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Aj za bývalého režimu (pred aj po takzvanej normalizácii) pracovali v spravodajských zložkách profesionáli,
ktorí neboli zatiahnutí do špinavostí politického prenasledovania odporcov komunistickej strany. Nový,
demokratický režim mohol využiť ich vedomosti a skúsenosti.
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Iba vďaka obetavosti, šikovnosti a odvahemnožstva anonymných ľudí so srdcomna správnommiestemohli
dostávať protimečiarovské opozičné strany a viacerí novinári (vrátane autora tejto knihy) informácie strate-
gického významu. Nebyť neviditeľných a dodnes nedocenených partizánov informačnej vojny, v deväťde-
siatych rokoch by sa zo mňa nemohol stať investigatívny novinár s povesťou lovca hláv Lexových siskárov.
Bez týchto statočných ľudí by paralelná tajná služba nemohla byť taká efektívna a nemohla by takou vý-
znamnou mierou prispieť k porážke autoritatívneho režimu Vladimíra Mečiara.
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(…) [Tí,] ktorí sú veľmi rýchlo hotoví s jednoduchými odpoveďami a kategorickými morálnymi súdmi, by
si mali uvedomiť, že život nieje čierno-biely a že zjednodušovanie dejín sa rovná ich falšovaniu.
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(…) Dobrý spravodajský dôstojník venuje svojmu agentovi veľa pozornosti; nevyužíva ho len ako zdroj in-
formácií, ale zaujíma sa aj o jeho pohodlie, sociálne podmienky a súkromný život, ak si to situácia vyžaduje.
Vzťah medzi spravodajcom a spolupracovníkom musí byť partnerský, agent nikdy nesmie mať pocit, že je
zneužívaný.
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Život ma stále učí, že svet nie je čierno-biely. Prekvapivo nachádzam dobro tam, kde by som ho nečakal,
a zlo prichádza odtiaľ, kde by podľa pôvodných predpokladov nemalo byť. Potvrdzuje sa tak starámúdrosť,
že hranica medzi dobrom a zlom nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, ale prechádza vnútrom každého
jednotlivca.
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(…) Vina – právna i morálna – môže byť podľa mojej mienky len individuálna a musí sa vzťahovať na
konkrétne skutky. Upozorňujemvšak apoštolov primitívneho antikomunizmu, žemôj postoj nie je osprave-
dlňovaním nezákonností, ktorých sa komunistický režim a jeho nástroj ŠtB dopúšťali na občanoch bývalého
Československa. Len zdôrazňujem (a budem to robiť až do úplného vyčerpania), že odmietam uplatňo-
vanie princípu kolektívnej viny, nech je maskovaná akokoľvek rafinovanými sofistikami ľudí, ktorí sa dnes
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mediálne priživujú na nevedeckomapoliticky pornografickom interpretovaní archívov ŠtB v správeÚstavu
pamäti národa. Problém vidím práve v tom, že z histórie ŠtB sa robia senzácie, kauzy a účelovo sa z nej
vyťahujú fakty a polopravdy a využívajú sa v politickom boji alebo v rôznych mediálnych hrách, čo bráni
odhaľovaniu a potrestaniu skutočných zločinov minulosti.
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Dôstojníkom americkej CIA, britskej MI6, ani ďalším predstaviteľom spravodajských služieb členských štá-
tov NATO neprekážalo, že pri spoločných operáciách spolupracujú aj s bývalými príslušníkmi ŠtB. Hod-
notili ich na základe výsledkov práce, oddanosti spoločným strategickým záujmom a ľudskej úrovne. Prag-
maticky chápali, že režimy a vlády sa menia, ale formy a metódy práce tajných služieb pretrvávajú a sú
všade rovnaké.
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Ak chceme byť zodpovední, musíme sa naučiť rozlišovať priority.
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Tak médiá, ako aj spravodajské služby sú pre spoločnosť očividne veľmi dôležité a ťažko nadradiť význam
jedného nad druhým. Neviem si predstaviť krajinu bez slobodných médií, ale ani štát bez tajnej služby.
Mám však pocit, že slovenské médiá svoj význam preceňujú. Mnohí novinári majú tendenciu vnímať svoje
poslanie príliš metafyzicky, akoby žili v presvedčení, že ich poslanie a význampre spoločnosť sú nadradené
poslaniu a významu iných spoločenských a štátnych inštitútov a inštitúcií. Je to forma mesiášskeho syn-
drómu, ktorý je nezdravý a škodlivý.

Z tohto pocitu pramenia mylné predstavy o tom, že novinári vlastne nežijú v spoločnosti, o ktorej píšu, ale
akoby sa nad ňou vznášali chránení nepreniknuteľným baldachýnom. Akoby neboli jej súčasťou. Akoby
boli bytosťami obdarenými mimoriadnymi vlastnosťami a vyššou mocou udeleným právom rozhodovať
o tom, čo je a čo nie je správne, určovať, čo je a čo nie je pravda. Súčasťou takéhoto vnímania seba samých
je domýšľavé presvedčenie, že práca novinára pre tajnú službu (alebo spolupráca v postavení agenta) je
pošpinenímnovinárskej vznešenosti, ohrozením slobody slova ademokracie a v konečnomdôsledkumorál-
nym zlyhaním. Tvrdím, že je to fatálny omyl, ktorý v lepšom prípade pramení z nepochopenia významu
spravodajskej ochrany štátu pre celú spoločnosť. V horšom prípade ide o spupnú pýchu bez náznaku sta-
vovskej sebareflexie.
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(…) V tomto svete nie sú vždy najúspešnejší tí najlepší. Stáva sa to skôr výnimočne.
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Literatúra, ktorú som v mladosti doslova hltal, mala veľmi úzke ideologické zameranie a nevyvažoval som
ju inou, vedeckou skepsou preosiatou spisbou.
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Milan Gaľa

• Kto melie hubou, mláti prázdnu slamu.
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Keď zanikala ČSFR, prekvapujúco bol zomňa presvedčený federalista, úplne vyliečený z koketérie s umier-
neným ľudáctvom. Federalizmus je téma, ktorá ma zaujíma doteraz, a myslím si, že ak má byť Európ-
ska únia životaschopným projektom, mala by sa do veľkej miery federalizovať. V roku 1992 však nebol
po nekonečných rokovaniach politických reprezentácií oboch národov a po volebnom víťazstve Klausa
s Mečiarom žiaden priestor na zušľachťovanie československého federalizmu. Preto som vcelku chápal,
že za danej politickej konštelácie bolo udržanie spoločného štátu nemožné. Ukázalo sa napokon, že vznik
dvoch samostatných štátov bol správny. Len Slovensko malo nešťastie, že k nášmu osamostatneniu došlo
pod taktovkou Vladimíra Mečiara, ktorý nový štát spravoval tak trochu ako mafiánsky gang.
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