- „Soudruhu generále,
poručík Mjagkov přišel na váš rozkaz!”
„Sednout! ” štěkl.
Nesměle jsem se posadil na okraj židle. Generál mlčel asi tři
minuty a po celou tu dobu mě odhadoval pohledem. Konečně
přerušil ticho, a to velice hlasitě: „Co si myslíte sám o sobě? ”
Těžká otázka, bleško mi hlavou, ale odpověděl jsem rychle a
rozhodně: „Moc, soudruhu generále.”
„Všichni si moc o sobě myslíte a když přijde к věci, pracu
jete špatně”, zabručel. „Pijete vodku? ”
„Ne, ale ne!”, zvolal jsem.
„Zpočátku všichni tvrdí, že nepijí, ale pak se vždy ukáže, že
jsou to alkoholici. - Čtete knihy? Vyznáte se v literatuře? ”
„Ano. Jistě, soudruhu generále!”
„Kdo je letošním laureátem Leninovy ceny za literaturu? ”
Byl jsem ztracen. Uvedl jsem jméno prvního autora, který
mi napadl. Zřejmě ani generál nevěděl správnou odpovědí na
svou otázku, protože byl spokojen a pochválil mě za všestran
nost mých znalostí. Nakonec mi řekl, že problém mého při
jetí ke KGB byl rozhodnut kladně a pogratuloval mi к této
důležité události mého života: „Očekávejte Andropovuv roz
kaz o vašem přijetí do služeb agentur KGB!”
Tak začala má činnost agenta Komitetu Gosudarstvennoje
Bezopasnosti.
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ARMÁDA ŠPIÓNŮ POLITBYRA

Existuji mnohé publikace a články, rozebírající do podrob
ností strukturu Výboru pro státní bezpečnost ( KGB ) i jeho
hlavních oddělení. Chci se proto zabývat pouze rozvětveností
celého aparátu s hlediska jeho tvůrců a nadřízených, politbyra
a sovětské vlády.
Co tedy vlastně je KGB?
Během Říjnové revoluce se dostala к moci bolševická frakce
sociálních demokratů (později Komunistická strana SSSR) pod
Leninovým vedením. Tím však boj o skutečnou moc v Rusku
zdaleka neskončil, naopak, stal se ještě krutějším, začala bratrovražedná občanská válka. V tomto období šlo o přežití komunisticko-bolševické věci a komunisté tedy sáhli po nemilo
srdném vedení boje bez všech skrupulí. Nasadili ozbrojené
oddíly dělníků a vojáků, ze kterých vznikla později Rudá ar
máda. Tyto oddíly zničily protivníka fyzicky. Agitátoři strany
spolu s redaktory tisku se pak snažili ovlivnit názory lidových
mas.. Dne 20. prosince 1917 zřídili bolševici reku к potlačení
„kontrarevolučn ich a zločinných elementů”. Jejím Šéfem se
stal Džerdzinský (přezdívaný „železný Felix”). Čeká se stala
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tajnou policií bolševického režimu, její členové -čekisté- byli
vyzbrojeni neuvěřitelnou mocí při potlačování protirevolučních „elementů” a je třeba říci, že této moci dokonale využí
vali. Lidské životy neměly vůbec žádnou cenu, zejména v době
tzv. „rudého teroru”, kdy nepřátelé sovětské vlády (mezi nimi
mnozí zcela nevinní malí obchodníci či pouliční prodavači
zápalek nebo cigaret) byli na místě svých „zločinů” poprave
ni bez jakéhokoliv soudu. Žízeň čekistů po krvi byla brzy zná
má po celé zemi a pouhé slovo „Čeká” stačilo vyvolat hrůzu
v srdcích mnohých.
Občanská válka skončila krvavým vítězstvím bolševiků a v
zemi zavládl mír. Ne však pro Ceku, pokračující i nadále ve
válce proti vnitřním nepřátelům. Během let se Čeká změnila
z malé organizace v obrovskou tajnou službu sovětů, kteří bě
hem své vlády zahubili ve vězeních i v táborech nucených prací
kolem dvaceti miliónů lidí.
Sovětská tajná policie měla po celou tu dobu různá jména:
Čeká, GPU, NKVD, MGB. Dnes se jmenuje KGB (Výbor pro
státní bezpečnost).
Ale - co je KGB dnes?
V přísně tajné příručce pro školení spolupracovníků KGB,
v onom „zákonném statutu orgánů KGB SSSR” (autorem je
jakýsi Lunjev) se říká: „ ... KGB a jeho místní orgány provádějí
činnost na základě plnění stranických nařízení, zákonů, před
pisů a instrukcí vlády ... O všech důležitých otázkách KGB roz
hoduje Ústřední výbor KSSS ...” Jinými slovy; KGB je člán
kem sovětské komunistické strany, její ozbrojenou bojovou
jednotkou. Zaměstnává kolem 110.000 úředníků; současně
má na starosti špionáž, kontrašpionáž a plní úkoly státní
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tajné policie. Má obrovské plné moci, týkající se nejen styku se
sovětskými občany, ale v jistém smyslu i s občany dalších ko
munistických státu. V prosazování cílů politbyra a sovětské
vlády ovlivňuje i důležité události světové politiky.
Zákonem, určujícím základní úkoly organizace KGB je „Sta
tut Radě ministrů podřízeného Výboru pro státní bezpeč
nost”. Je to přísně tajný dokument, určující následující po
vinnosti organizace:
Povinnosti orgánů KGB
1 ) Provádění špionáže v kapitalistických zemích
- pronikáním agentů do státních, politických, vědeckých,
technických a špionážních center imperialistických států;
- infiltrací výkonných sboru do mezinárodních kapitalis
tických organizací s cílem zesílení rozporů a těžkostí v jejich
činnosti;
- opatřováním informací a dokumentů o nejnovějších vědecko-technických vymoženostech;
- vnikáním agentů do emigrantských organizací v zahrani
čí s rozkladem jejich ideologických cílů;
- desinformací nepřítele.
2 ) Aktivní a agresivní kontrašpionáž se současným proniká
ním do špionážních organizací nepřítele
- vyhledáváním a zpracováním osob, podezřelých ze špio
nážní činnosti; zamezováním práce zahraničních špiónů a je
jich agentů;
- prací agentů KGB mezi vlastním obyvatelstvem, v sovět
ské armádě, námořnictvu a v jednotkách pohraniční stráže
a vnitřní ochrany a na dalších důležitých úsecích;
- zabezpečováním jistoty státních a vojenských tajemství,
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organizovaním ochranných opatření kontrašpionáže k obraně
sovětských občanů v zahraničí před imperialistickými špionáž
ními agenturami a zabraňování možností jakékoliv zrady;
- špionážním a kontrašpionážním bojem proti imperialistic
kým státům.
3 ) Vedení boje proti antisovětským a nacionalistickým
elementům
- pátráním po nepřátelích státu, autorům a rozšiřovatelům
antisovětských tiskovin;
- činností proti církevním hodnostářům a proti členům
všech církevních sekt;
— zabraňováním nežádoucích vztahů mezi katolickou církví
v Sovětském svazu a Vatikánem;
4 ) Ochrana stranických vůdců (členů a kandidátů politbyra
U V KSSS) a členů vlády
- zajišťováním a ochranou telefonního spojení vlády, bez
drátovou kontrašpionáží a neustálým pozorováním všech v
zemi fungujících vysílačů.
5 ) Střežení státních hranic Sovětského svazu ( pohranič
ní oddíly KGB)
6 ) Plnění zvláštních úkolů, kterými byl KGB pověřen vede
ním strany a sovětskou vládou.
Tímto jsou KGB vymezeny jasné a konkrétní úkoly, sahají
cí od ovlivňování světové politiky až к pronásledování vlast
ních pracujících a vůbec všech občanů Sovětského svazu.
Budeme se však zabývat i přísně tajným předpisem KGB, ve
kterém se uvádí: „ ... vůdčím faktorem špionážní činnosti
KGB je zahraniční politika sovětské vlády?'
Nechci upozorňovat na všeobecně známé případy, např.
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vypovězení více než stovky sovětských „diplomatických úřed
níků” z Anglie, agentů KGB, kteří z pověření nebo ve spojení
se sovětským velvyslanectvím v Londýně prováděli špionáž,
nebo např. odhalení velkého počtu sovětských agentů v Bel
gii. Je však zajímavější osvětlit trochu nenápadné, nesenzační
a veřejnosti proto zcela neznámé, avšak přesto významné pří
pady, protože ukazují jak sovětská moc proniká do kapitalis
tických organizací a kapitalistických státních orgánů.
NATO bylo vždy - a je dosud - hlavním nepřítelem sovět
ské moci. Moskva se bez přestání snaží oslabit tuto organizaci
západních států. К provádění této politiky nasazuje Kreml
všechny své síly a pracuje současně ve dvou směrech. Prvním
je oficiální politika Moskvy, uzavírání smluv, návštěvy hlav stá
tů apod. Současně však existuje druhý směr - tajná činnost
KGB. Ten totiž umisťuje své agenty mezi žurnalisty, v růz
ných úřadovnách a kancelářích zastupitelských úřadů, v ces
tovních kancelářích, v obchodních organizacích atd. Napří
klad ve Francii měli agenti KGB za úkol popularizovat nezá
vislost Francouzů od NATO, propagovat téze o nepřípustnosti
pobytu cizích, zejména amerických vojenských jednotek na
francouzském území apod. Tyto myšlenky rozviřovali pře
devším agenti KGB francouzské národnosti, získaní z politicky
zajímavých kruhů. ( V roce 1966 zaslal De Gaulle členským
státům NATO oficiální notu s oznámeniu výstupu Francie
ze Severoatlantického paktu a 1. června téhož roku bylo
vystoupení Francie z NATO oficiálně potvrzeno. To vše ne bez
malého přičinění agentů sovětské KGB!). Vystoupení Francie
z NATO bylo pak na všech Školeních důstojníku KGB uvá
děno jako názorný příklad správného postupu agentů.
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Samozřejmě, že je možné tvrdit, že vystoupení Francie ze
Severoatlantického paktu mělo desítky jiných příčin. Nespor
ným faktem však zůstane pochvalné uznání Kremlu organi
zaci KGB , že ve Francii roku 1966 významně přispěla ke ko
nečnému vývoji a důležitému rozhodnutí.
Moskva také nevidí ráda společné akce Evropského hospo
dářského společenství a dala by ráda přednost nejednotné a
tedy i slabé Evropě. Politika kremelského vedení se soustře
ďuje na rozbíjení snah o evropskou jednotu, především bila
terálními smlouvami (např. se Spolkovou republikou Německo
v roce 1974). Organizace KGB podporuje tuto vládní politiku
zejména v zemích se silnými komunistickými stranami (Itálie,
Francie) a také i sovětské sdělovací prostředky již dlouhou
dobu slouží tomuto účelu kritikou některých slabostí evrop
ského společenství a zdůrazňováním nereálnosti snu o evropské
unii.
KGB však nepracuje jen proti Evropě. Od roku 1971 existuje
i zvláštní oddělení pro Čínu. Zde jsou cvičeni důstojníci v
konspiraci proti Číně a jsou pak umisťováni v „resident urách”
KGB na Dálném Východě. Protože není snadné získat přímé
agenty mezi čínskými občany, používá KGB jednak Číňanů
narozených v SSSR ale také agentů ze západních států i ze
zemí třetího světa, které udržují s Čínou hospodářské a kultur
ní styky. V Samarkandu existuje speciální škola pro výcvik
ilegálního personálu, převážně Afričanů, Indů, Peršanů a
dalších Asiatů. Výcvik těchto osob je velice důkladný a trvá
až deset let!
Zvláštní význam činnosti v zahraničí klade KGB operacím
v Německu, a to nejen ve Spolkové republice. Protože jsem
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strávil pět let v Německé demokratické republice, znám prá
ci KGB zejména v této oblasti velice dobře. Více než 60 oddě
lení s patnácti stovkami agentů operují na východoněmeckém
území a mají zde téměř stejná práva jako v Sovětském svazu,
snad s jedinou výjimkou: nesmí zatýkat občany NDR. Tato
úloha zbyla na ministerstvo státní bezpečnosti NDR, lépe
řečeno na jeho úředníky. KGB se vzdala dobrovolně tohoto
„práva”, aby tak dokumentovala respekt před „nezávislostí”
východoněmeckého státu. Organizace KGB si však i tady po
nechala právo získávat v řadách východoněmeckých občanů
své agenty a využívat je ke špionáži a ke kontrašpionáži a v
mnoha případech dokonce rozhodovat o jejich dalším osudu.
Využívá к tomu plně služeb ministerstva státní bepečnosti a
policie NDR a de facto udílí oběma těmto východoněmeckým
úřadům své rozkazy. To vše se děje za tichého souhlasu východoberlínské vlády, o jejíž nezávislosti nemůže být ani
řeči. Důstojníci KGB v hovorech mezi sebou označují NDR
jako 16. republiku SSSR.
Pracovníci KGB, vyslaní do NDR, patří к jednomu ze dvou
direktorátů. V prvním pracuje takřka 900 osob, jejichž úkolem
je špionáž v zahraničí. Druhý direktorát, čítající kolem 600
osob, má především úkol střežit bezpečnost vojsk Sovětského
svazu umístěných v Německé demokratické republice a věno
vat se i kontrašpionáži proti Spolkové republice Německo a
proti americkým, francouzským a anglickým zpravodajským
službám. Více než 150 úředníků tohoto direktorátu se věnuje
výlučně špionáži. Je samozřejmé, že к této špionážní činnosti
je třeba neustále získávat nové agenty v nepřátelském táboře.
Tito jsou získáváni nejrůznějšími způsoby.
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Docela malá část agentu se rekrutuje z občanů Německé de
mokratické republiky, kteří mají právo navštěvovat pravidelně
Spolkovou republiku Německo. Jsou to většinou pouze agenti-pozorovatelé, sbírající při svých cestách na Západ informace,
zajímající KGB. Akce probíhá následovně: v Německé demo
kratické republice bydlící agent dostane povolení к návštěvě
příbuzných v městě „Y” ve Spolkové republice. Protože KGB
ví, že ve stejném městě je umístěna jednotka americké armády,
dostane získaný agent úkol přiblížit se během návštěvy natolik
к Američanům, aby si mohl poznamenat čísla vojenských vo
zidel, nakreslit skicu vojenských prostor, případně i pořídit
jejich fotografie. Jakmile KGB tyto informace obdrží, jsou
analyzovány: Došlo к nějakým změnám? Byly zjištěny nové
zbraně? Rozmnožil se počet vojáků?
Kromě této informační činnosti je získaný agent povinen
sbírat poznatky o charakteru a náladách západoněckých oby
vatelů, amerických, britských nebo francouzských vojáků,
a to především o těch osobách, které zaujímají významná
postavení ve státních, správních, vědeckých a podobných
organizacích a pokusit se zjistit, zda některá z těchto osob
připadá v úvahu pro pozdější příležitostné využití ke špionáž
ní činnosti.
Většinu agentů-pozorovatelů však KGB získává z řad západoněmeckých návštěvníků Německé demokratické republiky.
Tady jsou totiž úředníci organizace na „domácí půdě”, mají
moc a tím také výhodnější předpoklady pro úspěšnou práci.
Získávání těchto osob neprobíhá překotně, bývá velice pečlivě
připravováno a většinou se setkává s naprostým úspěchem.
Všichni občané Spolkové republiky Německo, kteří často
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navštěvují východní Německo jsou pečlivě zaznamenáváni v
knihách ministerstva státní bezpečnosti NDR a 90 % z nich
se objeví i v kartotékách KGB. Každý návštěvník z kapitalis
tické země ( KGB jim říká „Západáci”) dostane v úřadovně
vlastní kartu s údaji o příbuzných v obou částech Německa,
o tom, kde pracují a především však o tom, zda mají přístup
к některým tajným či důvěrným materiálům. Jakmile úřed
ník KGB dojde к závěru, že se „Zapadák” pro své postavení
nebo pro své osobní vlastnosti hodí к nějaké agentní činnos
ti, pripravuje okamžitě „nábor”. A opět je к dispozici něko
lik řešení- bud je „Zapadák” ochoten spolupracovat za pení
ze, nebo je možné vynutit spolupráci výhrůžkami či vydírá
ním. Někdy je třeba nasadit к akci i atraktivní ženu (nebo
obráceně, dobře vypadajícího muže). Jsou i výjimky, „Za
padák” je například ochoten spolupracovat pouze z politic
kého přesvědčení. Tak jako tak, podivuhodnou skutečností
zůstává, že většina „náborů” občanů Spolkové republiky Ně
mecko i ostatních „Západáků” na území NDR končí úspě
chem úřadoven KGB. Pravděpodobně také proto, že oběti
tam nevidí žádné jiné východisko.
Není-li možné získat budoucího informátora ani pro jeho
politické přesvědčení, ani vydíráním, ani penězi, přejde KGB
к přímým výhrůžkám. „Západákovi” je jednoduše sděleno,
že bude souzen za špionážní činnost mezi sovětskými oddíly
nebo pro jinou podvratnou činnost a že bude samozřejmě
podle socialistického zákona odsouzen к dlouholetému po
bytu ve vězení. Svědky i důkazy jeho „činnosti” není třeba
dlouho hledat. Dokonce i jeho příbuzní v NDR budou stejně
ohroženi a samozřejmě, že i oni budou obžalováni a souzeni.
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Pod tímto nátlakem se obět obvykle rozhodne spolupracovat,
některý z nešťastníku dokonce věří, že po návratu domů vše
ohlásí na patřičných úřadech. Avšak KGB počítá i s touto
možností a donutí tedy nového rekruta podepsat prohlášení
o dobrovolné spolupráci. Toto prohlášení bývá obvykle da
továno nejméně dva roky přede dnem podpisu. Tento trik a
přímé ohrožení příbuzných v NDR uzavře nedobrovolnému
spolupracovníkovi jakoukoli možnost úniku. Časem si na svou
situaci zvykne a protože mu spolupráce s KGB přináší i občas
né peněžní částky, pokračuje v ní i nadále.
Pracovníci KGB však provádějí „nábor” i na území Spolko
vé republiky Německo, kde fungují jako novináři nebo zástup
ci různých obchodních organizací. Největší aktivitu projevují
na území Západního Berlína, kde využívají statutu „svobod
ného města”. Získávají tu další agenty, setkávají se s jinými v
„bezpečných” (tj.konspirativních) bytech, odposlouchávají
telefonní rozhovory.
Výsledek práce půl druhé tisícovky důstojníků KGB v Ně
mecké spolkové republice nebyl za mé přítomnosti tam ni
jak špatný: kolem dvou tisíc agentů ze Spolkové republiky Ně
mecko, 1 500 agentů v řadách občanů Německé demokratické
republiky, kolem 4 500 agentů mezi sovětskými vojáky a jejich
rodinnými příslušníky. Kromě úředníků, umístěných na úze
mí NDR jsou příslušníci KGB samozřejmě činní i ve Spolko
vé republice Německo. Pracují tam jako úředníci diplomatic
kých úřadů a nejrůznějších sovětských podniků. Je třeba ještě
připomenout, že také východoněmecké ministerstvo státní
bezpečnosti pilně pracuje proti západoněmeckému sousedovi,
ve kterém vidí hlavní cíl svých propagandistických útoků.
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Avšak ani špionážni služby ostatních východoevropských ze
mí nejsou v tomto směru o mnoho pozadu. Celkově se mohou
všechny východní zpravodajské služby pochlubit spoluprácí
takřka osmi tisíc občanů Spolkové republiky Německo.
Pracoval jsem na území Německé demokratické republiky od
začátku roku 1969 do začátku roku 1974, tedy v době, kdy
začínala nová perioda styků mezi Sovětským svazem a Spol
kovou republikou Německo. Přední politici obou zemí vedli
přípravné rozhovory o společné smlouvě. Západoněmecký
Egon Bahr a sovětský Gromyko spolu velice často hovořili a
podařilo se jim konečně najít i možnost к uzavření dohody. V
té době se více jak dost mluvilo o uvolnění napětí, o uskuteč
nění přátelských úmyslů. Právě v této době však vydal Andro
pov, se souhlasem politbyra a samozřejmě i sovětské vlády přís
ně tajný rozkaz č. 0039 z 28. dubna 1970, který požadoval od
důstojníků KGB
- zvýšené úsilí v získávání nových agentů ze Spolkové republi
ky Německo;
‘
- aktivnější vyhledávání dvojitých agentů mezi osobami, které
byly západoněmcckými úředními místy odhaleny a sledovány;
- zesílení špionážní činnosti na území Spolkové republiky Ně
mecko.
Tento rozkaz přišel v době, kdy se Moskva připravovala podepsat smlouvu se Spolkovou republikou Německo, v době,
kdy Kreml věděl o úmyslech bonnské vlády zlepšit i vzájemné
vztahy к Polsku, к Německé demokratické republice а к ostat
ním komunistickým státům. Přesto i tehdy považovala vláda
v Moskvě tento politický vývoj pouze za přechodný a snažila
se při jednáních co možná nejvíce vyzískat. Smlouva byla pak
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12. srpna téhož roku podepsána a v listopadu následovala další
smlouva, tentokrát s Polskou lidovou republikou. Pro mnohé
západní politiky to vše byla příležitost к chválení dobré vůle
Sovětského svazu ke zlepšování vztahů mezi Východem a Zá
padem. Pro KGB naopak „uvolňování napětí” v Evropě zna
menalo výbornou příležitost к rozšíření činnosti. Spolupracov
níci KGB na západoněmeckém území dostali teá zvláště nároč
né úkoly; měli aktivněji a mnohostranněji využít všech mož
ností, které skýtalo zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma
německými státy. Bylo ted třeba ještě více rozšířit síť agentů
KGB ve Spolkové republice Německo. Koncem roku 1972
došlo pak ke smlouvě mezi německými státy, jejímž výsledkem
bylo také umožnění západoněmeckým občanům ve větší míře
navštěvovat příbuzné na Východě.
Hned několik měsíců po podpisu této smlouvy došel všem
příslušníkům, umístěným na východoněmeckém území rozkaz
šéfa KGB č.0042 z 8. května 1973, který je upozorňoval na
začínající období nejvyšší pozornosti a odpovědnosti: měli
nyní svou činnost na všech úsecích rozšířit a využít přede
vším zvýšeného počtu návštěv ze Západu. Tyto kroky, samo
zřejmě předem schválené sovětskou vládou i politbyrem, nebo
jimi dokonce nařízené, dokazují, že Sovětský svaz ve skuteč
nosti nijak nestál o zlepšení vztahů se Západem. Na některé
(beztak minimální) ústupky přistoupili sovětští vyjednavači jen
proto, aby mohli za ně v budoucnu co nejvíce získat na po
litické frontě.
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SOVĚTSKÁ „MAFIE’’
A JEJÍ SÍŤ STRACHU

Orgány KGB mají obrovskou roli - jako tajná politická poli
cie — při potlačování antisověíských, nacionalistických a ostat
ních opozičních sil v »»nejspravedlivějším a nejdemokratiČtěj
ším” státě světa. К této nelehké činnosti dostaly к dispozici
plné moci» které činí tolik vychvalovanou sovětskou ústavu
(mimochodem v době o které hovořím to byla ještě ona Stali
nem vypracovaná ústava) i všechny sovětské zákony zcela zby
tečnými cáry papírů. V již zmíněném „Statutu Radě ministrů
SSSR podřízenému Výboru pro státní bezpečnost (KGB)” se
říká: », ... к plnění úkolů jsou orgány KGB vybaveny všeobec
nou zvláštní plnou mocí”
Zvláštní plné moci
Orgány KGB mají právo,
1. Provádět operativní úkoly pomocí agentů; udržovat síť
agentů; zřizovat „bezpečné” byty к setkáním s agenty к pře
bírání informací; používat odposlouchávacích zařízeni a poři
zovat tajně fotografie.
2. Organizovat a provádět tajná pozorování a získávat i pro
ně agenty.
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3. Používat v boji proti zločinnosti zvláštních opatření; taj
ně kontrolovat listovní i telefonní styk; udržovat v provozu
operativní tiskárny к výrobě falešných dokladů a aktů.
4. Sledovat chování osob, které odpykaly tresty za zvlášť
těžké zločiny proti státu.
5. Střežit šifrovací službu, tajné zpravodajství a bezpečnost
ve všech ministerstvech i v ostatních úřadech a organizacích,
KGB podřízených.
6. Vyšetřovat zločiny proti státu, zadržovat nebo i zatýkat
podezřelé osoby; provádět domovní prohlídky a zabavovat
průkazní materiály.
7. Kontrolovat doklady cizinců i sovětských občanů při
překročování sovětských hranic, kontrolovat tiskoviny i obsah
cestovních zavazadel a dbát na to, aby cizinci opustili území
Sovětského svazu v určené době; sledovat zahraniční perso
nál, zaměstnaný na všech druzích dopravních prostředků.
Orgány KGB jsou součástí státní správy a mají proto násle
dující všeobecné plné moci:
1. Vydávat závazné státní předpisy a kontrolovat jejich plně
ní.
2. Chránit státní tajemství a omezovat počet osob, které mo
hou přijít do styku s tajnými dokumenty.
3. Povolovat vjezd i výjezd cizinců do nebo ze Sovětského
svazu.
4. Udržovat pracovní vztahy a spolupracovat tak s ostatními
úřady státní správy a pomáhat jim v práci.
5. Před rozhodnutím úřadů předběžně zkoumat a schvalovat
povolení к vjezdu i výjezdu do nebo ze Sovětského svazu.
6. Rozhodovat o udělení či odebrání státního občanství
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Jak tento dokument ukazuje, neexistuje prakticky nic, co by
na sovětském území nepatřilo do kompetence KGB. Ostatní
přísně tajné dokumenty jen rozšiřují listinu oprávnění, která
jsou čekistům zaručena politbyrem a sovětskou vládou. Ze
„Statutu” například vyplývá také skutečnost, že KGB má prá
vo kontrolovat vnitrní i mezinárodní poštu (i když je to v
přímém rozporu s ústavou Sovětského svazu, zaručující právo
na listovní tajemství). KGB zřídil к tomuto účelu takzvanou
PK-službu (Perljustracia korešpondencii — tajná dopisní cen
zura), podléhající technickému direktorátu KGB. PK-úředníci pracují na ústředních poštovních úřadech oblastí a na
poštách velkoměst. Neliší se nijak od běžných poštovních úřed
níků, pracují však ve zvláštních místnostech a na jejich stolech
končí veškerý denní listovní a telegrafní styk. Samozřejmě je
nemožné kontrolovat všechno, na rozkaz KGB se provádějí
jen namátkové kontroly. KGB však vyžaduje stále ještě inten-,
zivnější práci na tomto úseku, což znamená, že prakticky vše
chen poštovní i styk občanů SSSR bude pravidelně kontrolo
ván. Odposlouchávám telefonních rozhovorů je dnes už stej
nou samozřejmostí jako nahrávání na magnetofonové pásky
všech rozhovorů občanů, které z jakéhokoliv důvodu KGB
zajímají
К tajnému sledování sovětských občanů, ale i cizinců, dlí
cích v Sovětském svazu, slouží KGB takzvaná NN-služba. Ta
má prakticky právo sledovat a pozorovat na sovětském území
kdekoho. Samozřejmě se pozornost této služby soustřeďuje
především na osoby, které KGB považuje za nebezpečné státu.
Jsou to lidé, kteří si už odseděli tresty za tzv. zločiny proti
státu (sem patří „pomlouvání sovětského státního systému”
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a „antisovětská propaganda a agitace”). KGB tyto osoby už
nikdy nepustí z očí a kontroluje je i nadále vlastními agenty,
PK-službou i NN-službou.
Boj proti „vnitřním nepřátelům” však není jediným úkolem
KGB na sovětském území. Udržování obyvatelstva ve strachu
a tím i к poslušnosti, je snad ještě důležitějším posláním této
dábelské organizace. Velice oblíbená je v tomto směru tzv.
„profylaktická metoda”. Student Ivanov se například rozhod
ne studovat zahraniční literaturu a začne se tedy také zcela
logicky zajímat o poměry v cizině. Někdy se dokonce zmíní
před jinými studenty o tom, že všechno v té kapitalistické
cizině zcela jistě není nejhorší a že je asi i tam možné najít
také některé pozitivní jevy. Podobná vyjádření se zcela jistě
dostanou díky tisícům špiclů na stůl některého z úředníků
KGB. Student Ivanov není sice „vnitřním nepřítelem”, protože
ani neodsuzuje Sovětský svaz ani nekritizuje poměry uvnitř
země, ale jestliže se hned nevezme zkrátka, může se „vnitř
ním nepřítelem” stát. Navíc je nebezpečný tím, že ovlivňuje
svými pochybnými názory jiné. Pracovník KGB, odpovědný
za institut, na kterém Ivanov studuje, si studenta pozve a bě
hem pohovoru student přizná (kdo by to neudělal? ), že se
v tomto případě „nechoval korektně” a slavnostně navíc slíbí,
že se to již nebude opakovat. Pracovník KGB mu povýšeně
sdělí, že mu věří. Pak к sobě zavolá tajemníka Komsomolu,
se kterým se domluví na tom, aby student Ivanov na příštím
zasedání mládežnické organizace veřejně a přede všemi sebe
kriticky přiznal své hříchy. Student Ivanov samozřejmě souhla
sí, protože dobře ví, že s KGB nejsou žádné žerty a že by mohl
být vyloučen ze studia. Na příští schůzi Komsomolu se tedy
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odehraje objednaná a předem domluvená komedie. Ostatní
studenti však Ivanova obžalují ze ztráty komsomolské bdělos
ti a ostražitosti atd. Většina účastníku přece dobře ví, že se
nad nimi svírá pevná ruka KGB, hrají proto spolu onu hru.
Jejím výsledkem je všeobecný strach, tedy přesně to, co KGB
chce a potřebuje.
Sovětský občan, který musel jednou jedenkrát podstoupit
tuto proceduru, je pak ještě jeden rok tajně sledován orgány
KGB a opakuje-li se „přestupek”, bývá před soudem uznán
vinným a odsouzen к jednomu či dvěma rokům odnětí svobo
dy. Navíc, a to je ještě snad horší, je jeho jméno zařazeno do
kartotéky politicky nespolehlivých osob, což mu škodí po celý
další život.
Přes všechny obrovské mocenské prostředky, kterými neo
mezeně disponuje, by byl KGB bez agentů a tajných špiclů
neschopen fungovat. Není tedy náhodou, že „Status” v jed
nom z prvních článků říká: „ ... orgány KGB mají právo prová
dět operativní úkoly pomocí agentů a udržovat i jejich siř...”
Agenti (v Sovětském svazu se jim říká „špiky”) produkují
absolutní většinu informací. Sovětská společnost je „špikami”
doslova proseta ve všech společenských vrstvách: existují
mezi zkolektizovanými zemědělci stejně jako mezi továrními
dělníky, mezi studenty stejně jako mezi vojáky, mezi vedou
cími průmyslových podniků a důstojníky stejně jako mezi vy
sokými hodnostáři církve nebo například vědci. Celý obrovský
Sovětský svaz je pokryt sítí KGB, vyvolávající atmosféru vše
obecné nedůvěry a absolutního strachu. Každý podezřívá kaž
dého, mnozí nedůvěřují už ani nejbližším příbuzným. „Špiky”
jsou prostě všude. Jen málokteří se v tomto prostředí odvažují
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vyslovit nalilas své skutečné myšlenky a mnozí z nich také
rychle putují za mříže. V takových poměrech je takřka nemož
né vybudovat případně nějakou sovětům nepřátelskou pod
zemní organizaci. Síť agentů je pro přežití nelidského systému
životně důležitá, stejně jako její dirigent - KGB.
Nacionalismus je jedním z nejvíce zranitelných míst sovět
ské společnosti. I když úřední propaganda všemi svými ná
stroji vytrubuje, že nacionálni otázka v Sovětském svazu byla
definitivně vyřešena, i když například Leonid Brežněv u pří
ležitosti 50. výročí založení SSSR prohlásil, že v Sovětském
svazu vznikla nová, mnohonárodní společnost, lid velice dobře
ví, že je ve skutečnosti všechno docela jinak. Komunistický
režim sice vnutil mnohým národům i národnostním menšinám
jeden společný stát, ale jak to bylo před stoletími, je to i dnes:
Rusové zůstanou Rusy, Litevci jsou Litevci, Uzbekové Uzbeky. Žádná národnost nechce beze stopy zmizet. Mnohé z nich,
například Litevci, Lotyši a Estond, vedou stále marný, ale ne
přestávající boj proti rusifikad. Některé národy bojují dnes
už jen o holé přežití. Patří к nim třeba Krymští Tataři, vyveze
ní před pětatřiceti roky z domoviny do stepí Kazachstanu, od
kud neměli nikdy možnost návratu domů. Sovětská vláda však
i nadále nestoudně tvrdí, že neexistuje žádný „tatarský prob
lém”. Přes všechen mnohaletý tlak však boj o národní nezá
vislost v Sovětském svazu neustal. Proto je jedním z důleži
tých úkolů KGB bojovat proti všem těmto přirozeným sna
hám a touhám nejen v Sovětském svazu, ale i v zahraničí.
Pouhé utlačování nevedlo ke kýženému úspěchu, proto tedy
vede dnes KGB energické tažení proti nim, a to všemi mysli
telnými prostředky. Ale - jak podivné! ~ dokonce i mocnému
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KGB chybí ona moc vymýtit nacionalismus v Sovětském svazu
docela. Na místa objevených, potlačených, uvězněných a i
fyzicky zlikvidovaných nacionalistických skupin se řadí opět
a znovu skupiny nové.
A opět nám zde poslouží přísně tajná příručka „Základy
kontrašpionážní práce orgánů KGB” к názornému příkladu
„řešení” celého tohoto problému. KGB má podle liter této
příručky použít následujících opatření:
1. Boj proti rozvratné činnosti zahraničních antisovětských
center.
2. Boj proti antisovětským nacionalistickým silám na sovět
ském území a zavedení nutné „profylaxe”.
3. Aktivní účast na ideologickém rozdrcení antisovětských
imperialistických sil a jejich demaskovaní.
Podrobný rozpis těchto hlavních úkolů a opatření zabírá
mnoho stran uvedené příručky. Skutečným účelem všech do
poručovaných opatření je osvětlit agentům KGB, že v přípa
dech nacionalistů nestačí tyto lidi pouze zatknout. К úspěchu
v boji proti nacionalistickým hnutím patří rozložení skupiny
zevnitř ještě dříve, než bude mít čas a příležitost vybudovat
celou fungující organizaci. Očerňování vůdců těchto skupin
probíhá obvykle pomocí falšovaných dokumentů, vyráběných
KGB nebo výpovědná prolhaných svědků, kteří uznávanou
osobnost nacionalistického hnutí zkorumpují Pro tento způ
sob práce volí KGB ty nejšpinavější metody, přesně podle
hesla „Účel světí prostředky.”
Od jisté doby jsou občané židovské národnosti (v Sovět
ském svazu jsou Židé deklarováni jako národnostní menšina)
vystaveni zvláštnímu pronásledování. Slovo „Žid” se stalo 39

jako mnohokrát drive v historii této země — nadávkou. Židé
jsou vystavení mnoha příkořím a omezením: nejsou nikdy po
síláni do zahraničí к jakékoli práci; nesmějí se podílet na taj
ných pracovních úkolech, na projektech obrany nebo na vo
jenských projektech, dokonce místa na universitách a jiných
studijních ústavech jsou pro židovské posluchače uzavřena.
Jakmile některý z občanů požádá o vystěhování do Izraele,
stane se okamžitě v očích KGB nepřítelem sovětského systé
mu. Je ve dne v noci sledován, KGB o něm sbírá informace,
s jejichž pomocí se dříve nebo později dostane do vězení
To vše se stává podle oficiálního nařízení č. 13 SS z roku 1973,
které podepsal šéf KGB Andropov. Jestliže jsou však Židé
pronásledováni na základě nařížení šéfa KGB, stalo se tak se
souhlasem politbyra a sovětské vlády.
Ani zástupce církví nenechává KGB v klidu. At orthodoxní
nebo katolické, ať lutheránské církve nebo zastánci nerůzněj
ších sekt, všichni jsou nepřátelé komunismu a jsou neustále
sledováni. Jak také jinak? Věří přece v Boha, věří v toho,
který byl komunisty zatracen a pošlapán. Jejich víra přece
znamená, že zcela neakceptují komunistické ideály a zcela
jistě nejsou zastánci Leninova učení. Jsou tedy krajně nebez
peční.
Takovým způsobem - zcela ignorujíc lidská práva a všechny
platné zákony státu - se chová KGB v zemi; využívá svých
plných mocí beze zbytku, nezná hranic ani slitování. V této
atmosféře hrůzy se málokdo odváží cokoli podniknout pro
ti režimu.
Avšak - přes strašlivý teror, přes hrůzné pravomoci KGB,
přes celou armádu agentů a špiclů se stále znovu a znovu
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zvedají hlasy proti politbyru a vládě. Neustále se vyskytují oso
by, pokoušející se vytvořit i podzemní ilegální organizace.
Jiní opět veřejně kritizují režim, nebo se zastávají svobody
církve, lidských práv nebo národnostních zájmů. Většina těch
to statečných lidí se stává obětmi pomsty KGB, mnozí rychle
mizí v nesčetných lágrech a vězeních, nebo živoří do konce
svého života v psychiatrických klinikách a blázincích. Jen o
málokterých se svět vůbec něco dozví, KGB svá tajemství peč
livě střeží. Na prstech je možné spočítat ty, kteří měli možnost
se zachránit. Jsou to většinou osobnosti, o kterých je světová
veřejnost informována, lidé jako Solženicyn, Sacharov, Maxi
mov, Amalrik» Bukovský a Litvinov. Jsou výjimkami mezi ti
síci neznámými, kteří se dostali pod mlýnské kolo KGB. Ale
i známé osobnosti nejsou před mstou úředníků KGB bezpeční.
Stačí za všechny jmenovat známé případy generála Grigorenka, Pjotra Jakira a dalo by se jmenovat i mnohé další.
Sovětský svaz je ve skutečnosti policejním státem zvláštního
druhu. Navenek se skrývá za demokratickým nátěrem, ústava
zaručuje občanům nejrůznější (na Západě zcela běžné a proto •
normální) svobody, jako například svobodu tisku, svobodu
osobnosti, svobodu myšlení, svobodu projevu a celou spoustu
dalších svobod. Tato ústava byla sestavena s ohledem na svě
tové veřejné mínění, ne pro sovětské občany. Pro ty platí
místo ústavy pouze nařízení a opatření KGB, který nemá - jak
již známo — ve svých statutech vůbec žádná omezení. Tento
vyloženě policejní stát je od zbytku světa i na konci dvacá
tého století izolován. Za hranicemi Sovětského svazu se ví
o vnitřních problémech dělnicko-rolnického státu velice málo.
Velká většina sovětských obyvatel žije od útlého mládí takřka
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hermeticky uzavřená od okolního světa, pod intenzivní lživou
propagandou, označující sovětský systém tím nejspravedlivěj
ším na světě. Kapitalistický systém je naopak zatracován jako
nelidský. Obyčejný sovětský občan se nedostane к jiným in
formacím, nemá к dispozici západní noviny a časopisy, nemá
možnost srovnávat svůj život s životem za hranicemi „sovět
ského ráje”. I když se v posledních letech (díky technickému
pokroku) tok informací ze zahraničí přece jen zlepšil, volná
výměna názorů a myšlenek v Sovětském svazu prakticky ne
existuje.
Rozdělení mod v SSSR je přesné a odpovídá stavbě pyra
midy. Nahoře, úplně na špici, stojí nejvyšší vůdcové, polit
byro a s nimi i kandidáti politbyra a členové vlády. O stupeň
níže straničtí úředníci, pomáhající vůdcům držet obyvatelstvo
na uzdě. Patří к nim i tajemníci Ústředního výboru KSSS,
sekretáři strany ve svazových republikách a přední funkcioná
ři KGB. Na dalším stupni lze najít úředníky z „nomenklatury
kádrů”, pracovníky ústředního výboru strany, ministry a
zástupce ministrů a také - velkou většinu úředníků KGB.
Toto je ona „Mafie” Sovětského svazu, vedoucí národy
SSSR do bezmezného poddanství cestou strachu. Její špičky,
politbyro a členové vlády mají neomezenou moc. Patří jim
vše, včetně lidu. Ostatní, například tajemníci strany ve sva
zových republikách už neomezenou moc nemají, musí jen pro
sazovat vůli špičkových funkcionářů „Mafie”. Moc i výsady
jsou naprosto přesně odstupňovány podle výše žebříčku, na
kterém ten který funkcionář stojí. Že do této „Mafie” patří
takřka všichni úředníci KGB je jen logické, bez nich by totiž
celý ten hrůzný systém nemohl fungovat.
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Dokonce i mimo tuto „Mafii” existuje v Sovětském svazu
další pyramida vysoce postavených a výborně placených osob.
Představitelé a vedoucí velkých průmyslových podniků, vy
socí důstojníci (o nich speciálně v jedné z dalších kapitol,
pozn.red.), a někteří vědci, všichni členové strany. A opět o
stupínek níže důstojnický sbor, běžní vědečtí pracovníci, inže
nýři a další příslušníci technické inteligence, umělci a spisova
telé. Zcela na konci tohoto takřka nekonečného schodiště
najdeme dělníky a rolníky, dokonce i mezi nimi však existuje
„dělnická aristokracie”, úderníci a aktivisté.
Celý tento systém přesně odstupňované společnosti je hlav
ní příčinou sebezotročení. Ve všech stupních pyramidy totiž
existuje každodenní nemilosrdný boj, snaha dostat se nahoru,
o stupeň výše a pošlapat ty dole, ty o stupeň níže. Strach ne
ztratit své postavení na jednom ze schodů společnosti způsobu
je i oddanost režimu a její demonstraci. To vše pak ulehčuje
politbyru udržování celé společnosti pevně pod kontrolou.
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VE ŠKOLE KGB

Koncem roku 1967, krátce po mém rozhovoru s generálem
Dejevem, došly к naší jednotce do Rjazaně dva rozkazy. První,
ministra obrany Sovětského svazu, povoloval mé propuštění
ze sovětských ozbrojených sil; druhý, podepsaný předsedou
KGB Andropovem, potvrzoval mé přijetí so služeb sovětské
státní bezpečnosti v hodnosti poručíka, tedy v té, kterou jsem
měl až dosud i v armádě.
Během tří dnu jsem vyřídil všechny nutné formality a předal
jsem své povinnosti mému nástupci u jednotky. Malou oslavou
na rozloučenou, kterou jsem pak uspořádal pro několik přátel,
skončila má vojenská služba. Příštího dne jsem se už hlásil u
speciálního oddělení KGB, kde mě nadporučík Bloščup sdělil,
že jsem byl přidělen к výcviku v učilišti KGB číslo 311 v No
vosibirsku, v největším městě Sibiře.
Toto město hraje v hospodářském, politickém i kulturním
rozvoji Sibiře důležitou roli. Jsou zde průmyslové závody, je
tu i pobočka Akademie věd, mnohé výzkumné ústavy a v ne
poslední řadě i důležité závody zbrojního průmyslu. Celkově
dělá město svými širokými a rovnými ulicemi i pastelovými
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nátěry budov dobrý dojem. Během krátkého sibiřského léta
pak mnohé parky, sady a stromové aleje tento přgemný dojem
ještě znásobí.
Škola KGB na Krasnij prospektu (Rudé aleji) v masivní,
čtyřpatrové budově, se významně odlišuje od ostatních domů
této hlavní novosibirské třídy. Je tak rozložitá, aby bylo mož
né uvnitř umístit vše potřebné к dokonalému výcviku, ale i
ke každodennímu životu budoucích agentů KGB: je zde po
měrně velký školní blok s laboratoři, učebnami, tělocvičnou,
knihovnou, jsou zde i ubytovací prostory a kasino důstoj
níků.
Po mém příchodu mě službu konající důstojník po přezkou
šení papírů a dokladů zapsal do seznamu důstojníků, tvoří
cích s průměrným věkem pětadvaceti let dokonalý průřez
všech složek ozbrojených sil: byli tu muži od motorizovaných
jednotek, dělostřelci, námořní důstojníci. Nechyběli ani bý
valí Členové jednotek pohraniční stráže a dalších speciálních
útvarů. Každoročně zde ukončí výcvik v učilišti kolem tří
stovek mladých důstojníků.
Výcvik v učilišti byl velice náročný. Na programu byla veške
rá technika kontrašpionáže i metody tajné policie, protože
KGB se nezabývá přece jen zpravodajskou službou nebo
kontrašpionáží, ale je současně i tajnou politickou policií.
Jen zcela malý podíl na studijních plánech mají tzv. „otevře
ná témata”, například trestní právo, historie KGB, vědecký
komunismus nebo organizace soudnictví. Hlavní důraz celého
výcviku se klade v mnoha vyučovacích hodinách na „speciál
ní obory”.
Jsou to například:
45

Speciální obor č. 1 : operativní činnost oddělení KGB
Speciální obor č. 2 : zpravodajské a kontrašpionáž™ orga
nizace hlavních nepřátel (USA, Spolková republika Německo,
Velká Británie, Francie, Izrael)
Speciální obor č. 5 : činnost KGB po dobu války
Speciální obor č. 6 : zpravodajská činnost KGB
Existovaly ještě další „speciální obory”; o některých z uve
dených je však dobré zmínit se podrobněji. Tak například
„speciální obor č. 1” byl hlavní učební látkou v učilišti KGB
č. 311. Jeho význam je určen už názvem: operativní činnost
oddělení KGB. Zvláštní důraz zde byl věnován školení v kon
trašpionáži, a to především v následujících otázkách:
- úkoly oddělení KGB
- referáty agentů jednotlivých oddělení (tj. výběr a příprava
osob к agentní činnosti, výcvik a školení již získaných agentů,
metodika práce se získanými spolupracovníky apod.)
- desinformace (rozšiřováni falešných zpráv)
- činnost proti nepřátelským zpravodajským službám
- činnost proti antisovětsky smýšlejícím osobám
- činnost proti „inteligenci”
- ochrana vlasti proti „ideologické diverzi” (rozsévání ne
šváru) nepřítelem
Ke své činnosti používá KGB nejrůznější metody. O někte
rých, sloužících к získávání agentů bych se chtěl zmínit. Ná
bor probíhá obvykle podle dvou různých zásad. První je
„ideologicko-vlastenecká základna”, tj. získání vyhlédnuté oso
by pro její politické přesvědčení (jedná se prakticky vždy o
komunisty, prosté občany, přesvědčené o správnosti sovět
ského systému, nebo — v případech cizinců - o přátele a i o
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pouhé sympatizanty se Sovětským svazem). Drouhou zásadou
pro získávání agentů je „základna závislosti”. Tady ukazuje
KGB svou pravou tvář používáním všech myslitelných metod:
vydírání, podplácení, vyhrožování, psychologický nátlak. Jsou
také velice pečlivě zkoumány slabosti charakteru obětí, aby
bylo možné je později zneužít. Jeví-li se kandidátjako slaboch,
je obvykle zastrašován; je-li hodně závislý na příbuzných, jsou
ohrožováni právě oni; je-li kariérista, bývá narušena jeho mož
nost uplatit se v zaměstnání nebo ve funkcích.
К vydírání se používá velice často falšovaných dokumentů,
fotografií a jiných „průkazních materiálů”. Jsou pořizovány
v laboratořích KGB. V získávání nových spolupracovníků se
stalo už samozřejmostí zneužívání žen к milostným vztahům
s vybraným „kandidátem agentství”. Všechna, i sebeintimnější setkání jsou tajně fotografována a snímky pak slouží jako
prostředek к vydírání. V poslední době se však tato metoda
vydírání stále méně osvědčuje, snad i proto, že názory na sex,
„volnou lásku” a i na manželskou věrnost se velice mnoho
změnily. Stalo se dokonce, že jeden západní diplomat se po
několika velice intimních (a samozřejmě také fotografovaných)
schůzkách dočkal místo své milenky úředníků KGB. Okamžitě
a bez okolků ho požádali o spolupráci a když ji odmítl, vylo
žili před něj na stůl „zajímavé a zcela jasně hovořící” fotogra
fie. Past však sklapla, aniž by oběť chytila. Diplomat pobave
ně prohlásil, že snímky jsou zdařilé a že by si je rád ponechal
jako upomínku na své milostné dobrodružství. KGB se z těch
to dílčích neúspěchů však mezitím poučil a byl nepřímo do
nucen od podobných akcí v budoucnu stále více upouštět
a nahradit je jinými, brutálnějšími metodami.
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Dalším „speciálním oborem” výuky v učilišti KGB, kterého
je vhodné si všimnout, je „Historie složek státní bezpečnosti
SSSR, její činnost a vývoj od Ceky ke KGB”. I když je histo
rickou skutečností, že Čeká byla ustavena až dekretem z dne
20. prosince 1917, je nesporné, že složky státní bezpečnosti
nevznikly teprve společné se sovětskou mocí. Jejím úkolem by
lo bojovat za udržení této moci a využívala к tomu - a po ní
i všechny následující organizace až po KGB - metodiku ně
kdejší carské „Ochrany”, tajné policie, která ovšem co do kru
tosti za dnešní KGB (ale i za někdejší Čekou) viditelně po
kulhává. Také metody „Ochrany” bolševici zdokonalili a její
činnost náležitě rozšířili. Ve škole KGB jsme se musili důklad
ně zabývat fotokopiemi archivu „Ochrany” a studovat např.
písemná hlášení tehdejších špiclů a informátorů. Ty se ovšem
od dnešních mnoho nelišily. Dalo by se tedy i s určitým úspě
chem tvrdit, že historie KGB nesahá pouze do roku 1917, ale
její prvopočátky je možné hledat o mnoho dále zpět v ději
nách země, třeba až u „Opritšniny” Ivana Hrozného. Dnešní
KGB se drží pevně všech těchto historických tradic; hrůzu
ą bezohlednost „Opritšniny”, vychytralost a lstivost „Ochra
ny” pouze doplnil nesmiřitelností a tvrdostí bolševismu.
O vývoji státních bezpečnostních orgánů jsme byli v No
vosibirsku školeni velice podivným způsobem. Činnost Čeky
během prvních sovětských let a pod vedením Felixe Džerdžinského, byla probírána v učebních hodinách velice podrob
ně. Džerdžinský byl doslova ideálem čekistů a mnohé úspěš
né operace organizace z té doby nám měly být příkladem.
O činnosti bezpečnostních orgánů v hrůzném období Jagody,
Ježova, Abakumova a Beriji (všichni pod Stalinovou vládou)
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jsme se dozvídali jen zcela povrchní informace s obvyklým již
komentářem, že v těchto letech bylo spácháno mnoho chyb.
Tyto chyby však není možné připisovat čekistům, ale výhrad
ně jen a jen Stalinovi, protože tehdejší NKVD (to jest dnešní
KGB) jednal vždy jen na přímý Stalinův rozkaz. Podrobnosti
těchto „chyb” nebyly zásadně rozebírány a vše tedy vypada
lo tak, jako by na základě těchto „chyb” a „omylů” zahynulo
nevinně jen několik málo lidí - a ne milióny! Alespoň našemu
instruktorovi, majoru A.S.Larinovi se ony „omyly” zdály zcela
bezvýznamné. Činnost čekistů za stalinismu nám líčil s použi
tím ruského přísloví: „Když se kácí les, létají třísky”.
Stávalo se ovšem také občas, že náš instruktor byl ve sdflnější náladě a vyprávěl nám některé podrobnosti z té doby, ve
které už stál ve službách tajné policie:
„Ach, to byly bouřlivé časy! Pracovali jsme většinou v noci.
Dopoledne od deseti do dvanácti hodin jsme studovali akta a
materiály, pak jsme měli do osmnácti hodin volno. Po něm ná
sledovala praktická činnost, kontakty s informátory, kterých
měl každý z nás tak kolem šedesáti až osmdesáti. Ani jsme je
všechny osobně neznali, někteří posílali své informace pouze
poštou. Teprve po půlnoci začínaly výslechy zatčených de
likventů. Na konci tohoto dlouhého pracovního dne jsme ještě
museli informovat nadřízené o jeho průběhu, o výsledcích vý
slechů i o tom, kolik doznání jsme už měli od zatčených. O co
více doznání úředník předložil, o to větší vážnosti se dočkal.”
Na пай otázku, zda bylo dovoleno zatčené osoby bít a mu
čit, odpověděl major Larin zcela krátce:
, Ano. I to byla naše povinnost a stávalo se tak denně.”
Když se pak jeden z nás zeptal instruktora, zda i on používal
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při výsleších tyto brutální metody, major Larin se chvilku za
myslel a odpověděl podle očekávání:
„Já jsem nikoho netloukl. Obešel jsem se při své práci bez
toho.”
Nikdo z nás mu nevěřil. Mnozí byli přesvědčeni, že i náš
dnešní instruktor také nějakou dobu „seděl”. V poslední do
bě se o těchto metodách při výsleších v učilišti hodně hovořilo,
ne snad kriticky, ale dokonce s nádechem jakéhosi politování,
že dnes asi už nebude možné podobné praktiky veřejně po
užívat. To jsme ovšem ještě nevěděli, že to možné je.
Jako nej důležitější a životně důležitá část sovětského stát
ního aparátu si KGB vyhledává své spolupracovníky velice po
zorně a s neobyčejnou pečlivostí. Zpravodajská služba, kontra
špionáž i politická kontrola obyvatelstva, to všechno jsou úko
ly, které mohou zvládnout jen vysoce kvalifikovaní specialisté,
navíc věrní a oddaní režimu. Vedení KGB si tuto nutnost velice
dobře uvědomuje, nenechává nic náhodě a nešetří proto také
prostředky, nutnými к perfektnímu výcviku svých důstojní
ků. Budoucí pracovník KGB musí kromě všeobecného vzdělá
ní a dostatečné inteligence prokazovat i sebevědomí, sebekon
trolu, schopnost navazovat kontakty s neznámými osobami,
být rozhodný a odvážný. Rozhodující podmínkou je pak sa
mozřejmě politická spolehlivost.
Není lehké najít mnoho osob se všemi těmito vlastnostmi.
V Sovětském svazu je dnes sice nespočet lidí s dobrým vše
obecným vzděláním, s vysokou inteligencí i s iniciativou, jen
malé procento z nich se však současně rekrutuje i z přesvěd
čených komunistů.
Komunistům, i ne zcela odpovídajícím všem uvedeným
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požadavkům, je ve výběru nových úředníků dávána zcela samo
zřejmě přednost; je přece jen lepší mít spolehlivou organizaci
i za cenu menších úspěchů. Ovšem KGB by nikdy nedosáhl
svých cílů bez velké skupiny osob, které se staly členy komu
nistické strany víceméně z nutnosti. Tito lidé se sice nezají
mají mnoho o politické problémy, ale v zájmu osobních úspě
chů říkají: „Žijeme v komunistickém státě a chceme-li v životě
něco dokázat, musíme i my být komunisty.” Odhaduji, že me
zi personálem KGB je těchto takzvaných „přesvědčených” ko
munistů (tedy těch, kteří se „přesvědčili o výhodnosti vstupu
do strany) obrovská většina - kolem 70 % . Z bývalých „sku
tečných” komunistů (tedy těch, kteří uvěřili a byli přesvěd
čeni o správnosti toho všeho) zbylo v KGB jen velice málo a
jména jako Pavel Korčagin ( jeden z čekistických „hrdinů,
pozn.red.) patří už dávno jen historii sovětské tajné služby.
Ve většině případů je ovšem velice těžké, ne-li nemožné, ro
zeznat „kdo je kdo”. V podmínkách diktatury, ve kterých vět
šina lidí úzkostlivě skrývá před druhými své skutečné politické
názory a přesvědčení, není možné odpovědí na tuto otázku na
jít. První, velká skupina „přesvědčených” komunistu je v zása
dě spokojena se současným stavem, se svými výsadami a mocí
nad jinými. Tvrdě pracují a ve většině případů vydrží tento
způsob života tak dlouho, dokud se nedočkají důchodu. Vý
jimkami jsou jen ti, kteří zneužijí příliš mnoho svého postave
ní a zpronevěří veřejné prostředky nebo vydírají oběti na
svůj účet. Nemají-li pracovníci KGB vlivné příbuzné nebo zná
mé, nedělají ani velké kariéry; odcházejí do penze většinou v
hodnosti majora, maximálně v hodnosti plukovníka.
Druhá skupina, tedy ti, kteří skutečně uvěřili všem ideálům
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komunismu, se dostává do zcela jiné situace. Po třech nebo
pěti letech služby mnozí konečné pochopí, že organizace KGB
zdaleka neslouží jen zpravodajské činnosti a kontrašpionáži,
ale že jedním z prvořadých úkolů pracovníků KGB je bez
ohledné potírání sebemenších pokusů obyvatel bránit se proti
utlačování režimem. Dříve nebo později tedy stojí před svízel
nou otázkou: Co dělat?
Většina pracovníků KGB je po několika letech služby však
natolik opita vlastní mocí nad jinými a svými dosavadními
činy zkorumpována tak, že konec konců pilně a trpělivě pra
cuje pro organizaci dál a ukončí svou kariéru stejně jako osoby
z první kategorie, které si průběh života „vypočítaly” bez
ohledu na morálku. Jiní z druhé skupiny plní i nadále své
úkoly jen s ohledem na osudy rodin. Zbývající -malá- část
se však nedokáže nikdy vyrovnat se svým svědomím. Někteří
propadnou alkoholu, další opustí tuto službu a jiní přeruší
své spojení nejen s organizací KGB, ale i s celým sovětským
systémem a vyřeší situaci přeběhnutím na Západ.
V naší výcvikové skupině v učilišti č. 311 v Novosibirsku by
lo 26 osob. Co se z nás stalo po pěti letech? Neznám osudy
všech, ale to, co jsem se dozvěděl o některých)potvrzuje jen
uvedené skutečnosti. Vladimír Kornilin dokázal odejít z KGB
na základě dost pochybného zdůvodnění, že nemá schopnosti
pro činnost důstojníka kontrarozvědky. Vladimír Maximovič
Bykov byl svou prací natolik rozčarován, že začal nezřízeně
pít, přestal vykonávat své povinnosti v úřadovně a byl koneč
ně ze služby propuštěn. Já jsem dal přednost odchodu na Zá
pad. Tři typické příklady.
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Vraťme se však к výcviku v učilišti KGB č. 311 v Novosi
birsku. Probíhal ve třech částech: přednášky, semináře a prak
tická cvičení. Při seminářích byl každý student povinen sám
vyřešit nějaký operativní problém a toto řešení pak písemně
vypracovat. Instruktor potom vždy vyzval několik účastníků
semináře aby svá řešení zdůvodnili. Ve volné debatě byla
navrhovaná řešení kriticky zhodnocena ostatními. Tento po
stup nutil všechny studenty к neustálé aktivní práci, přispí
val к vývoji schopností nezávislého posuzování problémů,
zhodnocení našich vlastních postupů i možných protiakcí ne
přítele.
Protože při získávání nových agentů a spolupracovníků je
třeba věnovat mnoho úsilí psychologické stránce věci, správné
mu odhadu osobnosti potencionálního kandidáta, měli jsme
v praxi tyto své schopnosti zkoušet. Například jsme dostali
úkol vyhledat mezi sebou „náborový сП” a popsat nejlepší
způsob, jakým na „kandidáta” působit. Učili jsme se tak to,
co budeme v budoucnu pro svou práci potřebovat, umožňo
vali jsme však současně i našim instruktorům hluboké pohledy
do niter a charakterů našich spolustudujících. I bez této po
moci nemuseli mít instruktoři obavy ze vzniku přílišných ka
marádských vztahů mezi jednotlivci nebo skupinami studu
jících. Byli jsme s výjimkou prázdnin pohromadě po celý
rok, avšak žádná zvláštní přátelství nevznikla; každý z nás žil
izolován od druhých, nikdo nikomu nedůvěřoval. Bylo to
pochopitelné, i mezi žáky učiliště se vyskytovali dobrovolní
špiclové. Pokud tedy došlo vůbec к nějakým přátelštějším
vztahům, tak pouze mezi dvěma osobami; v případě donašečství se tak denunciant okamžitě prozradil.
Večery jsme trávili ponejvíce hraním karet. Jedinou změnou
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bylo těch několik dnů po výplatě služného. Ty byly zpestře
ním jednotvárného kasárenského života. Už od časného rána
jsme ve městě nakupovali vodku pro večer. Vedení učiliště
o těchto pijáckých večírcích samozřejmě vědělo, ale nic proti
nim nedělalo. Bylo to rozumné, kdyby totiž platil ve školní
budově zákaz pití, chodili by se žáci učiliště zcela jistě opget
do města.
Po třech nebo čtyřech měsících bylo většině z nás jasné, že
jsme se stali členy elity s výjimečnými výsadami. I když jsme
ještě nevlastnili magické průkazy KGB, nevadilo to některým
z nás vyzkoušet si účinek těch tří obávaných písmen: KGB.
Jednou, po vyplacení žoldu žádal jeden z kadetů, Vladimír
Voroncov, posílen mnoha sklenicemi vodky, v jedné novosi
birské kavárně o okamžité uvolnění tří stolů pro zvlášť důleži
tou operaci KGB. Vedoucí kavárny požadoval samozřejmě od
opilého budoucího čekisty předložení průkazu. Dočkal se však
jen rány pěstí do obličeje. Potom došlo к všeobecné rvačce.
Brzy přišla i milice a odvedla našeho kolegu do učiliště. Druhé
ho dne byl přísně pokárán za své chování na veřejnosti a tím
byla také celá záležitost skončena. Tak se stalo i v mnoha ji
ných případech. Měli jsme už ted pocítit sílu a moc pracovní
ků KGB.
S Vladimírem Bykovem jsem se v učilišti seznámil přece jen
poněkud blíže. Trávili jsme spolu mnohé večery, Bykov byl
velmi důvěřivý a veřejně dával přede mnou najevo svá mínění
o různých věcech. Četl hodně a byl v té době ještě velice zapá
len pro práci v KGB, což mi také často sděloval. Nesdílel jsem
sice zcela všechny jeho názory, ale z naprosto pochopitel
ných důvodů jsem mu neodporoval. Nakonec své kariéry pak
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prožil Bykov radikální změnu v myšlení, kterou jsem mold
dobře sledovat, protože jsme spolu byli nasazeni v Německé
demokratické republice. Bykov pil příliš, aby utišil své svě
domí a byl pak propuštěn ze služeb KGB.
Náš výcvik se pomalu blížil ke konci, zbývalo už jen složit
závěrečné zkoušky. Kdesi v pozadí mého vědomí se sice už
začínaly objevovat pochybnosti o sovětském systému, ale
celkově mě výcvik ve škole i zvládnutí tajů kontrašpionáže
velice zajímaly. Sledoval jsem proto pečlivě všechny tamní
přednášky i semináře a učil jsem se i dost. Koncem roku
1968 jsem složil závěrečné zkoušky a odešel jsem z učiliště,
jako jeden z nejlepších absolventů.
Na začátku studia nám sice slíbili, že se vrátíme zpátky к
těm jednotkám, které nás do učiliště vyslaly, ale nyní se roz
nesly po škole zprávy, že asi dvacet z nás bude odveleno ke
službě u strategických dalekonosných raketových základen.
Nikdo z nás neměl pochopitelně zájem o službu v raketovém
bunkru někde v liduprázdné samotě. Všichni jsme proto jen
doufali, že zrovna na toho kterého z nás volba nepadne. Ko
nečně nadešel dlouho očekávaný den propuštění z učiliště.
Shromáždili jsme se v posluchárně školy a netrpělivě očeká
vali vyvolání svého jména. Nedočkal jsem se a byl jsem trochu
zklamán. Velitel školy, plukovník Voronov, pak řekl, že ti,
jejichž jména nebyla vyvolána se mají hlásit v jeho kancelá
ři. Zbylo nás pouze pět, byl mezi námi i Bykov. Velitel uči
liště nám pak oznámil, že jako nejlepší absolventi ročníku
budeme posláni ke službě do zahraničí:
„Kam jste zařazeni, to se, soudruzi, dozvíte teprve v mos
kevské centrále KGB!”
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Následující měsíční dovolenou jsem prožil v Moskvě a te
prve koncem ledna 1969 jsem se hlásil v osobním oddělení
správy KGB na Džerdžinského náměstí. Dostat se do této obá
vané budovy není nic lehkého, obyčejné pozvání totiž nesta
čí; je třeba speciální propustka, vystavená zvláštním odděle
ním KGB. Po mnoha formalitách jsem měl konečně tuto pro
pustku v ruce, obsahovala mé jméno, číslo chodby v budově,
do které jsem směl vstoupit, dále pak poschodí i číslo míst
nosti, ve které jsem byl očekáván. V jednotlivých poschodích
byla tato propustka vždy pečlivě přezkoušena a zkontrolová
na strážnými.
Na konci této dlouhé — zdálo se mi nekonečné - cesty jsem
stál v kanceláři nadporučíka, který mi nabídl místo, prohlédl
si mé doklady a vhodil je jako zbytečné do zásuvky stolu.
Na můj udivený pohled mi stroze sdělil, že dostanu doklady
zcela nové.
Po chvíli čekání se mě zeptal, jakou jsem měl dovolenou a
jak se cítím zdravotně.
Odpověděl jsem, že se cítím dobře a pomyslil jsem si; „Proč
zbytečně ztrácíme čas? Proč nadporučík konečně nezačne ho
vořit к věci? ”
Jako by mi četl myšlenky, řekl:
„Nastoupíte službu v Německé demokratické republice.
Všechny potřebné dokumenty jsou už připravené”, dodal
pak a podal mi je.
Měl jsem se hlásit už 2. února 1969 v Postupimi u zvlášt
ního oddělení KGB při sovětských jednotkách sovětské
armády, umístěných na území Německé demokratické repub
liky. Tam se také dozvím další podrobnosti.
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Ještě téhož večera jsem na nádraží vstoupil do vlaku Mosk
va - Wünsdorf a v kapse jsem měl povolávací rozkaz к direk
torátu KGB v Postupimi.
Má skutečná činnost ve službách KGB začala.
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NÁBOR AGENTŮ
PŘESVĚDČOVÁNÍM I NÁSILÍM

Časně ráno, dne 2. února 1969 zastavil vlak, ve kterém
jsem jel do Německé demokratické republiky na nádraží ma
lého městečka Wünsdorfu, ve kterém sídlí od konce války
vrchní velitelství sovětských ozbrojených sil v Německu.
Před nádražím již na mne čekalo auto správy KGB. Poznal
jsem je lehko, jeho číslo jsem znal už z Moskvy.
V autě sedící důstojník pomalu přezkoušel mé doklady a
pak jsme jeli asi hodinu do Postupim!. Direktorát KGB při
sovětských jednotkách v Německu má kanceláře ve středu měs
ta, v budově, rozprostírající se na velké ploše a obehnané ko
lem dokola vysokým plotem. Přijal mě službu konající důstoj
ník, oznámil mi, v kterém hotelu budu dnešní noc ubytován
a sdělil mi také, že se mám téhož dne, dopoledne v devět ho
din hlásit u generál-majora Titova, velitele zdejší správy KGB.
V hotelu jsem zažil docela příjemné překvapení, setkal jsem
se tu totiž i s Bykovem, se kterým jsem se zpráteíil v novosibiřském učilišti KGB. Teprve ted jsem se dozvěděl, že i on
byl odvelen ke službě v Německé demokratické republice a že
přijel do Postupimi den přede mnou.
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Přesně v devět hodin, hladce vyholeni, s pečlivě upravenými
vlasy a ve vyžehlených uniformách jsme stáli oba před generá
lem. Nabídl nám místo za stolem a i on se poptal po našem
zdravotním stavu. Rozhovor začal tehdy velice konvenčně, ja
ko ostatně všechny podobné rozhovory. Generál nám znovu
kladl na srdce, že pracovníci KGB mají velkou odpovědnost
zejména při práci v zahraničí a popřál nám hodně úspěchů.
Tím byla oficiální audience vlastně skončena. Později jsme se
dozvěděli, že toto kratičké setkání s generálem mělo pouze
výchovný účel, mělo nám, mladým důstojníkům, dokázat,
s jakou péčí se s námi jedná, že si pro nás i generál udělal čas
a současně nám tím měla být zdůrazněna tíha naší odpověd
nosti v budoucí práci.
Plukovník Kostin, vedoucí kádrového oddělení správy KGB,
nás pak instruoval o všem potřebném a nutném a sdělil nám
také, jaké funkce v budoucnu budeme zastávat. Tan malý,
tlustý plukovník měl naprosto holou hlavu. Barva jeho očí
byla neurčitelná a po celou dobu našeho rozhovoru s ním se
v nich neobjevil sebemenší záblesk života. Byl to typický apa
rátnik, zvyklý žít svůj život pouze plněním rozkazů a naříze
ní bez jakékoli vlastní iniciativy a bez jakéhokoli přemýšle
ní.
Během dvaceti minut bylo naše zařazení v oddělení KGB vy
řízeno: oba jsme měli pracovat v oddělení KGB, odpovědném
za 6. motorizovanou střeleckou gardovou divizi. Toto oddě
lení sídlilo v Bemau a v poledne jsme tam měli odjet autem.
Jako správný kádrový důstojník změnil pak plukovník Kos
tin téma rozhovoru. Dvě nekonečné hodiny jsme s Bykovem
musili poslouchat chvalozpěvy na politbyro, vládu i vedení
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KGB. Samozřejmě, že nezapomněl ani na vychvalování čestné
práce čekistů a opakoval v těch dvou hodinách znovu a znovu
nejméně však třikrát, známé fráze, aniž by si toho všiml. Když
už jsme pomalu přestávali doufat, že se z jeho kanceláře vů
bec dostaneme, konečně skončil. Zavřeli jsme za sebou dveře
a podívali se jeden na druhého. A rozesmáli jsme se.
„Pravděpodobně nemá ten starý hlavu v pořádku” řekl By
kov a já jsem pokrčil rameny.
Po návratu do hotelu Čekal už na nás jeden z důstojníků z
oddělení v Bemau. Bylo mu asi čtyřicet let, byl vysoký a měl
přátelský obličej.
„Kapitán Davidov”, představil se. „Přišli jste pracovat v na
šem oddělení? Výborně! A přivezli jste vůbec trochu naší
dobré ruské vodky? ”
Našemu přitakání následoval Davidovův návrh, abychom si
na seznámení slavnostně připili. Vzal jsem tedy z kufru jednu
láhev vodky a naplnil tři skleničky. Davidovov! jsem samozřej
mě nalil více než nám oběma. Bez zbytečných řečí jsme vy
prázdnili obsah sklenic. Celou záležitost jsme ještě zopako
vali a asi po deseti minutách jsme nastoupili do Gazíku a Da
vidov nařídil řidiči:
„Domů, do Bemau!”
Městečko Bernau leží asi 20 kilometrů severovýchodně od
Berlína. Davidov nám řekl, že se rozhodl ukázat nám napřed
Berlín, pojedeme tedy přes hlavní město a pak na Bemau. Vy
pitá vodka rozvázala našemu průvodci trochu jazyk a začal
si dokonce i tichounce prozpěvovat. Asi po hodině jízdy jsem
se zeptal, kdy už konečně budeme v Berlíně? Začal rychle stu
dovat silniční mapu a po krátkém přemýšlení přiznal, že jsme
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„trochu sjeli z cesty” a že ted místo na Berlín jedeme směrem
na Lipsko. Vynadal za to nic nechápajícímu řidiči, který pak
poslušně otočil auto a vyjeli jsme — snad už správným smě
rem. Ukázalo se, že ani řidič ani Davidov neznají správný prů
jezd Berlínem směrem к výpadovce na Bernau. Když už se
začalo stmívat, uviděl Davidov na chodníku starší ženu a naří
dil šoférovi zastavit a ptal se ~ rusky! - na cestu do Bernau.
Po dvou letech služby v Německé demokratické republice do
kázal říci jedno jediné slovo: „Frau ...” Paní odpovídala němec
ky a ukazovala kamsi rukou. Davidov jen přikyvoval: „Da, da,
da!”
Pak zabouchl dveře Gazíku a rozkázal řidiči, aby pokračoval
v cestě. Řidič se zeptal trochu nesměle, kam má jet?
„Nemám tušení!” řekl Davidov a dodal trochu rozzlobeně,
že je už nejvyšší čas, aby se Němci začali učit pořádně rusky.
Kolem deváté hodiny večer jsme konečně zastavili před bu
dovou zvláštního oddělení KGB při 6. motorizované střelecké
divizi. Byla to malá, samostatně stojící dvoupatrová vila, jejíž
zahrada byla obehnána vysokým plotem. Po dlouhém cestová
ní jsme byli s Bykovem dost unaveni a chtěli jsme si tedy jít
lehnout a konečně si v klidu trochu odpočinout.
Kolem druhé hodiny ráno nás vzbudilo hlasité klepání na
dveře hotelového pokoje. Stál v nich nám dosud neznámý
nadporučík:
„Vstávejte, lumpové! Musíme se seznámit!”
Bylo vidět, že je opilý. Kabát uniformy měl rozepnutý, čepi
ce mu seděla na hlavě nakřřivo a se širokým úsměvem ve tváři
trochu zadrhával: „Korotjev - Kosťa.”
Podal mi otevřenou láhev koňaku. Nenašli jsme v pokoji
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žádné skleničky, napil jsem se tedy z láhve. Koňak mi nechut
nal, byl to levný východoněmecký výrobek. Korotejev si všiml
mého úšklebku a konejšivě řekl: „Nic si z toho nedělej, však si
zvykneš!’* objal nás oba a zase zmizel.
, Je ožralý až koktá”, řekl Bykov. Později jsme se dověděli,
že Korotejev koktá stále, už od útlého dětství.
Druhý den si nás zavolal major Alexandr Petrovič Bojčenko,
vedoucí oddělení KGB v Bernau. Byl jsem první na řadě. Boj
čenko byl velký, urostlý, snědý člověk. Jeho obličej vypadal
trochu asiatsky, ale byl Ukrajinec. Líbily se mi jeho pozorné
a inteligentní oči. Během celého rozhovoru se projevoval ne
klidnými pohyby, ne snad z nervozity; byl doslova nabitý
energií.
Poslouchal jsem ho pozorně a dělal jsem si poznámky. Chtěl
vědět podrobnosti o mém studiu v učilišti KGB v Novosibirsku
a pak mi oznámil, že budu mít na starosti tři prapory 82. mo
torizovaného gardového střeleckého pluku v Bernau. Protože
Davidovův pracovní okruh byl štáb a velitelství 82. pluku i je
ho dílčích jednotek, budeme v budoucnu úzce spolupracovat
a naše práce musí být dobře koordinovaná. Byl jsem rád, pro
tože se mi Davidov docela líbil.
Bojčenko se pak zeptal, zda jsou mi mé pracovní úkoly zce
la jasné.
Řekl jsem: „Samozřejmě, učili jsme se vše ve škole.”
„V pořádku”, odpověděl, „ale to všechno v učilišti, to byla
jen teorie. Tady budete pracovat přímo v praxi, a říkám vám,
bratříčku, to je docela něco jiného!”
Vysvětloval mi potom zvláštnosti služby v Německé demo
kratické republice:
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„К vašim úkolům patří především chránit vám svěřené prapo
ry, zamezit náboru sovětských občanů -vojáků i civilistů- zá
padními špionážními agenturami. Pokud však už nepřítel ně
které z našich lidí získal, je vaší povinností to zjistit a tyto lidi
zneškodnit. Dále je třeba pátrat po odpůrcích našeho zřízení,
po nepřátelích sovětské moci. A za čtvrté: identifikovat všech
ny agenty západních zpravodajských agentur mezi východo
německým obyvatelstvem, žijícím v našem okolí. - Co k tomu
všemu potřebuejete? ”
„Síť schopných agentů, od kterých bych mohl dostávat nut
né informace a ...”
„Velice správně!” přerušil mě major Bojčenko. „Potřebujete
agenty! Více agentů a stále více agentů!”
Řekl mi pak takřka přátelsky, že nedostatek pracovníků
KGB mu až dosud zabraňoval dokonalou práci v jednotkách,
které mi právě přidělil. Proto v nich - a také ne mezi východo
německým obyvatelstvem - zatím agenti a informátoři prak
ticky neexistují. Tento stav sice mou počáteční situaci pod
statně zhoršuje, ale musím se zatím obejít bez tajných infor
mací agentů a najít si sám vhodné kandidáty pro tuto činnost.
„Nebude to nijak lehké”, řekl a pokračoval dalším výčtem
ne zcela snadných úkolů:
„Musíte okamžitě začít s aktivní prací a během co nejkratŠí doby vybudovat schopný aparát agentů. Za dva měsíce jich
musíte mít nejméně deset!”
„Za dva měsíce? ” zeptal jsem se a myslil jsem si, že takový
rozkaz je absolutně neproveditelný, vždyť normálně je třeba
k získání jednoho jediného agenta tří nebo čtyř měsíců! Je
sice možné připravovat si současně tři nebo i čtyři osoby, které
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pak během pěti Či Šesti měsíců uváznou v agentní síti. Ale
získat deset agentů za dva měsíce - to bylo možné pouze s po
rušením všech směrnic a pravidel!
Řekl jsem to Bojčenkovi, ale neudělalo to na něj sebemenší
dojem: „Ano, rozuměl jste dobře. Deset agentů za dva měsíce!
Tn důstojníky, dva délesloužící poddůstojníky z povolání, jed
noho obyčejného vojáka, dvě manželky důstojníků a dva vý
chodoněmecké občany!*’
Mé další protesty, ke kterým jsem se chystal briskně odmítl
otázkou:
„Víte vůbec, co znamenají ta tři písmena — KGB?”
„Ano, soudruhu majore! Komitet Gosudarstvennoje Bezopasnosti!”
„Nesmysl! KGB znamená - Kontora Grubych Banditov!
Úřadovna hrubých banditů, pozn. red.). Po několika málo le
tech činnosti v organizaci to ví dobře každý pracovník KGB.
Musíme vystupovat a pracovat beze studu, vyvíjet stále nátlak
a uvědomovat si stále a znovu naši moc. Nemusíte při náboru
nové agenty a informátory ke spolupráci přesvědčovat, to od
vás nikdo nechce. Musíte je ke spolupráci prostě donutit! A
KGB má к tomu všemu možností dost a dost. Budete-li se
držet těchto zásad, uvidíte, že své úkoly vždy s úspěchem
splníte!”
Major Bojčenko pak věnoval další půlhodinu tomu, aby mi
vysvětlil, že získávání sovětských občanů a zejména vojáků,
není nijak těžké. Každého sovětského občana je přece možné
donutit ke spolupráci, i kdyby stokrát nechtěl. Prostředky
KGB jsou prakticky neomezené a je možné jich kdykoli po
užít. Vždyť jestliže chce být voják důstojníkem, je velice lehké
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ohrozit jeho kariéru, protože bez souhlasu KGB nemůže být
žádný důstojník povýšen nebo poslán na vyšší vojenskou aka
demii. S délesloužícími poddůstojníky z povolání je situace ješ
tě snadnější; odmítnou-li spolupráci, mohou být vyloučeni z
armády a je možné si pak představit další způsob civilního
života těchto lidí, odešli-li z armády s mizernými kádrovými
materály. Je přece možné přímo ohrozit život i svobodu kaž
dého civilního sovětského občana; zákaz studia, propuštění ze
zaměstnání a pozdější pronásledování pro „příživnictví”, zákaz
cestování. To všechno jsou přece účinné zbraně.
„Protože vy, soudruhu poručíku, nasadíte všechny tyto - a
i jiné ~ zbraně, protože zcela bezostyšně využijete svých ne
omezených plných mocí, získáte mi těch deset agentů během
dvou měsíců, a to zcela lehce. Nezapomeňte nikdy, že jste
důstojníkem KGB. Všichni ve vašem pracovním okruhu jsou
na vás závislí, velitelem jednotky počínaje a posledním vojá
kem konče. Máte veškerou svobodu jednání a musíte tedy vy
stupovat sebevědomě a bude-li to nutné i drze a hrubě. Jste
politicky spolehlivý a je ve vašich možnostech rozhodovat o
budoucím osudu jiných lidí. Dejte se tedy do práce, soudruhu
poručíku! S podmínkou, že při práci budete bránit sovětský
systém je vám dovoleno naprosto všechno!”
Major Bojčenko přistoupil к trezoru a držel v ruce jakýsi do
kument;
„I když je Německá demokratická republika oficiálně nezá
vislým státem, má i zde KGB mnohá nemalá práva, která nám
umožňují pracovat tu stejným způsobem jako doma, v Sovět
ském svazu.”
Dokument obsahoval Prováděcí pokyny к tajné smlouvě
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Sovětského svazu a Německé demokratické republiky. Podle
textu těchto Pokynů je KGB oprávněn,
- pracovat mezi východoněmeckým obyvatelstvem a odha
lovat i zde agenty západních špionážních služeb a osoby s antisovětským a antisocialistickým smýšlením;
~ získávat občany Německé demokratické republiky pro
špionáž proti Západu (Spolková republika Německo, USA,
Velká Británie, Francie, Izrael atd.);
- získávat ke spolupráci západní návštěvníky NDR;
- udržovat „konšpiratívni” byty;
- spolupracovat s ministerstvem státní bezpečnosti NDR s
právem nahlížet do jeho kartoték a spisů; požadovat kontrolu
písemného styku a případné kopie telegramů občanů Německé
demokratické republiky;
- nahlížet do policejních aktů a požadovat aktivní pomoc
policie NDR. Ministerstvo státní bezpečnosti NDR nemá na
opak právo na pomoc KGB, je mu však dovoleno o ni žádat.
Závěrem Pokyny nabádají důstojníky KGB, aby byli ve sty
ku s úředníky ministerstva státní bezpečnosti NDR taktní a
zdvořilí a aby se vyvarovali pn zkoumání obsahu dokumentů
cynických gest a poznámek.
„Jak vidíte, není žádný velký rozdíl mezi Němci a Rusy; i
Němci chtějí zůstat na živu a zamezit všem nepříjemnostem!”
řekl Bojčenko a doporučil mi při získávání východoněmeckých
informátorů prakticky stejné metody jako u našich občanů:
„Nejsi-li ochoten, použiji tedy násilí!”
Tak tedy: násilí místo přesvědčování!
„Získávání Němců je ostatně snadnější, než nábor Rusů, i
když se to na první pohled nezdá. Němci jsou disciplinovaný
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národ a tradičně obdivují sílu a moc. Jestliže tedy získáváte
některého z nich, důvěřujte si a ukažte mu naši sílu i moc. To
se vám může jen a jen vyplatit!”
Řekl jsem majoru Bojčenkovi, že nemluvím německy. Od
pověděl, že 80 procent důstojníků německy nehovoří a i tak
dobře s Němci spolupracují. Problémy lze v začátku odstranit
přidělením tlumočícího důstojníka.
„Mimochodem — jste povinen naučit se během roku němec
ky, čímž tento problém odpadne!”
Major Bojčenko ještě dodal, že v prvních měsících se budeme
takřka denně vidět a podal mě ke svému zástupci, majoru
Kijukovi, o pár let staršímu důstojníkovi.
Kijukov dělal velice inteligentní dojem, i když jeho obličej
byl typickým obrazem pijáka. Choval se však jako zkušený
aparátnik. Představil se mi:
„Alexandr Gerasimovič - prosím, posadíte se!”
Sdělil mi, že mám dva dny času к tomu, abych se zařídil v
bytě, který je pro mne připraven. Oznámil mi také, že v našem
oddělení pracuje sedmnáct kolegů a že mezi nimi vládnou
dobré osobní vztahy. Pak mě poslal к sekretáři oddělení, kde
jsem podepsal převzetí klíčů к osobnímu trezoru a příjem ně
kolika předpisů a dalších písemností.
Konečně jsem stát uprostřed budoucích kolegů. Asi pět jich
bylo v kanceláři, mezi nimi i Korotejev, tentokrát zcela stříz
livý. Musel jsem odpovídat na množství otázek o života doma,
někteří z nich nebyli více jak rok v Sovětském svazu.
Na první pohled se mi líbil nadporučík Lavruchin svým upra
veným zevnějškem a smyslem pro humor. Korotejev mi naznačh, že bych měl seznámení se všemi novými kolegy pro
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hloubit a pozvat všechny na večírek do mého bytu. Tak se nej
lépe všichni poznáme. Rozhodli jsme se tedy, že se pozítří
večer u mne v bytě všichni zase sejdeme.
Po krátké době se v kanceláři objevil i Bykov. Byl majorem
Boj čeňkem přidělen к jednotce, vzdálené asi čtyřicet kilo
metrů od Bemau.
Později jsem se vydal, doprovázen Davidovem, prohlédnout
si byt. Davidov se vyptával na rozhovor $ Bojčenkem a když
jsem mu s trochou pochybností řekl o úkolu získat deset agen
tu během dvou měsíců, zasmál se:
„Tak se vy mladší nejlépe donutíte к práci. Šéf ví zcela dobře
jak na vás a co dělá?*
Utěšil mě ale, abych si nedělal starosti, protože major Bojčenko své požadavky vždycky staví úmyslně příliš vysoko, aby
donutil své podřízené důstojníky pořádně pracovat:
„Když z toho všeho bude pouze pět agentů, bude šéf spoko
jen.”
Večer jsem tedy seděl s Davidovem v mém novém bytě, před
námi na stole stála poloprázdná láhev mnou dovezené moskev
ské vodky a z radia tiše plynula hudba. Byla to útulná atmosfé
ra, svádějící к důvěrnějšímu rozhovoru. Davidov si udělal po
hodlí v měkkém křesle a držel v ruce hořící doutník. Všiml
jsem si, že se s pomocí alkoholu dostal do nálady a po třetí
vrchovatě naplněné sklenici navrhl, abychom se napili na
bratrství (v Sovětském svazu není tykání obvyklé, dokonce i
děti oslovují v mnoha rodinách své rodiče „vy”, pozn.red.).
Měl jsem ho ted oslovovat jménem Lev.
Pak mi začal z ničeho nic vysvětlovat poměry v našem od
dělení:
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„Máme tu dva šéfy a mezi náčelníkem majorem Bojčenkem
a jeho zástupcem majorem Kijukovem válka nikdy nepřesta
ne.
Jak jsem vyrozuměl, mladý a energický major Bojčenko se
rozhodl pro velkou kariéru v KGB. Musel proto vykazovat
úspěchy oddělení a to bylo možné jen tehdy, pokud jeho
důstojníci pilně a svědomitě pronásledovali „nepřátele státu”,
pokud počty nepřátelských elementů, agentů západních zpra
vodajských služeb a antisovětských sil stoupaly. V tomto smě
ru nelitoval žádné námahy - nešetřil nařízeními a rozkazy, od
měnami, pochvalami i tresty a jeho osobní postoj a poměr к
práci mohl sloužit všem podřízeným za vzor. Pracoval ve dne
v noci žádal totéž i od svých důstojníků. К dovršení své ka
riéry v KGB měl však ještě jeden trumf v rukávě: bratr jeho že
ny seděl na vysokém místě v Nejvyšším sovětu SSSR a major
Bojčenko mohl tedy v případě úspěchů jeho oddělení právem
snít o náramenících plukovníka a později i generála KGB.
Avšak i major Krjukov byl „těžký kalibr”. Před časem praco
val v moskevské centrále KGB, byl však zapleten do „omylů”
za stalinismu a sestoupil tedy o stupínek níže, byl odvelen к
práci v Německé demokratické republice. Měl sice smůlu, ale
v moskevské centrále mu stále zůstala celá dlouhá řada přá
tel, na kterou se mohl spolehnout. Nedokázal se však nikdy
zcela vyrovnat s ponížením a sestupem v žebříčku mocných a
neuznával majora Bojčenka svým skutečným nadřízeným. Na
práci i jejích výsledcích Krjukovovi tolik nezáleželo, čekal v
Německu trpělivě na odchod do důchodu. Konflikty mezi
oběma majory vrcholily však velice často prudkými hádkami.
Jak mi Davidov ten večer řekl, využívali pochopitelně
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ostatní důstojníci tuto napjatou situaci mezi šéfy. Co náčel
ník nepovolil, to povolil o den či dva později jeho zástupce
a rafinovaná hra podřízených s rivalitou nadřízených zůstala
většinou neodhalená. A pokud se někdy stalo, že ten pod
vedený šéf pocítil nebezpečí, došlo okamžitě к další prudké
roztržce mezi oběma náčelníky.
„Nejpodivníjší ovšem je”, pokračoval Davidov, „že občas
oba zapomenou na nenávistné nepřátelství a jdou se společ
ně někam opít. Taková alkoholická orgie trvá pak dokonce i
několik dnů. Po tu dobu ovšem ani my nepracujeme.”
Lavruchina chválil Davidov za to, že nejen dobře pracuje,
ale dokáže své úspěchy i výborně prezentovat.
„Musíš ovládnout umění „sebereklamy”, imponovat šéfo
vi zářivými výsledky své práce. To je pro další úspěšnou ka
riéru důležitější, než práce sama.”
Zeptal jsem se na Korotjeva.
„To je neštěstí našeho oddělení”, řekl Davidov zcela otevře
ně.
Korotjevův otec zemřel asi před deseti lety, ale byl jako generál-plukovník „Někdo” a byl velkým přítelem generál-majora Titova, velitele direktorátu KGB v Německé demokratic
ké republice. Ten si pak vzal Korotjeva pod ochranu a Kosta
Korotjev toho dokonale zneužíval. Nepracoval takřka vůbec,
byl často opilý, ale Bojčenko nemohl proti Titovovu chrá
něná nic podniknout.
Oba mé volné dny rychle uběhly.
Domluveného večera zaplnili důstojníci můj byt. Bylo nás
osm z deseti. Zbylí důstojníci pracují totiž v jiných místech
a kontakty s nimi byly skutečně jen vysloveně služebního
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charakteru. Desítka pracovníků z Bernau tvoří jádro „kolek
tivu” a Často tráví společně i volné chvíle.
Bylo to skutečně přátelské posezení v mém bytě. Poslou
žilo mi к tomu, abych se seznámil se všemi a stal se tak jedním
z nicli. Neboř příští den začala má práce u KGB.
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PASTI PRO NEOPATRNÉ

Dříve, než jsem mohl začít s budováním dobře fungující
sítě agentů, musil jsem se orientoval v poměrech u jednotek a v
jejich okolí, hledat a seznámit se s údaji o našem vlastním per
sonálu a o vlastnostech německého obyvatelstva. Musil jsem
také prostudovat „tajné spisy” jednotek, několik tlustých svaz
ků o dvou až třech tisících stranách dokumentů, obsahujících
údaje, vhodné pro praktické uplatnění cílů KGB
Všechny údaje byly velice podrobné, zvláštní pozornost při
jejich sestavování byla věnována „národnostním otázkám”,
hrajícím obrovskou roli v životě sovětského obyvatelstva. Ne
všechny národnosti mají totiž důvěru úřadů; přednost dostá
vají všude Rusové, Ukrajinci a Bělorusové (s výjimkou Západoukrajinců a Západobělorusů, tedy občanů oblastí, patřících
kdysi Polsku). Podezřelí jsou Židé, Krymští Tataři, Litevci,
Lotyši, Estonci; ti jsou také — pokud slouží v sovětské armá
dě - zvlášt pečlivě sledováni úředníky KGB. Ti se snaží doslo
va prosít řady příslušníků jmenovaných národností spolehli
vými agenty a zamezit tak i případným povyšováním vojá
ků těchto národností.
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Málo známé - široké veřejnosti vlastně neznámé - nařízení
vlády také například zakazuje umisťování židovských důstojní
ků i obyčejných vojáků u jednotek v cizině. Stejně tak není
dovolena služba v jednotkách sovětské armády v Německé de
mokratické republice příslušníkům německého původu.
Mezi dokomenty byl i seznam těch, kteří jsou podle názoru
KGB „nespolehliví”, kteří již jednou upadli nějak v nemilost,
kteří byli trestáni, kteří mají nebo někdy měli příbuzné v za
hraničí. Na stejné listině proskribovaných jsou i jména těch,
kteří udržují přátelské styky s občany bratrské Německé de
mokratické republiky a předvším jména těch sovětských ob
čanů, kteří měli nebo mají kontakty s občany kapitalistických
zemí.
Naše úřadovna vedla i přesné záznamy o místním německém
obyvatelstvu, o osobách, které měly příbuzné ve Spolkové re
publice Německo a v ostatních kapitalistických státech, o těch,
kteří byli z jakéhokoli důvodu trestáni, o všech východoně
meckých osobách, které kdy cestovaly na Západ a také o těch
občanech Německé demokratické republiky, kteří se někdy z
jakéhokoli důvodu setkávali nebo setkali se sovětským vojen
ským personálem. Restaurace i obchody, ve kterých se kdy
objevil některý sovětský očan (i civilista, ne jen voják) jsou
pečlivě sledovány a pod zvláštní kontrolou jsou i dívky a ženy,
které se někdy seznámily se sovětskými vojáky.
Po důkladném studiu materiálů jsem se konečně vydal na
průzkum svěřených jednotek. Začal jsem shora, s plukovníkem
NikiSkinem, velitelem 83. motorizovaného střeleckého pluku
a prvně v životě jsem poznal moc, vyzařující z oněch tří pís
men -KGB. Mladý, čtyřiadvacetiletý poručík stál pojednou
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před zkušeným, šedovlasým plukovníkem. Pracovníci KGB,
pokud pracují u jednotek sovětské armády nosí normální vo
jenské uniformy. Šedivý plukovník Nikiškin se na mne netr
pělivě podíval a štěkl:
„Co chcete, soudruhu poručíku? Nevidíte, že mám práci?
Ohlaste se později!”
Představil jsem se těmi magickými třemi písmeny - K G В a tvář plukovníka Nikiškina se okamžitě změnila. Byla pojed
nou přátelská a trochu psovsky oddaná:
„To je něco jiného. Jen pojíte dál, soudruhu poručíku, pro
vás mám čas vždycky. A - těší mne, že vás poznávám”, řekl
teď už zcela podlízavé.
Tato málo čestná změna v chování šedivého plukovníka se mi
ani trochu nelíbila; styděl jsem se pro jeho strach přede mnou
a pokusil jsem se rozhovor ukončit co nejrychleji.
To však byl jen nicotný začátek mnohých podobných set
kání. Ostatní důstojníci se totiž chovali stejně. Časem - abych
byl upřímný - mě i trochu těšilo mít tolik autority a mod.
Bylo však také možné pochopit, proč mnozí u KGB rádi slou
ží, i když jsou přesvědčeni v hloubi srdce o tom, že jejich čin
nost se neslučuje ani trochu s morálkou běžných, normálních
lidí. Přiznám se také, že po půldruhém roce jsem si na toto
chování vystrašených partnerů docela zvykl a že mě nijak nepřivádělo do rozpaků.
Brzy jsem měl docela přesný obraz o situaci v jednotkách,
které jsem dostal na starost. Připravoval jsem se tedy к získává
ní agentů a informátorů z řad důstojníků, poddůstojníků, vo
jáků i civilních zaměstnanců vojenské správy. Potřeboval jsem
dva týdny к výběru těch správných kandidátů a do měsíce byli
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skutečně získáni a začali spolupracovat s KGB. Není nijak těž
ké získat přímé spolupracovníky, horší je sehnat donašeče. Ten
musí mít navíc i úzký kontakt s osobou, o kterou se KGB za
jímá. Samozřejmě je třeba vše připravit tak diskrétně, jak je
jen možné; špicl má pro pracovníka KGB cenu jen tehdy, má-li
důvěru svého okolí.
Major Bojčenko sledoval mou práci v té době velice pozorně
a byl zřejmě spokojen s jejími výsledky. Všechny mé úspěchy
však nebyly vůbec závislé na mých schopnostech, byly úspě
chem moci a autority KGB. Neexistuje prakticky žádný sovět
ský občan, který by si dovolil odmítnout spolupráci s obáva
ným čekistou. Následky pro vlastní budoucnost i pro budouc
nost celé rodiny by pak byly více než nepříjemné.
Potřeboval jsem dobrého agenta ve štábu 16. motorizované
ho střeleckého pluku, který by mě neustále zásoboval infor
macemi o důstojnících. Volba padla po krátkém uvažování na
majora Mezenceva. Rozhodla o ní jeho živá a společenská po
vaha, pro kterou si získal mezi všemi důstojníky pluku mnoho
přátel a těšil se také jejich důvěře. Navíc měl i dobré vztahy к
představeným. Jeho úspěch ve funkci agenta byl závislý na
hereckých schopnostech, osobní šikovnosti a všeobecné infor
movanosti. To všechno Mezencev měl v dostatečné míře, věděl
o všech intrikách u pluku, mnozí důstojníci se s ním radili; rád
všem pomáhal - podle hesla: „Dnes pomohu já tobě, zítra tě
požádám zase já o pomoc.” Mezencev nebyl pouze idealista.
Prostudoval jsem tedy jeho služební a kádrové materiály
zvlášť pečlivě. Opatřil jsem si je ze zcela bezvýznamného dů
vodu z osobního oddělení pluku. Nalezl jsem v nich dvě zprávy
o poněkud kompromitující činnosti, které jsem mohl dobře
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využít. Seznámil se kdysi s jedním občanem Německé demo
kratické republiky a byl dodnes jeho přítelem. S jeho pomocí
organizoval černý obchod se zlatými prsteny, kávou a rozhla
sovými aparáty mezi východoněmeckými občany. Druhá zprá
va byla o Mezencevově bratru, kdysi odsouzenému ke dvěma
letům vězení za loupežné přepadení. Mezencev se přímo zou
fale snažil obě tyto informace utajit, věděl, že jejich zneužití
by mu mohlo být nepřekonatelnou překážkou v budoucí ka
riéře. Nenašel jsem sice nic jiného, co by se hodilo a dalo к ně
čemu použít, ale i tyto dvě informace byly dostatečné; Mezenceva jsem mohl kdykoli zruinovat.
Setkal jsem se s ním při různých příležitostech, u kulečníko
vého stolu nebo nad šachovnicí. Hovořili jsme jen o běžných
věcech. Mezencev byl rezervovaný, měl jsem často dojem, že
má z KGB obrovský strach. Rozhodl jsem proto využít právě
tohoto strachu pro své účely. Ve chvfli, kdy byl jednou sám u
kulečníkového stolu, jsem se ho zeptal, zda má pro mne chvil
ku času. Samozřejmě přisvědčil a odešli jsme pak do prázdné
kanceláře vedoucího kasina.
Hovořili jsme jen malou chvilku o všem možném, než jsem
zcela bez obalu řekl, o co mi jde. Pokusil se ze smyčky vyvlék
nout tvrzením o tom, že má mnoho práce a že není zrovna
zdráv. Přešel jsem tedy к útoku. Nepřeje-li si spolupracovat,
mám mnoho možností donutit ho ke spolupráci. Stačila jen
tato jediná věta.
„Dobře tedy, budu spolupracovat s KGB. Jen se však o tom
nikdo nesmí dovědět!*’ vzdechl.
Uklidnil jsem ho:
„Podepište tady, že budete spolupracovat dobrovolně!”
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Podepsal beze slova. Rozzlobilo mě to, očekával jsem odpor
a boj, dočkal jsem se jen zbabělé a ponížené ochoty ke spolu
práci. Mezencev potom pro nás pracoval pod krycím jménem
Krasnopolskij. Strachu z KGB se nikdy nezbavil.
Samozřejmě, že všichni se nezachovali jako Mezencev. Ně
kteří přijali naši nabídku ke spolupráci dokonce s nadšením.
Člověk odmítne málokdy spolupráci zcela, bez ohledu na ná
sledky, které mu neochota spolupracovat v příštím životě
přinese. Takovou odvahu bych i já - důstojník KGB - velice
obdivoval. I ostatní kolegové se při rozhovorech neskrývali
obdivem к těmto statečným, charakterním a výjimečným li
dem.
Během dvou měsíců jsem získal u mých jednotek osm agen
tů, občanů Sovětského svazu. Splnil jsem tak svůj úkol beze
zbytku. Jen v práci mezi německým obyvatelstvem jsem ne
mohl dosud vykázat úspěch. Major Bojčenko mi to občas vytkl
vymluvil jsem se vždy na neznalost němčiny.
Jednou si mě však Bpjčenko zavolal a řekl, že mi může po
moci „Mám pro vás dobrého čekatele; Němce, hovořícího rus
ky a dokonce udržujícího styky se sovětským vojenským per
sonálem. Zná mnoho obyvatel Bernau. Podívejte se na něj
jednou, je to do budoucna jistě dobrý materiál...”
Po tomto šéfově doporučení jsem začal onoho muže (říkej
me mu K.) studovat. Bylo mu 56 let, byl ženatý, měl dospě
lého syna a nedělal nic jiného, než pracoval pro blaho své ro
diny, na které velice lpěl. Byl také jedním z mála občanů
Německé demokratické republiky, provozujících ještě soukro
mou živnost; byl v Bemau majitelem maličké dílničky na
opravu rozhlasových a televizních aparátů. Pracoval v ní se
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synem. Oba byli zručnými řemeslníky a protože pracovali na
svém, pracovali hodně a dílnička prosperovala natolik , že si
mohli dopřát tři auta a vlastní domek. Mnozí občané z Ber
nau ho nazývali „socialistickým kapitalistou”. Zcela logicky
byl K. trnem v oku místním úřadům, jeho nesocialistické
a úspěšné obchodování neodpovídalo stranické státní ideolo
gii a jeho příklad mohl lehko ovlivňovat i ostatní východoně
mecké občany v okolí.
Pro mne byl však právě ten soukromý obchod výhodou.
Mohl jsem konec konců vždy tuto skutečnost proti němu vy
užít a donutit nějak K. ke spolupráci s námi, až bude čas jeho
přípravy u konce.
Trvalo mi asi měsíc, než jsem si ze zpráv mnoha agentů a
informátorů udělal dokonalý obrázek o K. Pomohla mi pozo
rování policie NDR. Problém přípravy získání německých spo
lupracovníků je v tom, že „objekt” nesmí až do poslední chvíle
mít nejmenší tušení, že se o něj zajímá sovětský KGB. Proto
je třeba předběžné kontakty navazovat s nějakou běžnou a
nenápadnou záminkou.
V případě K. jsem se rozhodl nechat hrát hned na začátku
„radio”. Našel jsem kdesi starý a poškozený transistorový
přijímač a odnesl jej do dílny. Hovořil jsem s K. rusky a vydá
val jsem se za důstojníka pěchoty. První kontakt jsem tedy na
vázal, musel jsem však teJ najít další důvody pro další setká
ní. V odborném radiotechnickém časopise jsem našel jakýsi
plánek stavby televizní antény. Zašel jsem s plánkem později
za K. do dflny. Radio bylo mezitím opravené, položil jsem te
dy plánek antény na stůl a nevinně jsem se zeptal, zda mi
může podobnou anténu vyrobit. Podíval se pozorně na plánek
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a řekl, že to není problém, jen musím asi tři týdny počkat, pro
tože jako soukromník nemá dostatek možností sehnat potřeb
ný materiál okamžitě. Měl jsem tak možnost sejít se s ním ně
kolikrát během těch tří týdnů pod záminkou, že se jdu přeptat
na to, jak to s výrobou antény mezitím pokročilo.
Po několika dnech jsem skutečně s touto záminkou zašel
do dílny, šel jsem tam úmyslně kolem šesté hodiny odpoled
ne, protože jsem věděl, že v té době syn K. rozváží zákazníkům
opravené přístroje a že tedy K. bude v dílně sám. Uvítal mě
už jako starého známého, ale řekl, že na anténu si musím ještě
počkat, protože ten materiál...
Podíval jsem se na hodinky:
„Už je vlastně po pracovní době, chtěl bych se vám za ocho
tu odměnit po ruském způsobu - přinesl jsem pravou moskev
skou vodku!”
„Tihle Rusové!” řekl K., „najdou si vždycky důvod к pití!”,
zavřel dílnu a postavil na stůl dvě skleničky. Zajímal se o to,
jak žijí lidé v Sovětském svazu, vyptával jsem se ho naopak na
život v Německé demokratické republice, na jeho práci, na
rodinu. Když jsem odcházel, pozval mě na některý večer:
„Nechci vám zůstat nic dlužen, i my Němci umíme známé
pohostit!”
Tak začal mezi námi takřka přátelský styk. V dalších rozho
vorech jsem se dozvěděl mnohé o jeho známých a přátelích i
o jejich soukromém životě. Byly to zcela bezvýznamné infor
mace, kterých však K. později velice litoval.
Asi po měsíci si mě zavolal major Bojčenko a po mé informa
ci o stavu přípravy rozhodl, že nadešel čas pro definitivní
získání K. Příští sobotu se mělo uskutečnit v jednom z našich
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Jistých” bytů. Ve středu jsem se tedy stavil u K. a pozval ho
na sobotu do mého bytu, abychom naše společné přátelství
ještě více utužili. Přislíbil mi, řekl jsem mu tedy, že na něj bu
du čekat s autem.
V sobotu odpoledne major Bojčenko už čekal v „mém”
bytě na předměstí Bemau, v jednom z celé řady malých a ne
nápadných domů, ukrytých zahradami před zvědavými očima
kolemjdoucích a zvědavců. Vstoupili jsme s K. do domu, od
vedl jsem ho do místnosti, ve které za prostřeným stolem seděl
major Bojčenko. Představil jsem ho:
„Můj šéf, nadporučík Ivanov. Chtěl by s námi trochu slavit.”
Bojčenko podal K. ruku:
„Už jsem o vás mnoho slyšel.”
K. váhavě odpověděl:
„Andrej (tak jsem se mu představil) o vás také hodně hovo
řil.”
Pravděpodobně nepochopil stále ještě, o co tu vlastně ted
půjde.
„Budeme mít jistě ještě dost času se blíže poznat!” řekl Boj
čenko, Jak vidím, nerozumíte dost dobře tomu, o co jde.
Andrej vám zřejmě zapomněl říci, že je důstojníkem KGB? ”
„KGB? ” zvolal K. zděšeně.
„Samozřejmě!”, odpověděl major Bojčenko alias Ivanov zce
la ležérně.
„Ale proč mi to všechno říkáte? Já to přece ani nechci vě
dět! Myslel jsem, že mě Andrej pozval domů к sobě jako příte
le. Co tu má tedy dělat KGB? ”
„Tak se, prosím vás, nevzrušujte”, řekl Bojčenko, „všechno
vám vysvětlíme. Musíme vám dát jen pár otázek a já věřím, že
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je společně úspěšné odpovíme. A nejen to, věřím dokonce, že
se nějak dohodneme, vždyť jsme rozumní, dospělí lidé.”
K. chtěl Bojčenkovi něco říci, ale ten ho už nepustil ke slovu:
„Už vás pozorujeme delší dobu. Jste zajímavý chlap, rafino
vaný; mate zajímavé známosti a celé množství životních zkuše
ností. Chceme se s vámi blíže seznámit, ba dokonce spřátelit.
Potřebujeme totiž lidi jako jste vy. Jinými slovy — navrhujeme
vám spolupráci s námi. Uděláte pro nás některé drobné služby,
které se vám samozřejmě i finančně vyplatí.”
Bylo to typické získávání agenta „úderem kladiva do hlavy”,
jak se této metodě v žargónu KGB říkalo. Zde se ukázala zcela,
na místě. K. byl chytrý a bylo tedy lepší přejít hned к věci.
Reagoval tak, jak jsem očekával, neobyčejně prudce:
„V žádném případě! To nikdy neudělám! - Mám ostatně do
jem, že každá další rozmluva je tady zbytečná”, vstal a dal nám
tak najevo, že pro něho návštěva skončila.
Major Bojčenko ho přerušil neobyčejně chladně:
„Proč najednou ten nepřirozený spěch? Vždyť naše povídá
ní teprve začalo a já vám dobře radím, abyste se v odpovědích i
v jednání nijak neukvapoval!”
Ted bylo K. zcela jasné, že není jednoduché dostat se ze sple
tité sítě KGB. Zvrátil se zpět do křesla.
Bojčenko se na К. podíval a zachroptěl drsným tónem:
„Pokusím se vám vysvětlit krátce a jednoduše jak to jen je
možné některé skutečnosti. Stojíme v boji proti nepřátelům,
bráníme socialismus. Nejenom my, Sovětský svaz, ale celý so
cialistický tábor, tedy i Německá demokratická republika. Pro
to je každý správný občan socialistického státu, kterého požá
dáme o spolupráci povinen nám pomoci. Jinými slovy: kdo
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není s námi, je proti nám. Alespoň tohle by vám mělo být
jasné!”
Bylo to vysvětlení prosté, ale účinné. Odpovědí ,,ne” zname
nala zařadit se mezi nespolehlivé, mezi nepřátele socialismu.
K. udělal tedy poslední pokus vymanit se ze sítě, kterou ho
Bojčenko ted omotal. Vysvětloval, že je příliš starý pro tuto
činnost a že je nemocen ...
Bojčenko tedy začal zcela nepokrytě vyhrožovat a vydírat:
„Nechceme vám dělat zbytečné nepříjemnosti, ale vy nás к
tomu doslova nutíte. Jestliže tedy odmítáte spolupráci, udělá
me my následující: nejdříve vás zcela zkompromitujeme. To
je maličkost. Doufám, že jste nezapomněl na rozhovory s
Andrejem o vašich známých a přátelích. Některé z nich na
hrál Andrej na magnetofon. Máme možnost lehko přesvědčit
některé z vašich známých o tom, že už dlouho s KGB spolu
pracujete. Váš život v Bernau nebude pak zrovna moc veselý
a příjemný, to vine my a to víte i vy. A za druhé: mám dojem,
že máte soukromou dílnu ...? ”
„Ano.”
„A pokud se nepletu, chce váš syn studovat na universitě? ”
„Ano.”
„Tak ted tedy víte, že máme i možnosti toto všechno zni
čit!” major tloukl zcela nemilosrdně na nejzranitelnější místa
K. „Ztratíte dílnu, váš syn nebude smět studovat na vysoké
škole. Vidíte tedy, že celá budoucnost vaší rodiny je jen ve
vašich rukou. Co tedy ted řeknete na náš návrh? - Ano, nebo
ne? ”
Po celou tu dobu jsem nedokázal odtrhnout oči od К. Jeho
obličej zbledl, kapky potu se mu řinuly po čele, ruce se mu
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třásly. Pochopil, že nemá naději, že neexistuje žádné východis
ko. Ještě dnes, ne ještě v tomto okamžiku, musel rozhodnout
o osudu své rodiny.
,Ano”, vydechlo odněkud z jeho nitra.
„No, to už se poslouchá docela jinak. Věděl jsem, že se na
konec spolu dohodneme’*, řekl major Bojčenko s cynicky po
chvalným podtextem.
K. podepsal papír s prohlášením, že je ochoten к dobrovolné
spolupráci. Později pracoval pod krycím jménem Stefan.
Vyzvali jsme ho к přípitku skleničkou vodky, ale omluvil se
bolestmi hlavy. Odvezl jsem ho tedy domů. Pro příští dva tý
dny se uklidil sice se srdečními potížemi v nemocnici, ale neby
lo mu to později nic platné.
To je jen jeden případ verbovacích metod KGB v Německé
demokratické republice. Stejným způsobem jsou „zpracovává
ni” nejen sovětští a východoněmečtí občané, ale také i ně
kteří turisté Spolkové republiky Německo a občané dalších
západních států, kteří přijeli na návštěvu do sovětské zóny Ně
mecka.
Uváděné příklady mají být ukázkou každodenní „práce”
úředníků KGB. Samozřejmě, že je mnoho daleko složitějších,
komplikovanějších, zajímavějších i „dobrodružnějších” přípa
dů, vyžadujících si dlouhodobé přípravy. Ta je nutná přede
vším v případech náboru návštěvníků z kapitalistických zemí.
Zde jsou totiž předpoklady zcela jiné, tito lidé nejsou neustále
к dispozici a ve svém normálním životě nejsou nijak závislí
na postoji KGB. Avšak principy - podplácení, výhružky a vy
dírání - zůstávají i v těchto případech stejné. Jen ještě jeden
malý příklad za všechny:
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Paní N. ze Stuttgartu navštívila od roku 1966 několikrát
příbuzné v Německé demokratické republice v Bad Grun
waldu. Při běžných kontrolách na hranicích si úředníci KGB
všimli v seznamech západních turistů jejího jména a oddělení
rozhodlo získávat od ní informace. Jeden z agentů se s ní
„náhodou” seznámil. Ze známosti vyplynul milostný vztah.
„Známý” představil pak paní N. později svému „příteli”, tj.
důstojníkovi KGB. Ten, protože se mu její křestní jméno špat
ně vyslovovalo, jí začal říkat „Marija”. Jednou pak při jednom
ze setkání předal „známý” paní N. dárek od „přítele” a na
vrhl jí, aby za něj krátce dopisem poděkovala. Aniž by jí bylo
něco na věci podezřelé, napsala tedy následující řádky: „Dě
kuji Vám za cenný dárek. Moc se mi líbil. Marija.”
Tím měli pracovníci KGB v rukou doklad, který bylo možné
dobře vysvětlit i jako poděkování za úplatek, obdržený za
splnění nějakého zpravodajského úkolu. Kdyby se ted paní N.
zdráhala spolupracovat se sovětskou výzvědnou službou, mohl
by tento lístek znamenat důležitý podklad к vydírání. O ně
kolik dnů později se pak onen „přítel známého” objevil znovu
na scéně a nabídl paní N. spolupráci. Po ne zrovna dlouhém
váhání paní N. svolila a jen potvrdila, že vyděračské metody
a výhružky KGB mají takřka vždy účinek.
Často bývají ovšem agenti a informátoři ze Západu získáni
nejdříve jen proto, aby po návratu domů byli na dlouhou dobu
„uloženi к ledu”, a to na tak dlouho, dokud se nedostanou na
nějakou významnou funkci nebo do postavení, ve kterém jsou
pro KGB zajímaví. Je to stará praxe, osvědčená už z dob, kdy
byli takto nechutně zneužíváni váleční zajatci nebo vystěho
vale) z Ruska. Takovou oběť pak jí dávno podepsaným a snad
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i docela zapomenutým prohlášením začne KGB pojednou ne
stoudně vydírat,
Získávání agentů a spolupracovníků hraje sice v práci úřed
níků KGB důležitou roli, není však jejich hlavním úkolem.
Nejdůležit^ší je donutit získané agenty к produktivní práci, к
dodávání významných zpráv - к podpoře úspěšné činnosti
KGB • Kontory Grubych Banditov.
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JAK SE „DEMASKUJÍ" NEPŘÁTELÉ

Tajná služba musí dodávat státu, kterému slouží viditelné
a průkazné výsledky. KGB je dítětem sovětského režimu, je
„mečem i záštitou” státu, jeho celková činnost je tedy neoddě
litelnou součástí práce vlády, její obranou, posílením a udrže
ním jejích pozic. Den za dnem je od KGB z vedení státu poža
dována „produktivnější práce” a více „pozitivních výsledků”
v boji proti nepřátelům státu. Při tom všem zcela lhostejné,
zda tito nepřátelé jsou uvnitř bolševického ráje nebo v zahra
ničí. Politbyro i vláda — mocní Sovětského svazu — mají stále
strach. Bojí se i neviditelných a mnohdy i neexistujících ne
přátel. KontraŠpionážní činnost KGB je neustále podněcována
žádostmi o „pozitivní výsledky”. V nutných případech si do
konce musí nepřátele vymýšlet, aby upokojila vedoucí sovět
ské „Mafie”.
Setkal jsem se při své činnosti s oběma způsoby „heroického
a slavného boje” za komunismus. Uvedu tedy nejdříve jeden
příklad skutečného, nezfalšovaného „úspěchu”. Krátce po
mém příjezdu к odděleni KGB v Bemau v roce 1969 jsem se
zúčastnil operace, která odhalila skutečnou špionážní síť,
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s úkolem sbírat informace o sovětských jednotkách na území
Německé demokratické republiky. Díky jednomu z našich informantů z východoněmeckého ministerstva státní bezpeč
nosti ( v tomto případě to byla žena ) jsme se dozvěděli, že
východoněmecký občan Roediger, žijící tehdy v Bemau, má
ve svém bytě podivné a tajuplné chemikálie. Agentka dostala
tedy příkaz odcizit Roedigeróvi některé ze substancí. Pil ana
lyze v našich laboratořích vyšlo najevo, že chemikálie jsou
vhodné к výrobě neviditelných inkoustů pro tajné písmo. Roe
diger byl nyní pozorně sledován.
Brzy jsme tak věděli, že Roediger se - pod nejrůznějšími zá
minkami - velice často pohybuje v blízkosti vojenských ob
jektů, že občas se snaží i nakupovat ve speciálních obchodech
pro sovětské občany a že nápadně často vyhledává styk s růz
nými příslušníky našich ozbrojených jednotek. Ministerstvo
státní bezpečnosti NDR nám tato pozorování pravidelně hlá
silo, byli jsme tedy výborně informováni.
Pak se aparát KGB rozejel naplno. Roedigera sledovali nyní
i úředníci KGB a během dvou nebo tří měsíců bylo zcela jasné,
že pracuje pro některou ze západních špionážních agentur a že
i část jeho příbuzenstva se na této spolupráci s nepřítelem po
dílí. Vše bylo ted připraveno к zatčení celé sítě západních
agentů. Aby byla náležitě demonstrována „nezávislost” Ně
mecké demokratické republiky, proběhla zatýkací akce samo
zřejmé východoněmeckými orgány. Ty zatkly během jediné
noci sedm agentů. Vyslýchali je však potom úředníci KGB.
Roediger, který ~ jak se ukázalo při výsleších - pracoval už
14 let pro francouzskou špionážní službu, se choval statečně
a snažil se celou vinu vzít pouze na sebe. Nepovedlo se mu to.
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I jeho spolupracovníci byli usvědčeni Roediger byl odsouzen
к doživotnímu vězení a také dalsi zatčení byli odsouzeni к
mnohaletým trestům vězení
Mnozí úředníci KGB byli za tuto úspěšnou akci povýšeni,
major Bojčenko dostal pochavlu z nejvyšších míst, podepsanou
předsedou KGB Andropovem. Uvádím celý případ i jeho zá
věr jen proto, abych ukázal, kam až sahají pravomoce sovětské
KGB v „samostatné” Německé demokratické republice. A v ji
ných státech východního bloku tomu není jinak.
Skutečné „demaskovánf’ (jak se v KGB s oblibou říká odha
lení) nepřátelských agentů a vyzvědačů je ovšem ne zrovna
častou událostí. Výzvědných sítí - těch skutečně existují
cích ~ v našem týle tak mnoho není. Avšak požadavky na
úspěšnou činnost úředníků KGB od strachem posedlého vede
ní státu neustávají. V každém čtvrtletí jsou znovu a znovu opa
kovány. Agenti, kteří se nemohou vykázat úspěšnou činností,
riskují, že budou považováni za neschopné, že jejich „politic
ká bdělost a ostražitost” ochabla. Nemají pak další možnosti
v kariéře a bývají zpravidla přeloženi к oddělením KGB na da
lekém severu nebo za Bajkal. Jediným měřítkem schopností
úředníka KGB je totiž úspěch v „demaskovánf” nepřátelských
elementů. Není-li tedy možné odhalovat skutečné špióny, pra
cující skutečně pro zahraniční zpravodajské služby, je logické,
že se zostří alespoň boj proti „vnitřním nepřátelům”, o které
jednak není nouze a které šije možné i lehko vymyslet.
Vzpomínám si na průběh konference ke zhodnocení práče
bernauského oddělení KGB za rok 1970. Generál Titov, vedou
cí všech zvláštních oddělení KGB v Německé demokratické
republice i další vysocí důstojníci oiganizace se této schůze
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zúčastnili a žádali na ní od všech pracovníků KGB, včetně ma
jora Bojčeka, přesné referáty o činnosti. S přednesenými zprá
vami a zejména s výsledky činnosti nebyli spokojeni. V závě
rečném hodnocení nás generál Titov ostře kritizoval a žádal o
všeobecné zlepšení práce. Věty, kterými popisoval kontrašpionážní činnost KGB mi zůstaly takřka doslova v paměti:
„Zcela chápu, soudruzi, že je těžké chytat špióny. Konec
konců jich ani není mnoho a žádný z nich к nám nepřijde a neřekne: Já jsem špión!* My ale musíme dělat naši práci. Nejsou-li tedy špióni, musíte odhalovat antisovětské síly a ostat
ní nepřátele sovětské moci a sovětského systému. A ty je pře
ce možné stále najít. Nedokážeíe-li je najít - tak si je vyrob
te!”
Tento rozkaz byl pro nás všechny zcela jednoznačný - : nejsou-li špióni, vyrobme si je a vyrobme si ostatní nepřátele re
žimu. Ano, není to těžké, z každého jen trochu nespokojeného
sovětského občana je možné „vyrobit” zarytého nepřítele ko
munismu a sovětského systému. Odhalení takového nepřítele
je už přece jen nějaký výsledek!
I když „demaskovaní ’ tímto způsobem je nemorální a ne
čestné, znamená odměny, pochvaly a zajišťuje kariéru „schop
ného” úředníka KGB. Vnitřní nepřátelé nejsou sice špióni, ale
jsou to přece jen nepřátelé. Bylo především jasné, že náš náčel
ník, major Bojčenko, bude nyní od nás vyžadovat ještě více,
než vyžadoval doposud. Šlo především o jeho kariéru.
Koncem roku 1972 vydal šéf KGB Andropov rozkaz к zesí
lení činnosti proti občanům židovské „národnosti” (v SSSR
jsou Židé považováni na národnost, pozmred.). Na základě již
vzpomenutého zákona, zakazujícího prakticky všem Židům
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vojenskou službu v zahraničí» nebyli u jednotek, které jsem
měl na starosti takřka žádní Židé. I tak jsme dostali příkaz
ještě jednou prozkoumat všechny jednotky a pokud se v nich
ještě nějaký Žid mohl najít, opatřit co nejrychleji důvody nut
né к jeho odvelení do Sovětského svazu.
U 16. motorizovaného střeleckého pluku (byl jsem za tuto
jednotku odpovědný) pracovala jedna Židovka, Ludmila Vik
torovna Birastenová. Její muž byl nadporučíkem a sloužil u
téhož pluku už dva roky. Nepodarilo se mi najít sebemenší ne
gativní materiál proti Birastenové ani proti jejímu muži. Po
týdnu jsem proto hlásil svému novému Šéfovi nadporučíku
Strišenkovi ( major Bojčenko byl mezitím povýšen a přeložen
do Moskvy ), že u „mých” jednotek je vše v pořádku.
„Alexeji Alexejeviči, to není ale řešení našeho úkolu!” řekl
mi Strišenko. „Vše v pořádku! - Dneska prostě se Židy vše v
pořádku být nemůže. Musíte něco najít, do měsíce je musí
me vyrazit z Německé demokratické republiky!”
Bylo to nechutné, ale nedovolil jsem si neposlechnout. Za
čal jsem tedy ono „něco” hledat a to jediné, na co jsem přišel
bylo přátelství Birastenů s jednou německou prodavačkou z
jakéhosi obchodu v Bad Freienwalde. Dalším miniaturním
úspěchem bylo zjištění, že Birastenová občas zajede do Berlína
i bez zvláštního povolení. Hlásil jsem to opět Strišenkovi.
„To vypadá už trochu jinak”, řekl a zamnul si ruce. „Ted ji
můžeme i s manželem z Německa vystrnadit!”
„A za co? ” zeptal jsem se trochu naivně.
„Vy se ptáte za co? Jestliže se zná s německou prodavač
kou, je to jasný případ podloudnictví a černého obchodu.
Jestliže jezdí bez povolení do Berlína, je to jasný případ
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porušování předpisů, platných pro sovětské občany, pracující
v zahraničí. - Samozřejmě, že toto všechno samo o sobě ješ
tě nestačí, musíme к tomu vydolovat něco, co zavání antisovětismem, třeba přání vycestovat do Izraele. Co tomu ří
káte? ”
Podíval se na mne tázavě a dodal:
„Víte co? Pozveme si ji na oddělení a dáme jí podepsat
doznání, že spekulovala se zbožím a jezdila ilegálně do Berlí
na a že současně chce vycestovat do Izraele. A budeme tak mít
zase jeden pozitivní výsledek práce, vy jako úředník KGB, já
jako váš nadřízený. Nakonec - nebude to škodit ani těm Birastenům, necháme je pak přece konečně jednou pro vždy na
pokoji!**
Rozkaz je rozkaz a podobný rozkaz nebyl u KGB, v „Úřa

dovně banditů” nic zvláštního. Příští den byla Birastenová
pozvána к pohovoru s nadporučíkem Strišenkem, к pohovoru
plném výhružek, slibů, vydírání a lichotek. Ještě dnes, když
si na tento pohovor vzpomenu, dělá se mi špatně; tak nechut:
ná ta scéna byla.
Po krátké době byl nadporučík В hasten, i s manželkou, pře
ložen к výkonu služby na Dálném Východě. Pro naše odděle
ní KGB to znamenalo zakončení další „komplexní operace”.
Strišenko byl v šestatřiceti letech pro vedení oddělení KGB
ještě mladý; proto byl velice ctižádostivý a požadoval stále
nové a nové „úspěchy”, aby mohl své vysoké postavení u KGB
potvrdit na vyšších místech. Veškeré své naděje upíral na
„vnitřní nepřátele”, které bylo ted nutné stále častěji „vyrá
bět**. Byl jsem v té době už pět let u oddělení, měl jsem hod
nost kapitána a pověst zkušeného úředníka KGB. Zabýval jsem
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se většinou jen špionážní činností a byl jsem — jako „odbor
ník” — zván ke spolupráci při získávání nových agentů. „Moji”
agenti dodávali dostatek materiálů a informací a Strišenko se
mnou jednal se respektem. Když jsme byli sami, nechoval se
vůbec jako nadřízený.
Začátkem roku 1973 jsem získal jako informátora poručíka
Sibunko od 16. motorizovaného střeleckého pluku. Dostal
krycí jméno „Skiba” a byl jedním z těch agentů, které činnost
pro KGB doslova těšila. Viděl jsem na něm, jak je sám se sebou
spokojen, jak se mu líbí hlásit novinky o svých spolupracov
nících a kamarádech. Snad mu to vše dodávalo určitý pocit
moci.
Kdykoliv jsme se se „Skibou” potkali, hned se pokoušel
očernit nějakým způsobem některého z kolegů, známých nebo
přátel. Někdy v září 1973 mi předal písemnou zprávu, podle
které poručík Smirnov poslouchal „štvavé vysílání” rozhlasové
stanice Svobodná Evropa. „Skiba” se Smirnova zeptal proč to
dělá a Smirnov mu klidně odpověděl,: že chce být informován
o světových událostech a že naše noviny všechno nezveřejňu

jí*
Informace jsou informace, i když třeba nemají - zatím —
žádný velký význam. Sice to, že Smirnov poslouchá občas vysflání Svobodné Evropy, platí v Sovětském svazu jako pro
jev an tisově t ismu, neznamená to však ještě, že by byl třeba
nepřítelem sovětů. Mnozí sovětští občané poslouchají zahra
niční rozhlas přece jen proto, aby se o mnohém dověděli prav
du. Po „Skibově” hlášení však bylo nemožné nic nedělat;
důstojník KGB je povinen vyjádřit se ke každé denunciaci ne
bo informaci agenta písemně ve svém hlášení.
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Odsoudil jsem tedy v hlášení Smimovovo počínání, ale zhod
notil je jako zcela neškodné a bezvýznamné. Navrhl jsem také,
aby si politický dôstojník pluku se Smirnovem pohovořil a
poučil ho. PřStího dne přišel Strišenko do mé kanceláře.
„Alexeji Alexejeviči”, začal zvýšeným hlasem, „co potřebu
jeme, jsou akce budoucnosti a výsledky, výsledky a ještě jed
nou výsledky! A co vy děláte? ”
Nechápal jsem o čem hovoří.
„Hned vám to řeknu!*’ Vytáhl z aktovky mou zprávu o Smirnovovi. „Tohle vy shledáváte bezvýznamným? To jsem tedy
od vás skutečně neočekával. Vždyť ten Smirnov je zakuklený
nepřítel a já vám přikazuji, abyste ho nedial důkladné pro
šetřit!”
„Nebude to mít význam, na nic se nepřijde, Smirnov je zcela
normální sovětský občan”, protestoval jsem.
„Alexeji Alexejeviči!” řekl Strišenko už málo služebním tó
nem, „nezapomeňte, že potřebujeme výsledky co největšího
množství odhalení. Budu se tedy osobně - samozřejmě společ
ně s vámi - o tento případ starat.”
Pak mi vyložil svůj plán:
„Skiba” si má získat Smimovovu důvěru tím, že bude před
ním předstírat stejné názory. Musí nějak vyprovokovat politic
kou debatu a dovést v ní Smirnova ke kritickým výrokům o
politickém systému v SSSR. Vše se nahraje na magnetofon.
„A tak ze Smirnova nepřítele prostě uděláme!” řekl na
závěr.
Dal jsem tedy „Skibovi” patřičné instrukce a společně se
Strišenkem jsme čekali, zda se mu podaří získat si Smirnovovu
důvěru. Pochyboval jsem o „Skibově” úspěchu, jejich povahy
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i charaktery byly zcela rozdílné; jeden byl typickým špiclem
a kolaborantem, druhý čestným a otevřeným člověkem. Stalo
se jak jsem očekával. „Skiba” si Smirnovovu důvěru nedoká
zal získat.
O týden později přišel Strišenko s novým návrhem: je třeba
získat ke spolupráci některého ze Smimovových přátel.
Po delším zkoumání materiálů důstojníků, se kterými se
Smirnov stýkal, jsme se rozhodli pro mladého plukovního lé
kaře, poručíka Telingera. Byl to inteligentní člověk, kolegové
si ho vážili, měl rád zábavu a vůbec se nezajímal o politiku.
Veškerý svůj volný čas však trávil společně se Smimovem.
„Jste odborník na tyto věci, musíte Telingera získat!” roz
hodl Strišenko.
Trvalo mi to dva týdny, než pro nás Telinger začal pracovat
pod jménem „Sedoj”. Po dalším týdnu začal se Smimovem
zcela „otevřené” diskuse, při kterých sám kritizoval sovětský
režim a vyprovokovával к podobným kritikám i nic netušící
ho Smirnova. Ten řekl v rozhovorech se „Šedojem” i to, že
v Sovětském svaz vlastně žádná skutečná demokracie neexistu
je a že se mu systém jediné politické strany ani trochu nelí
bí. Srovnal také práci KGB se středověkou inkvizicí a z tohoto
srovnání navíc KGB vyšla ještě o mnoho hůře.
Strišenko si mnul nadšeně ruce, když měl tu horu záznamů,
magnetofonových pásků a důkazů před sebou na stole:
„No, neříkal jsem vám to? Alexeji Alexejeviči, on to je ne
přítel, tenhle Smirnov, skutečný nepřítel! Ted to už potřebu
jeme jen dokázat a umožnit mu navíc zorganizovat nepřátel
skou skupinu a pak ho můžeme poslat na dlouho dobu do
vězení. A to bude skutečně dobrý výsledek práce oddělení!”
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Poslouchal jsem tehdy sice Strišenka, ale mé myšlenky byly
docela jinde. Všchno totiž, co Smirnov řekl, byla čistá pravda.
Nevím, zda se mu podařilo uniknout věznění, když jeho „pří
pad” vrcholil, byl jsem již na Západě, ale jeho osud je typický
pro způsob, jakým sovětský režim prostřednictvím KGB vy
rábí ze zcela nevinných lidí své nepřátele, aby je pak nemilo
srdně zavlékl do trestaneckých pracovních táborů a do věze
ní na mnoho let.
К vyhledávání „nepřátel” nepoužívá KGB jen vlastních špic
lů, ale i civilního obyvatelstva. Pracovníci KGB často předná
šejí na veřejnosti o nekalých rejdech západních špiónů a snaží
se tak vyvolat masovou hysterii mezi obyvatelstvem. I z této
oblasti je užitečné uvést alespoň jeden příklad:
Kdysi pro mne pracoval jako agent jakýsi „Petrov” (jmeno
val se Malaševič), major 16. motorizovaného střeleckého plu
ku. Jako donašeč byl velice pilný a musil proto také občas i na
několik dnů odjet. Jeho manželka tyto služební cesty nerada
viděla a stále chtěla vědět, proč a kam jezdí, když ostatní
důstojníci sedí klidně doma. A také ji zajímalo, odkud má
stále peníze v kapsách. Protože jsme mu přísně zakázali pro
zradit třeba i manželce cokoliv o své činnosti pro KGB, vymýš
lel si nejrůznější výmluvy pro své tajuplné cesty.
Paní Malaševičová však jednoho dne zaklepala na dveře mé
kanceláře. Byl jsem překvapen, ale nabídl jsem jí židli a ze
ptal se po účelu její návštěvy.
Třaslavým hlasem začala:
„Před časem jsem slyšela vaši přednášku o nutné bdělosti
a ostražitosti před nepřátelskými rozvědkami. Přemýšlela jsem
o tom a rozhodla jsem se vás navštívit.”
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Byla velice vzrušená. I když jsem stále nechápal důvod její
návštěvy, pokoušel jsem se ji uklidnit. Propukla pojednou v
pláč a konečně řekla:
„Nedá se nic dělat, musí to ven! Myslím si, že manžel je
špión, pracující s Američany nebo s Angličany.”
Očekával jsem vše jen ne toto.
„To je ale těžké obvinění! Jak jste к němu vůbec došla? ”
Začala mi vyprávět o tajuplných, mnohdy i několikadenních
cestách svého manžela, i o tom, jak je v poslední době nervóz
ní, jak je dokonce i impotentní a jak má po kapsách peníze i
když jí odevzdává celou výplatu.
„Na jeho pracovišti je přece tolik tajných dokumentů ...? ”
Věděl jsem pochopitelně o účelu Malaševičových služebních
cest, vždyť při nich pracoval pro mne. Jak však bylo možné,
že manželka po sedmnácti letech společného života nyní zcela
dobrovolně svého muže tak těžce obviní? Žene ji к tomu ne
návist, žárlivost nebo přání zbavit se nepohodlného manže
la? Podíval jsem se na ni přísně:
„Rozmyslete si ještě jednou to, co mi tady říkáte! Třeba se
přece jen mýlíte? ”
„Už jsem si to rozmyslela.”
Pak mi odpověděla na celou řadu dotazů. Ochotně a bez vá
hání. Ano, má ráda svého muže, vždyť je otcem jejích dvou dě
tí. Ale je přece povinností komunistky ...
„Můžete mi to dát písemně? ”, podal jsem jí papír a pero.
Přikývla a začala psát.
Zavřel jsem její oznámení v osobním trezoru. Zapálil jsem si
pak cigaretu a zeptal jsem se:
„Co myslíte, že se ted s vaším manželem stane? ”
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„To nevím?’
„Со když ho zatkneme? ”
„Jestli je skutečný špión, bude to správné.”
Té tragikomedii bylo třeba udělat konec.
„Poslouchejte, váš manžel není špión, pracuje pro nás, pro
KGB. A proto musí i občas odejet. A nemůže o tom kdekomu
vyprávět. - A ty peníze, ty jsou jen vyrovnáním cestovních
požitků.”
Viditelně ji spadl kámen se srdce.
„Děkuji vám za to odvážné rozhodnutí. Prokázala jste, že
jste skutečně věrná a správná komunistka. A tak to má být strana je nade vše, teprve pak přijde na řadu rodina”, použil
jsem těchto nemožných frází jen proto, že jsem doufal, že má
ironie bude к poznání. Zklamal jsem se, vzala má slova vážně
do posledního písmena.
Je známou skutečností, že čekisté dávají občas přednost mís
to „výroby” nepřátel „odhalením pomatenců”, ano, bláznů,
patřících na psychiatrické léčení. К této kategorii - abych
i tady posloužil aspoň jedním konkrétním příkladem - patřil
gardový střelec Golubjev. Jeho případ nelze pochopitelně ani
trochu srovnávat se slavnou aférou generála Grigorenka, ale
je opět typickým pro zjištění, že do psychiatrických léčeben se
nedostávají v Sovětském svazu jen lidé s prominentními jmé
ny a že celou dlouhou řadu těchto obětí KGB není možné ani
vypočítat.
Dlouhou dobu se gardový střelec Golubjev nijak nelišil od
ostatních vojáků, dokud nedošlo při politickém školení muž
stva к neobvyklé, takřka neuvěřitelné události.
Poručík Melder, velitel Golubjevovy čety, vyprávěl vojákům
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o převaze komunismu nad kapitalismem a o zářivé komunistic
ké budoucnosti. Gardový střelec Golubjev pojednou vyskočil
a hlásil se o slovo:
„Soudruhu poručíku, já jsem jiného mínění. Myslím si, že
obyčejný dělník v Americe se má lépe než náš. Jak mi to mů
žete vysvětlit? ”
Všichni očekávali se zatajeným dechem poručíkovu odpověí.
Ten řekl, že Golubjev se mýlí a nařídil mu aby byl ticho a ne
rušil školení. Po skončení přednášky se měl Golubjev hlásit u
majora Konika, zástupce velitele politického oddělení pluku.
Všechny pokusy majora Koníka přimět po dobrém nebo i do
nutit po zlém Golubjeva ke změně názorů byly zbytečné. Go
lubjev na politickém oddělení dokonce navrhl, aby major Ko
nik zorganizoval besedu na toto téma i s ostatními vojáky. Ma
jor nechal Golubjeva prozatím zavřít do posádkového vězení
a poslal hlášení KGB. Strišenko mi je předal a na mou radu
pak upustil od obvyklého potrestání, už také proto, že i ostat
ní vojáci byli svědky Golubjevových výroků. Poradil tedy veli
teli politického oddělení 6. gardové divize plukovníku Čelyševovi, aby poslal Golubjeva na pozorování do psychiatrického
oddělení sovětského lazaretu v Toeplitz.
Výsledná diagnoza toeplitzského lazaretu zněla: „pomatení
smyslů”. Golubjev byl odvezen zpět do Sovětského svazu a
propuštěn z armády. Vojákům, kteří se onoho osudného ško
lení zúčastnili, bylo oznámeno, že „duševní choroba střelce
Golubjeva zapříčinila jeho nenormální názory.”
Pokusil jsem se na několika - typických, i když ne mnoho
dobrodružných - příkladech popsat běžnou, každodenní
činnost pracovníků jednoho oddělení KGB v Německé demo-
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kratičké republice. Jen pomocí takových, zdánlivě banálních
příkladů je totiž možné si představit, kolik se asi vyrábí „ne
přátel” Sovětského svazu - a nejen vyrábí, ale i posílá do trest
ných pracovních táboru, sibiřských koncentráků a věznic, do
ústavů pro duševně choré. A jaký druh lidí pro organizaci KGB
pracuje.
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PRIVILEGOVANÁ TŘÍDA

Masa sovětských občanů je donucena žít podle miliónů zá
konů a nařízení, které pro ně komunistický režim připravil, vy
myslel a vypracoval. Kdo některá z těchto nařízení poruší,
končí obvykle ve vězení nebo v pracovním táboře či ve vyhnan
ství, ztratí své zaměstnání nebo je zbaven možnosti studia na
vysokých školách.
Pro všechny občany Sovětského svazu, žijící dočasně za hra
nicemi SSSR, lhostejno, zda jsou to osoby vojenské nebo ci
vilní, platí navíc ještě celá dlouhá řada dalších zostřených pří
kazů a zákazů.
Většina omezeni však platí pouze pro obyčejný plebs.
Jak tedy žijí držitelé moci nebo jejich „ochranné oddíly”?
Jaký život vedou úředníci KGB, označovaní stále ještě jako
„meč a štít” sovětské moci?
Vzhledem к tomu, že je jejich úkolem chránit a podporovat
sovětský režim, by se zdálo, že patří к těm nejpřesvědčeněj
ším komunistům. Ano, jsou jimi, ale věří na zcela zvláštní
pravidla komunismu, protože patří к sovětské elitě, к „Mafii”
komunistického režimu.
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Této „Mafii” se komunismus jeví zcela jinak než obyčejnému
dělníkovi; znamená pro ni především neomezenou moc nad
ostatními lidmi, zajištěný vlastní pohodlný život, to vše na
úkor druhých. Komunismus však znamená pro tyto lidi po
řádek tisíců předpisů a nařízení, disciplinu, převažující v celém
lidském životě. Čekisté věří na „kasárenský komunismus”.
V soukromém životě mají úředníci KGB obrovské svobody,
nesrovnatelně větší než ostatní občané; mohou využívat svou
moc ke stálé.* kontrole ostatních a sami jsou takřka nepostižitelní. To je také jeden z důvodů, proč při hodnocení politic
kých otázek a problémů reagují jinak než „misera plebs”; často
hovoří s neobyčejným despektem o jednotlivých sovětských
vůdcích a kritizují bez obav - mezi sebou — i vnitřní a zahra
niční politiku sovětské vlády. To „mezi sebou” je třeba zdů
raznit, protože žádný z těchto kacířských názorů nesmí pro
niknout za hranice organizace KGB. Je to jedno z nepsaných
privilegií: „Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.”
Důstojníci KGB jsou ve skutečnosti příslušníky komunistické
„nové třídy”, členy sovětské buržoasie s nejvyššími výsada
mi.
V rozhovorech s kolegy na pracovišti jsem často slýchal nej
různější názory na mnohé členy vlády, dokonce i na Leonida
Brežněva. Byl často ostře kritizován za měkkost ve vnitřní a
za chyby v zahraniční politice. Celkově byl však Brežněv v
KGB akceptován, rozšířil totiž v posledních letech pravomoci
organizace KGB, dal čekistům více privilegií (jako by jich už
dříve neměli dost a dost!), zvýšil jejich platy a celé organizaci
přidělil více finančních prostředků na její Činnost.
„Není tak hloupý jako Chruščov, ví zcela dobře, že se bez
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KGB neobejde”, řekl jednou plukovník Spirin, šéf zvláštního
oddělení KGB u 20. gardové armády. Podobný názor sdílí
většina úředníků organizace KGB.
Ve zvláštním oddělení KGB v Bernau jsem se poměrně rych
le sblížil s celou řadou důstojníků. Po pracovní době jsme cho
dívali po dvou, po třech do některé z kaváren ve městě nebo
do důstojnického kasina hrát kulečník, setkávali jsme se v sou
kromých bytech, poli vodku, hovořili a pomlouvali - jak to
bývá - představené. To byly běžné volné chvíle. Státní svátky
( výročí Říjnové revoluce, 1 jnáj nebo Oslava vítězství ve 2.světové válce) byly pak důvodem к oficiálním pijáckým večír
kům. Říkali jsme těmto divokým orgiím „kulturně politická
opatření”, aniž by někdo z nás věděl, kdo toto označení vy
myslel. Faktem je, že oficiálních slavnostních večírků důstoj
níků KGB se zúčastňovali vždy i naši šéfové a že při pozvednu
tí sklenky bylo vždy nutné připít ÚV KSSS, politbyru, vládě,

Brežněvovi atd. Nápoje „oficiálních orgií” platil pochopitelně
stát, neboť pro služebníky lidu není nic dost drahé a nesmíme
nikdy zapomenout, že KGB „slouží lidu”!
Kromě absolutní moci nad obyčejnými smrtelníky, kromě
plné svobody osobního pohybu, kromě možností opíjet se na
státní útraty, mají úředníci KGB mnohé jiné materiální výho
dy. Důstojníci KGB pobírají trojnásobek i čtyřnásobek platů
vysoce kvalifikovaných dělníků, bydlí zadarmo ve výborně
zařízených bytech, mají právo nakupovat ve zvláštních obcho
dech za velice nízké ceny. Šéfové dostanou absolutně všechno,
co si jen dokáží přát. I tak se však stává, že šéfům ani tyto
výhody nestačí. Žádají stále více a více a zneužívají často svého
postavení к vlastnímu obohacení. Opět jen pár příkladů:
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Personál KGB má možnost koupit si (nebo „si opatřit”) vše,
co je vůbec na trhu. Protože zahraničních výrobku je v Sovětsském svazu jen velice málo, propadají důstojníci KGB i civilní
zaměstnanci, sloužící v cizině, horečnému opojení nákupu to
hoto nedostatkového zboží. Konečné je možné splnit si všech
na přání a docela zapomenout na to, že výrobci zboží jsou „ka
pitalistickými vykořisťovateli” a nepřáteli. Německá demokra
tická republika je výkladní skříní socialismu, dává se zde velký
důraz na předvádění všeho, co by mohlo podpořit komunistic
kou propagandu, podle které se obyvatelstvu výborně daří. Je
sem i importováno mnohé ze sousední Spolkové republiky Ně
mecko a i z ostatních západních zemí.
Pracovníci KGB pochopitelně pilně využívají těchto možnos
tí; kupují překotně nábytek, obleky, koberce a boty, zboží,
které v SSSR není a které tam po nákupu putuje v nabitých
kontejnerech. Důstojník KGB má v zahraničí ke všemu ještě
vyšší plat než měl doma, ale ani to vždy nestačí к uspokojení
všech tužeb a přání. Objevuje se proto celá nekonečná řada ma
chinací, které mají jediný úkol: opatřit si vytoužené věd takfka zadarmo. Hodí se к tomu výborně služby vojenské ob
chodní organizace Vojentorg. Obchody této organizace patří
oficiálně armádě, ale KGB samozřejmě kontroluje i jejich,
činnost.
Vedoucím obchodu Vojentorg je zásadně vždy sovětský obča. A ten zná pověst čekistů i organizace, kterou reprezentují.
Snaží se proto o co nejlepší vztahy s pracovníky KGB. V praxi
„spolupráce” vypadá takto:
Jakmile prodejna Vojentorgu dostane nové zboží, sdělí to
vedoucí obchodu tomu oddělení KGB, které má jeho obchod
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v rezortu. Pracovníci KGB si objednají vše, co by chtěli mít,
mnohé druhy zejména nedostatkového zboží se pak už ani ne
objeví v prodeji. Nově došlé zboží odešle vedoucí Vojentorgu
s označením „staré, neprodejné ležáky” přímo do bytů důstoj
níků KGB za třetinu nebo maximálně za polovinu původní
ceny. Tato metoda je sice velice oblíbená u všedi pracovníků
KGB a i u stranických funkcionářů a vyšších velitelů armády,
má však přece jen nevýhodu v tom, že za dodané zboží se mu
sí alespoň něco zaplatit.
Existuje však i možnost, získat zboží úplně zadarmo, a to s
pomocí podniků, podřízených oddělení KGB nebo některému
z jeho pracovníků. Má li například úředník KGB ve svém
pracovním okruhu skladiště potravin, dostane od vedoucího
skladu všechno, co chce. Jsou i podniky, které úředníci KGB
beze zbytku vypleňují, například vojenské radiodílny nebo
východoněmecké továrny na nábytek. Ředitelé těchto pod
niků najdou vždy nějakou cestičku, jak uspokojit lačnost muže
KGB, od jehož nálad je prakticky závislé ředitelovo bytí i
nebytí. Samozřejmě, že úředník nechce zboží jen pro sebe,
má přece také kolegy a známé a zatím co jeden „opatřuje”
třeba nábytek, „opatřují” jiní zase náhradní díly к automobi
lům nebo koberce. Veškeré takto získané zboží je pak obvykle
odepsáno jako šrot nebo „brak” a prodáno pouze za velice
směšnou částku.
Nedaleko Bernau stojí závod „Torpedo”, ve kterém se opra
vují a udržují lehká vozidla sovětských jednotek v Německé
demokratické republice. Tento závod patřil do mého pracov
ního okruhu. Nadřízený našeho oddělení KGB, plukovník
I.T. Silenko projevil jednou přání „opatřit” si auto Volga,
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a to pokud možno bez placení. Přání šéfů jsou podřízeným
zákonem.
Séf našeho oddělení, když se dozvěděl o Silenkově přání,
rozhodl, že „opatření* automobilu Volga proběhne prostřed
nictvím strojního závodu „Torpédo”. Fungoval jsem jako
prostředník. Celá věc byla zcela jednoduchá. Továrna jedno
nové auto Volga odepsala jako bezcenný šrot, který plukov
ník Silenko koupil za 100 rublů. Později poslal továrně ještě
několik málo stovek na „úpravu” jeho starého vozidla. Po
několika měsících pak na továrním dvoře převzal Silenko Vol
gu po generální opravě. Kromě montáže poznávací značky
továrna na automobilu neudělala nic.
Samozřejmě, že si plukovník Silenko mohl automobil kou
pit, peněz měl dostatek, ale kdo by si auto kupoval, mohl-li
je mít zadarmo? Dělal to ostatně vždycky tak a se vším, ne
vydal ani fenik, pokud to nebylo bezpodmínečně nutné. Do
konce i spodní prádlo a košile mu musil nadporučík Aijelanov,
vedoucí intendančních skladů ,opatřovat' a zasílat do bytu.
Plukovník Silenko však nebyl vůbec žádnou výjimkou mezi
důstojníky KGB v Německé demokratické republice. Jeho
„nákupní metody” praktikují takřka všichni důstojníci KGB
až do dnešních dnů.
Můj šéf, major Bojčenko, opatřil své manželce kožich také
pomocí tzv. „negativního zhodnocení zboží” (tj. umělého
snížení ceny na minimum) a „koupil” tak i nábytek a křiš
ťálové sklo. Zásobil tímto zbožím i ostatní známé a přátele.
Když jsem jezdil do Moskvy na dovolenou, musil jsem vždy
Bojčenkem „opatřené” zboží brát s sebou jako dárky a dodá
vat je v Moskvě na nerůznější adresy. Byly to celé servisy
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drahého porcelánu, křišťálové sklenice a vázy a podobné zboží,
které není v Sovětském svazu к dostání a pokud se někdy na
trhu objeví, je velice drahé. Některé z těchto dárků byly urče
ny generálu Solovjevovi, vedoucímu zvláštního oddělení KGB
všech jednotek protiletadlové obrany moskevského vojenského
okruhu.
Jednu dobu v roce 1972 vedl naše oddělení KGB v Bemau
major Michajlov, kterému к této funkci dopomohl dobrý zná
mý, generál-major Lušin, vedoucí třetího direktorátu KGB.
Majora Michajlova vůbec nezajímala práce oddělení KGB nebo
komunismus. Йо mu v Německé demokratické republice pou
ze o jediné: osobně se obohatit. Major Michajlov si„opatřfl”
všechno, nábytkem počínaje, koberci, oblečením a loveckou
puškou konče. Z vděčnosti za umožnění této „velitelské čin
nosti” nezapomínal pochopitelně ani na generál-majora Lušina, kterému také pravidelně posílal koberce, porcelán a por
nografickou literaturu, kterou není možné sehnat po celém
Sovětském svazu.
Protože našemu oddělení KGB připadl i úkol dozoru nad nej
větším skladem oděvů sovětských jednotek v Německé demo
kratické republice, dostávali jsme často od ostatních oddělení
KGB objednávky dodávek bot, holínek, košil: a kalhot. Mno
hokrát jsem dodával na rozkaz vedoucího oddělení ( Bojčenko,
Strišenko ) důstojníkům, působícím v Postupimi, nejrůznější
zboží - v roce 1970 například dva páry bot a mnoho košil
generálu Alexejevovi, zastupujícímu vedoucímu direktorátu
KGB; v roce 1973 například kalhoty a košile šéfovi osobního
oddělení plukovníku Grigoijevovi. Když byl generál Titov,
po dlouhou dobu vedoucí direktorátu KGB v Německé demo106

kratičké republice, jmenován velitelem zvláštního oddělení
KGB v Leningradě, bylo к jeho přestěhování třeba dvou le
tadel; jednoho pro něj a rodinu, druhého, speciálního
AN 12 nákladního transportního letadla s třiceti tunami nos
nosti, pro přestěhování bytového zařízení a soukromého ma
jetku. Obě letadla byla přistavena pochopitelně bezplatně. Děl
nická třída se dobře stará o své „služebníky”.
A „služebníci” - privilegovaná třída - se cítí výborně.
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DROBNÁ komunistická šlechta

Při výkonu operativního pozorování několika mně svěřených
jednotek jsem udržoval mnohé styky s desítkami důstojníků.
Poznal jsem tak dobře denní průběh života na všech stupních
hodností i funkcí, od nejnižších až po nejvyšší. Důstojnický
sbor sovětské armády (jeho „kádry”) je přesně rozdělen do
tří skupin:
V čele s nejvyššími výhodami velitelská generalita sovětské
Rudé armády. Pak následuje skupina velitelů, jejichž zařazení
vyplývá z tzv. „nomenklatury kádru ÚV KSSS - sem patří ve
litelé a političtí náčelníci divizí, velitelé armád a jejich zástup
ci. Do třetí skupiny je možné zařadit všechny zbývající důstoj
níky. Obě první skupiny důstojníků patří do sovětské „Ma
fie”.
Vrchní velení armády stojí na společenském žebříčku sovět
ské pyramidy v přímé blízkosti členů politbyra a vlády. Z toho
důvodu mají sovětští maršálové také poměrně velkou moc ve
státě. I když jsou na jednom z nejvyšších stupňů schodiště,
nemají ještě tolik možností jako ti na úplně nejvyšší špičce
sovětského státu.
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Členové vojenského vrchního velení jsou podřízeni pouze
politbyru a vládé SSSR, avšak i oni jsou už kontrolováni nejvyššími představiteli „Mafie” pomocí aparátu KGB. Materiální
výhody této skupiny sovětských občanů jsou takřka neome
zené. Jejich fantasticky vysoké platy jim umožňují život, kte
rý by jim mnozí bohatí kapitalisté na Západě jen mohli závi
dět. Mají navíc možnosti využívat i svého postavení v armádě
к nespočtu dalších výhod, které jim dávají další příležitosti
к tomu, aby doslova plavali v luxusu na státní útraty. Patří jim
pohodlné vily u Černého a Severního moře, postavené pocho
pitelně zdarma stavebními útvary sovětské armády. Vily jsou
zcela samozřejmě hlídány také příslušníky ozbrojených sil.
Ti také tvoří veškerý služebnický personál, kterému není nut
né platit vůbec žádnou mzdu, který je však absolutně posluš
ný a disciplinovaný. К cestám na dovolenou mají členové ar
mádního velení kdykoliv bezplatně к dispozici vojenská le
tadla a služební automobily. Jejich osobní bezpečnost je do
konce střežena o mnoho lépe, než osobní bezpečnost jejich kblegů, Členů civilní sovětské „Mafie”. Vládnou přece celé mase
lidí v uniformách, mase, která si nesmí - vázána vojenskými
předpisy - dovolit sebemenší neposlušnost. S několika málo
všude se vyskytujícími výjimkami se dá tento typ sovětských
důstojníků s úspěchem srovnat s velkostatkáři carské říše v
dobách rozkvětu nevolnictví.
Také ostatní vrchní velitelé disponují stále ještě obrovskou
mocí. Jestliže se jim to hodí, mohou kteréhokoli vojáka nebo
poddůstojníka postavit před vojenský soud a nechat ho od
soudit к mnohaletým trestům. Přitom je zcela lhostejné, zda
obžalovaný je vinen nebo ne. V poměrech, vládnoucích v
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sovětské společnosti - a v armádě především - je možné z kaž
dého slušného člověka udělat ze dne na den zločince. Oby
čejní (subaltemí) důstojníci, jejichž hodnost ještě nepatří do
„nomenklatury” mohou být také postaveni před soud, zde se
však dává přednost různým druhům výstrah a napomenutí,
případné degradování na nižší hodnost a jiným, méně dras
tickým trestům.
Podobnost vysoce privilegovaných členů armádní hierarchie s
velkostatkáři minulosti podporuje i majetek, velké rozlohy po
zemků, jezer a lesů. V nejrůznějších částech Svazu sovětských
socialistických republik jsou obrovská území, určená к vojen
ským účelům. Lesy i jezera jsou „zakázanými územími” pro
civilní obyvatelstvo SSSR a sovětská „Mafie” využívá velkou
část těchto prostor ke svým soukromým účelům.
Nedaleko Kaunasu, v Litevské sovětské republice je dělostře
lecká střelnice, na které se neozývají rány z kanónů. Na je
jím území je však malé a idylické jezero, na jehož břehu stojí
uprostřed překrásné zahrady vila, ve dne v noci střežená vý
sadkáři sovětské armády. Ve vile ani v jejím okolí se neodehrá
vají tajné vojenské porady nebo taktická cvičení velitelských
štábů. Do jezera chodí rád chytat ryby armádní generál Margelov, který tak zde a v okolních lesích provozuje lovecký
sport. Generál Margelov vlastní i jiná, výtečně zarybněná je
zera u Tuly, u Feigany, u Pskova a v Moldavské sovětské re
publice.
Bylo by mylné, domnívat se, že pouze nejvyšší velitelé patří
к privilegované třídě nové sovětské šlechty. I normální členové
„Mafie”, ti z „nomenklatury kádrů” zastávají odpovědná místa
a mají tedy patřičné výhody, o kterých se masám lidu ani
im

nesní. Jsou většinou velmi dobře informováni o vnitřním i za
hraničním vývoji a trendech sovětské politiky i o budoucích
plánech politbyra. Nemají ale žádný vliv na výsledky této poli
tiky, jsou tu přece jen proto, aby rozhodnutí politbyra prová
děli. Protože není nijak jednoduché udržovat obrovské masy
lidu v poslušnosti, mají i úředníci z „nomenklatury” odměnou
zvláštní práva, která je osvobozují takřka od všech denních sta
rostí. Jejich příjmy jsou několikanásobně vyšší než příjmy běž
ných důstojníků. Také oni mohou nakupovat ve speciálních
obchodech, dobře zásobených levným a mnohdy nedostatko
vým zbožím, v případě potřeby jsou oprávněni vyhledat po
moc a léčení ve zvláštních nemocnicích pro prominenty (kam
běžný občan SSSR nemá přístup) s nejmodemějším zdravot
nickým vybavením dovezeným ze Záapadu a své dovolené
tráví v zotavovnách, do jakých se běžný důstojník po celý ži
vot nikdy nedostane. Dokonce návštěvy biografů a divadelních
představení nemusí platit a jsou jim vždy rezervována ta nej
lepší místa.
Zdá se to neuvěřitelné, ale i přes všechny tyto fantastická
zvýhodnění chtějí mnozí z nich ještě více. Nasazují všemožné
páky do pohybu s jedním jediným účelem: obohatit se ještě ví
ce pomocí státu, své ústřední pozice v něm a své moci nad ji
nými.
Velitel armády generál-major Šimov využil například svého
postavení ubytovacího šéfa v roce 1970 к tomu, aby nařídil
některým obchodům armádního Vojentorgu rozprodat maso,
máslo a další potraviny, určené vojákům. Zisk z tohoto obcho
du s civilním světem strčil pak do vlastní kapsy. Že budou po
nějakou dobu porce vojáků podstatně menší nevadilo nikomu.
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Tento obchodní systém generál-majora Mímova fungoval bez
problémů asi rok, dokud jedna prodavačka Vojentorgu nevyhrožovala po jakési hádce s vedoucím prodejny, že nechá ce
lý ten švnidl vyletčt do vzduchu. Generál Šimov tedy nařídil
zastavení prodeje vojenského proviantu civilistům. Zajímavé
ovšem je, že později byla ona prodavačka „přistižena při krá
deži” a zmizela na dva roky za mřížemi.
U 20. gardové armády bylo jméno generál-poručíka Sivenoka
spojováno pouze s přezdívkou „lakomec”. Tomuto člověku
bylo odporné vydat sebemenší částečku svého služného, po
kud byla možnost nějak tomu zabránit. Doslova všechno (ná
bytek, koberce, porcelán, obrazy atd.) nakupoval oficiálně
jako zařízení své kanceláře nebo jako vybavení místností pro
důstojníky. Ve skutečnosti končily všechny transporty a do
dávky v jeho domě. Jedl i pil - samozřejmě, že zadarmo v důstojnickém kasinu, někdy dokonce i na účet nešťastného
personálu kasina.
Všechny uváděné příklady nejsou v žádném případě výjimeč
nými zjevy, které by bylo možné najít v kterémkoliv státě a
v kterékoliv armádě světa. Jsou to zcela normální zjevy v So
větském svazu a nenajde se nikdo, kdo by se podivil nad cho
váním „skutečných” a „přesvědčených” komunistů.
Někdy však zajdou i úředníci „nomenklatury” příliš daleko.
Má to pak nepříjemné následky. Vyskytl se i případ, o kterém
se dozvěděla široká veřejnost a Jirozilo pojednou „pošpinění
čisté vesty” strany a jejích představitelů. Generál-major Pitkevič, brigádní velitel východního Berlína, měl dobré vztahy
(ve zločineckém a KGB žargónu „Blat” - z židovského stře
dověkého německého dialektu; původně popsaný list papíru,
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později úředně ověřený dokument, dnes „dobré vztahy к vrch
nosti”) к ministerstvu obrany SSSR. Proto se cítil zcela bez
pečný a předčil ve své nenasytnosti ostatní velice mnoho.
Generál-major Pitkevič se totiž dohodl s jedním poddůstojní
kem z povoláni, který' spravoval sklad potravin, na doslova
kriminální spolupráci. Poddůstojník, sloužící v Německé demo
kratické republice už vic jak patnáct let, prodával na generálův
rozkaz levné potraviny východoněmeckým občanům. Později
zatáhl generál Pitkevič do tohoto výtečného kšeftu (obchodní
ci přece zboží nakupují ve velkoobchodech, Pitkevič nenaku
poval vůbec, jen prodával!) ještě celou řadu přátel a známých.
Vydělával tímto způsobem desítky tisíc marek, což se ovšem
v brigádě nedalo utajit. Začaly se vyprávět historky a nebylo
ani málo těch, kteří generála otevřeně nazývali podvodníkem a
ničemou. Protože je v sovětské armádě přísně dbáno na to, aby
si někdo o členech „Mafie” i jen něco špatného myslel, natož
říkal nahlas, začal se o celou záležitost zajímat KGB.
Na doporučení úřadovny KGB převzal vyšetřování i vojenský
prokurátor. Výsledkem všeho bylo zahájení soudního řízení
proti generálu Pitkevičovi a ostatním. Soud však dopadl pro
ty, kteří o případu alespoň něco málo věděli, překvapivě. Gene
rál se ukázal jako obrovsky důvěřivý člověk, který se nikdy
sám osobně neobohacoval a který měl jen ten nedostatek, že
ve své důvěře sedl na lep sklad vedoucímu poddůstojníkovi.
Ten, protože »hanebně zneužil generálovu důvěru a i důvěru
pracujících” byl odsouzen к osmnácti měsícům odnětí svobo
dy. Generál byl osvobozen.
Mnozí však znali skutečná fakta. Generál-major Pitkevič byl
tedy brzy po soudu přeložen do Sovětského svazu a krátce
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po svém příjezdu tam i penzionován. Jakémukoli trestu unikl
jen proto, že - na rozdíl od stejně kriminálního poddůstoj
níka - byl už počítán mezi členy „Mafie”.
Tito řadoví „Mafisté” se nechovají v soukromém životě ani
trochu jinak, než ve službě. V listopadu 1973 například osla
vovali velitelé 6. gardové divize výroční den Říjnové revoluce.
Plukovník Sockev (mezitím již povýšený na generála) a vedou
cí politického oddělení divize plukovník Čelyšev se rozhodli po
oslavě projít se trochu s manželkami po Bernau. Protože jim
však čerstvý vzduch nedělal zrovna dobře, odešli do jedné z
bamauských restaurací na vodku. Po chvíli byli oba opět opi
lí a chtěli odejít z restaurace bez placem. Hostinský se pocho
pitelně dožadoval zaplacení útraty, Sockov a čelyšev, podpo
rováni manželkami, způsobili ohromný rámus a křičeli, že
útratu už dávno zaplatili a že hostinský je podvodník.
Vedoucímu restaurace nezbylo tedy nic jiného, než zavolat
policii a velitelství sovětských vojenských jednotek, kde celý
případ oznámil. Jediné co nevěděl byla skutečnost, že oba vý
tržníci jsou právě nejvyššími veliteli v Bemau a že i místní vý
chodoněmecké úřady jsou na obou víceméně závislé.
Je možné si dobře představit pocity majora Tyrina, který
z velitelství do restaurace přijel i pocity šéfa bernauské policie,
když stáli tváří v tvář výtržníkům. Situaci nakonec zachránil
plukovník Sockev; nařídil majoru Tyrinovi aby celou tu věc
s „lumpem a gaunerem hostinským” vyřídil a vypotácel se s
Čelyševem i s oběma manželkami do auta.
Major Tyrin tedy zaplatil hostinskému za vypitou vodku a
zcela zděšenému šéfovi policie nařídil, aby o události poml
čel.
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Protože podobný případ chování sovětských důstojníků v
Německé demokratické republice nebyl ojedinělý, na celou
událost se velice rychle zapomnělo. Pouze major Tyrin ji na
hlásil oddělení KGB. Je logické, že naše úřadovna nic proti
oběma plukovníkům nepodnikla, ale zaznamenala výtržnost
do osobních spisů obou, „pro všechny případy”, mohlo se to
jednou hodit!
Avšak i někteří vyšší důstojníci, kteří ještě nepatří do „Ma
fie” mají obrovské výhody, protože tvoří tzv, „elitu pluku”.
Jsou to obvykle velitel pluku, jeho pět zástupců a sekretář
stranického výboru u pluku. Ti všichni totiž hrají v životě jed
notky důležitou roli a využívají svých postavení jak jen mo
hou. Materiálně se také obohacují, i když nemají tolik mož
ností jako „muži nomenklatury kádrů” nebo pracovníci KGB.
Jejich nejdůležitějším pramenem zisků jsou - opět! - prodej
ny Vojentorgu, ve kterých mohou také nakupovat i důstoj
níci a poddůstojníci z povolání. Není možné podílet se na čer
ném trhu a kšeftování „nomenklatumíků”, к tomu dosud ona
„elita pluku” možnosti nemá. Ovšem došlé zboží ve Vojentorgu se dělí na „běžné” a „nedostatkové” a tady je základna
pro zvýhodnění služby v Německé demokratické republice,
ale i jinde.
Nedostatkové zboží (porcelán, koberce, nábytek apod.) je
tfeba vždy po dodávce „spravedlivě” rozdělit, tak aby se na
všechny dostalo. Stará se o to stálá komise, složená obyčejně
ze tří žen důstojníků, která musí vypracovat listinu, jakýsi po
řadník důstojnických rodin, aby bylo možné nedostatkové
zboží co nejrychleji vykoupit z obchodu Vojentorgu dříve, než
by mohlo být nabízeno к normálnímu prodeji. Pořadník
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těch, kteří mohou právě nakupovat, se stále znovu a znovu ob
novuje, avšak velitelé a jejich zástupci —„elita pluku” - se o
tuto listinu nestarají; hodinu před otevřením Vojentorgu si
vyberou co potřebují a zboží si nechají dovézt domů. Všich
ni o těchto praktikách sice vědí, ale ze strachu mlčí.
Velitelé pluků a jejich zástupci jsou sice velmi dobře placeni,
ale i tak se snaží všemožně ještě na službě v armádě vydělat.
Třeba jen tím, že mnoho zboží, které si vyberou, prostě ne
zaplatí. Ze zásob pluku také plně zásobují své rodiny masem,
máslem, moukou, chlebem i ostatními potravinami. Někteří
dokonce uzavírají nejruznější výměnné obchody s východo
německými občany. Od roku 1969 do roku 1972 dovolil na
příklad zástupce velitele pluku Malofejev se souhlasem velitele
pluku družstevníkům z okolí Bad Freienwalde, že mohou pást
ovce na pozemcích vojenské střelnice. Pochopitelně za určitý
poplatek. Ten však končil v Malofejevově peněžence. Prodával
také východním Němcům maso a máslo z plukovních zásob a
nikdy neměl žádné problémy, i když o jeho činnosti věděl i
KGB. Když odjížděl roku 1972 do Oděsy, kam se stěhoval po
svém penzionování, vyexpedoval předem Čtyři kontejnery ko
berců, nábytku a broušeného křišfálu do Sovětského svazu.
Obchodně zdatného plukovníka Malofejeva vystřídal pak ve
funkci nadporučík Tertyšnij. Ten neobchodoval (rozuměj:
nekradl), ale „vydělával”. Uzavřel například smlouvu s jednou
východoněmeckou prádelnou. Podle tohoto dokumentu asi
stovka sovětských vojáků, příslušníků 16. pluku, po tři měsíce
pracovala v prádelně. Jejich mzdy však dostával Tertyšnij a
jeho zástupci.
Podobné smlouvy s jinými podniky uzavřeli i major Konik
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nadporučík Cečkladze a další důstojníci „elity pluku”, kteří
- díky svým postavením u pluku - к tomuto „vydělávání’
měli jen sebemenší přfležitosti.
A příležitostí je v Německé demokratciké republice dost a
dost. Téměř všude, kde jsou sovětské vojenské oddíly posád
kou, je možné najít muže v uniformách ve východoněmeckých
závodech. Jsou umisťováni tam, kde je třeba nevyučených ná
deníků: к výkopu základů pro novostavby, к odvozu min, к
čištění prasečníků. Že se jedná většinou a těžkou fyzickou prá
ci a také o práci nesmírně špinavou, nehraje roli. Velitelům
to přece pomáhá к pohodlným zisků а к dobrému, bezstarost
nému života. A už vůbec nikdo se nestará o tom, že podobné
„nasazování” sovětských ozbrojených sil na práci v civilních
závodech je zakázáno.
Aby se toto „vydělávání’ aspoň nějak maskovalo, probíhá
obvykle po pláštěnkou „mezinárodní pomoci”, která má pře
ce jediný úkol: posílit přátelství mezi lidem Svazu sovětských
socialistických republik a lidem Německé demokratické re
publiky. Více než 98 procent těchto „pomocí’ je však výcho
doněmeckou stranou spravedlivě honorováno a nejedná se o
bezplatné brigágy. Mzdy a platy jdou do kapes velitelů.
Jedním z důvodů, proč se tyto machinace nedočkávají od
měny formou trestů, degradací nebo v některých případech
i zájmu vojenského prokurátora (zasloužily by si ji takřka
všechny) je skutečnost, že nestoudně se obohacující velitelé
jsou specialisté v některém oboru a tím velice potřební. Navíc
se stoprocentně jedná vždy o komunisty, kteří si pouze našli
zdroj vedlejších příjmů. O to věrněji budou ted sloužit režimu
a o to více bude možné se na jejich loyalitu spolehnout.
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Zbývající důstojníci, ti kteří ještě nepatří к „elitě pluku”,
věří, že i pro ně nadejdou jednou lepší časy. Někteří si tu a tam
občas také něco přivydělají, ale není to mnoho, nemají mož
nosti.
Těch, kteří si vůbec dělají ještě nějaké starosti o pověst sovět
ských důstojníků nebo o čestnost vojenského povolání, je jen
velice málo. Musí se navíc obávat KGB, protože lidé, kteří
mnoho přemýšlejí mohou být režimu nebezpeční!
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ČAS ROZHODNUTÍ
ALEXEJE MJAGKOVA

Snažil jsem se na předchozích stránkách s použitím drob
ných a zdánlivě zcela nezvýznamných příkladů ukázat, jací
lidé Stojí ve službách KGB a proč pracují pro tuto organizaci.
Snažil jsem se bez velkých emocí upozornit na celou škálu
charakterových vlastností i nectností čekistů a armádních vůd
ců.
Osobné - jako jeden z nich - jsem stál pojednou před ne
uvěřitelnou otázkou: co ze mne vlastně po několika letech
služby v armádě i v řadách pracovníků KGB udělalo vlastně
nepřítele sovětského režimu?
Základním zdůvodněním mé změny bylo jistě politické a
snad i zcela lidské přesvědčení, které (aniž bych to byl pozo
roval) stálo z ničeho nic v ostrém rozporu к ideologii součas
ného režimu v Sovětském svazu. Nebyl jsem už schopen smi
řovat se i nadále s tímto systémem, kterému je násilí vlastní
stejně jako strach a hrůzy utlačovaných. Nebyl jsem prostě už
schopen to vše schvalovat, nebyl jsem už schopen tomu všemu
napomáhat a násilí i provádět.
Této krátké odpovědi na onu neuvěřitelnou otázku však
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předcházela léta hloubání, tápání i pochyb. Už v důstojnickém
učilišti jsem byl svědkem mnoha nespravedlností sovětského
systému. Má pozdější činnost v KGB však teprve sehrála hlavní
roli v celém obratu myšlení. Teprve tam jsem konečně pro
hlédl a pochopil, co znamená komunismus ve skutečnosti. Za
žil jsem totální cynismus sovětského systému na vlastní kůži.
Podílel jsem - musil jsem se podílet - na opatřeních, v KGB se
jim říká „operace”, kterými byli zcela nevinní lidé proměněni
z ničeho nic ve zločince a ničemové se stávali zbožňovanými
hrdiny. Vždyť jen několik málo, většinou zcela bezvýznam
ných slov o sovětském vedení stačilo к tomu, aby slušnému
člověku byla nasazena maska zločince, aby byl ihned depor
tován к nuceným pracem, do vězení, do ústavu pro duševně
choré.
Protest proti tomu všemu uzrával ve mně pomalu, ale jistě.
Pojednou bylo nad slunce jasné, že ne jednotlivec, ne Stalin, ne
Berija, ne Andropov, ne Brežněv, jsou pouze odpovědni za
zločiny páchané na nevinných. Pojednou bylo nad slunce jas
né, že celý ten nelidský systém, celý ten sovětský systém je
dábelský. Jména jednotlivých vůdců a mocipánů toho kterého
období nebyla důležitá.
.
Avšak - mé probuzení nebylo nijak jednoduché. Existovaly
dokonce i doby (bylo to v prvních dvou letech mé činnosti u
KGB ), kdy jsem se bránil těmto myšlenkám, kdy jsem si ne
chtěl přiznat nic z toho, co jsem kolem sebe viděl, kdy jsem
to všechno vlastně ani vidět nechtěl.
Neustále jsem si kladl otázku: „Co vlastně chceš? Patříš к
elitě vyvolených, máš mnohé, co jiní nemají a ani mít nemo
hou. Co je ti tedy do nich? - Život byl vždy plný bezpráví
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a nespravedlností, na tom přece nemůžeš nic změnit!*’ Pokou
šel jsem si koupit vlastní svědomí o to více, o co lepší a výtečnější kariéra mě čekala.
Měl jsem i přes své mládí poměrně velké úspěchy, byl jsem
už uznávaným odborníkem a byl jsem už i povyšován. V pě
tadvaceti letech jsem byl kapitánem. Snad bych byl i u KGB
zůstal, kdybych byl mohl dělat jen kontrašpionáž a kdybych
nebyl nucen pronásledovat také sovětské občany, kteří se ni
čím neprovinili. Pravděpodobně bych se byl pokusil nějak se
přizpůsobit a zdržet se marného boje o spravedlnost. Ale к po
vinnostem kontrarozvědčíka náleží u KGB i veškeré tajné po
licejní úkoly. A v tomto okruhu činnosti jsem byl denně nucen
a služebně dokonce i povinen pošlapávat spravedlnost a bránit
konané bezpráví a dokonce se rychle , tvrdě a nemilosrdně vy
pořádat se všemi, kteří si ještě zachovali smysl pro práva. Ne
bylo možné ohlížet se na vlastní vnitřní boj, na konflikt svědo
mí, tedy na věci, které jsou v úřadovně KGB naprosto zbyteč
ným přepychem.
Někdy jsem se zcela nenáviděl: „Nechutný policejní agente!
Tvé výhody, všechny tvé plné moci, tvůj blahobytný život si
nezasloužíš; žiješ pouze na úkor utrpení nevinných obětí pro
následování, na kterém se podílíš! Jsi zbabělec, bandita, kat!”
Vést takový nekonečný boj sám se sebou se stávalo pomalu
nemožným a nesnesitelným. Dříve či později musilo přijít roz
hodnutí: pro nebo proti režimu.
V roce 1972 jsem se konečně rozhodl. A to nejen к přeruše
ní veškerých styků s režimem sovětů, ale i к neúprosnému bo
bi proti bolševikům. Řekne se to samozřejmě velice lehko:
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„Rozhodl jsem se bojovat proti sovětskému režimu!”, ale jak?
Mohl jsem vybudovat třeba antisovětskou podzemní skupi
nu? A co jiného bych měl dělat? Při mé dosavadní funkci
to bylo tak jako tak nemožné, kdo by mi vůbec věřil? Kdo
by mne nepodezíral z toho, že jsem provokatér a že i nadále
pracuji pro KGB? Podobných případů bylo přece už dost a
dost!
Zbývala tedy jen jediná možnost: využít svých vědomostí a
znalostí v tajné službě a navázat styk se západními zpravo
dajskými službami!
Zní to jako „vlastizrada”.
Nikdy jsem však nechtěl zradit vlast, pouze režim, který tu
to vlast ničí a utiskuje po celá dlouhá desetiletí. Nechtěl jsem
jen už dál sloužit tomuto režimu. Dnešní SSSR zosobňuje hro
zící záhubu nejen všech vlastních národností, ale i ostatních
národů celého světa. A bránit tento režim, to je pro mne tou
skutečnou vlastizradou!
Ano, mé rozhodnutí bylo jistě životu nebezpečné, po prvním
chybném kroku bych byl zatčen a pravděpodobně i popraven.
Takový chybný krok jsem však mold udělat pouze při hledání
prvního spojení s některou západní rozvědkou. Navázat s ní
styk bylo nejvíce problematické, vždyť jsem byl jedním z těch,
kteří se podíleli na boji proti těmto zpravodajským službám
a oni to dojista věděli. Válka Špiónů není obyčejnou, konvenč
ní válkou. Neexistují při ní útoky na bodák, nepřítel nestojí
tváří v tvář. V této válce vysílají špionážní ústředny do boje
pouze vlastní agenty. Jako figurky na šachovnici.
Při hledání té nejlepší možnosti jsem pochopitelně celou řa
du plánů zavrhl. Pamatuji se na některé ještě docela dobře:
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jednou jsem chtěl dokonce využít služeb západoněmeckého
návštěvníka Německé demokratické republiky, vždyť jsem byl
přece služebně oprávněn prohlížet seznamy cestujících do
NDR a porovnávat je s kartotékou informátorů západních rozvědek, kterou jsem měl v oddělení KGB к dispozici. Mohl jsem
se к takovému nepřátelskému informátoru pod nějakou zámin
kou přiblížit, připravit si půdu pro pozdější důvěrný rozhovor
a on by mohl po návratu do Spolkové republiky Německo
informovat o mých úmyslech BND (Bundes-Nachrichtendienst
der Bundesrepublik Deutschland - Zpravodajská služba Spol
kové republiky Německo, pozn. red.). Teoreticky vypadal ten
to plán poměrně dobře, ale v praktickém provedení měl slabi
ny. Západoněmecký občan mohl přece za mnou snahou o sblí
žení vidět jen provokaci ze strany sovětské KGB a oznámit ji
tak, v zájmu své vlastní bezpečnosti, bud KGB nebo minister
stvu státní bezpečnosti NDR. Navíc jsou většinou pracovníci
všech tajných služeb příliš pozorní a bojí se mnohdy i svých
vlastních stínů.
Zavrhl jsem tedy tento plán, stejně jako jsem později zavrhl
celou řadu dalších.
Koncem léta 1973 se všichni pracovníci KGB na území Ně
mecké demokratické republiky dozvěděli, že po diplomatic
kém uznání Německé demokratické republiky celou řadou zá
padních států budou zřejmě v Berlíně otevřeny konsulami
úřady těchto zemí. Znamenalo to tedy, že přímou činnost pro
ti západním diplomatickým zastupitelstvím převezme nyní
ministerstvo státní bezpečnosti NDR. Toto sdělení - pro mé
kolegy ne mnoho významné — bylo pro mne velice důležité.
Bylo by možné získat v budoucnu spojení s některou západní
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zpravodajskou službou prostřednictvím diplomatického za
stoupení? V Sovětském svazu se takový pokus rovnal sebe
vraždě, protože v Moskvě jsou veškerá cizí zastupitelství ne
přetržitě hlídána pracovníky KGB. Ale bude se i východoně
mecké ministerstvo státní bezpečnosti chovat stejně? Tuto
otázku nebylo leliké odpovědět a ani případnou odpověd
předvídat»
Začal jsem tedy sledovat všeobecnou situaci a vážit znovu
všechna pro i proti tohoto řešení. Zjistil jsem, že personál za
stupitelských úřadů nemá být obtěžován pracovníky minister
stva státní bezpečnosti NDR, protože navázání diplomatických
styků se Západem je teprve v začátcích. To poněkud zvýšilo
mé naděje, ale těžkosti byly stále ještě kolosální, vždyť i ne
patrné sledování budov západních vyslanectví by znamenalo
mé naprosté a okamžité zničení
Uvažoval jsem tedy dále o krocích v tomto směru, který se
mi přes všechny těžkosti zdál nejlepším (a jak se později uká
zalo, také byl). Věděl jsem, že i když se mi podaří navázat styk
s úředníky některého vyslanectví, bude velice těžké a možná
i nemožné, přesvědčit je o tom, že mám skutečný zájem bojo
vat na jejich straně, na Západě proti „socialismu”. Ve světě
zpravodajských služeb existuje přece příliš mnoho triků a dvo
jí hry, často se tímto způsobem pouze zjišťuje, který z diplo
matických úředníků pracuje pro tajnou službu svého státu.
Bylo mi navíc jasné, že musím hovořit otevřeně, sdělit ihned
své postavení u KGB, svou hodnost a nestarat se o to, že má
nabídka může být přijata s nedůvěrou. Musil jsem také risko
vat, že některý z úředníků diplomatického sboru tajně pra
cuje pro sovětskou stranu a já to nevím.
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Po podobných úvahách, které trvaly včetně konkétní přípra
vy měsíce, bylo konečně vše tak daleko, že jsem věděl vše nut
né a doufal jsem, že jsem i předvídal všechny problémy, které
se mohly vyskytnout. Bohužel nemohu zde otevřeně sdělit, ja
kým způsobem a kde jsem kontakty navázal, protože tuto kni
hu budou jistě číst i ti, kterým leží na srdci aby další a další
Mjagkovové nepodnikli podobnou cestu podobným způsobem.
Můj úspěšný pokus dává tušit, že budou po něm následovat i
další. Chtěl bych jen všem připomenout: tak docela lehké to
ovšem není
V prvních týdnech roku 1974 jsem byl už nějakou dobu ve
spojení se Západem a snažil jsem se potlačit chmurné předtu
chy, které se v takových případech u každého jistě vyskytují.
К útěku na Západ nezbývalo už mnoho času, rozhodl jsem se
totiž „přeběhnout” při oficiálním výletu důstojníků 16. moto
rizovaného střeleckého pluku do Berlína. Tyto výlety jsou kaž
doročně pořádány a hlavním jejich důvodem je průzkum ame
rických, britských a francouzských vojenských zařízení v Zá
padním Berlíně. Zájezd samozřejmě vždy doprovází jeden spo
lehlivý pracovník KGB; tento úkol připadl při plánovaném zá
jezdu tentokrát na mne.
Termíny těchto zájezdů jsou do poslední chvíle tajné, při
pravuje je vždy náčelník štábu 6. gardové divize, můj dobrý
známý, kterého jsem se na datum letošního výletu zeptal.
Dotaz vypadal jako oficiální informace pro KGB a nemohl mi
tedy odpověá odmítnout. Věděl jsem tedy teá, že příští zájezd
důstojníků do Západního Berlína je plánován na 2. února
1974.
Asi týden před tímto termínem jsem se setkal tajně s mým
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západním prostředníkem. Běžně jsem si nemohl dovolit setká
vat se s ním často, domlouvali jsme se vždy jinými způsoby,
ale tentokrát bylo naprosto nutné setkání riskovat.
Asi deset minut po našem rozchodu jsem zjistil, že jsem sle
dován.
„Co jen mohou moji pronásledovatelé chtít? Adresu! Pak te
dy teprve ministerstvo státní bezpečnosti může zahájit činnost,
zjistit kdo jsem, informovat KGB. Bude následovat zatčení, vy
slýchání, odsouzení, vězení a snad i poprava zastřelením ...”
Nesměl jsem dopustit, aby pronásledovatelé zjistili, že o nich
vím. Kdybych utíkal, zatkli by mne a jako sovětského občana
vydali KGB. Bylo třeba zachovat především klid, prohlížet si
výkladní skříně východoberlínských obchodů, postát u prodej
ních kiosků. Po několika desítkách minut se mi za jedním ro
hem podařilo získat trochu náskoku a rozběhnout se pryč.x
Přeběhl jsem několik ulic, přelezl několik plotů a téměř po
hodině jsem nechal své pronásledovatele někde v dáli za se
bou.
Bylo mi jasné, že den 2. února 1974 ted už konečně musí
být dnem rozhodnutí. Byl jsem přece spatřen a sledován a
bylo nemožné termín útěku na Západ ještě odkládat.
V den mého příchodu na Západ pak vypukla diplomatická
válka o mne. Sovětští diplomaté ji vedli nejrůznějšími dostup
nými prostředky, žádali kategoricky neustále osobní rozhovor
se mnou. Britská strana (jednal jsem tehdy se zástupci britské
zpravodajské služby a čekal jsem na vyřízení formalit v prosto
rách britských vojenských jednotek) naopak rozhovor sovět
ských diplomatů se mnou odmítala s poukazem na to, že o
něj nemám zájem. Ne, neměl jsem strach s nimi hovořit, ale
126

pokládal jsem jakýkoliv rozhovor za zcela bezpředmětný. Ne
měl jsem nejmenší chut vrátit se zpět a samozřejmě ani zde
poslouchat výhružky a lži těchto lidí.
Třetí den mého pobytu na Západě mi řekl zástupce britské
zpravodajské služby:
„Sovětská strana vás nyní obviňuje ze zločinných akcí. Oče
káváme vaň oficiální odpověd?’
„Nespáchal jsem žádný zločin.”
Tím byla diplomatická válka o Alexeje Alexejeviče Mjagkova
definitivně skončena
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