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StB: kdo naletěl rudému Mefistovi? 

eště jsme si ani 
neodpočinuli od odhalení 
některých oblíbených 
umělců coby bývalých 
aktivních příslušníků StB a 

už tu máme další kauzu spojenou s 
výsledky prověrek na ministerstvu 
vnitra. 

Problém odhalování dalších a dal-
ších bývalých příslušníků StB připo-
míná situaci západního Německa v 
šedesátých letech minulého století, 
kdy hladinu mediálních vod Čeřily 
kauzy bývalých nacistů pohodlně 
usazených ve strukturách státní sprá-
vy. Není zde řeč o zločincích, jako 
byl Eichmann a další, ale o tzv. nor-
málních lidech, kteří v rámci určité 
organizace „jen" plnili rozkazy. I 
tehdejší německá společnost byla 
unavena novými a novými skandály 
spojenými s něčí minulostí a hlasitě 
volala po tlusté čáře, která další kau-
zy zastaví. Naštěstí se tak tehdy ne-
stalo, a tak je dnes možné Německu 
věřit, že se s problémem své minu-
losti skutečně vypořádalo. 

Snad se může mnohým zdát mé 
přirovnání příslušníků StB k nacis-
tům za přehnané, avšak odhlédneme 
li od charakteru jejich skutků, v 
obou případech tito lidé aktivně 
spolupracovali s organizacemi, kte-
ré to s námi rozhodně nemyslely ni-
jak dobře. Nebo se snad najde ně-
kdo, kdo podá důkaz prospěšné 

akce StB, jež pomohla k celosvěto-
vému míru a spokojenosti našich 
občanů bez ohledu na jejich názoro-
vou příslušnost? Nikoli. Přinejmen-
ším od roku 1969 byla StB nástro-
jem totalitní moci, který navíc ote-
vřeně kolaboroval se sovětskými 
okupanty. Již to z ní dělá zločinnou 
organizaci, a tedy ti, kteří se stali je-
jími příslušníky, nějak lidsky selha-
li. 

Lidé, kteří se stali agenty, přísluš-
níky Či jinými spolupracovníky StB 
v době normalizace, vstupovali do 
jejích řad z následujících příčin: nai-
vita, hloupost, nemorálnost. Těch 
prvních bude patrně nejméně. Kdo 
mohl být v sedmdesátých nebo osm-
desátých letech minulého století tak 
naivní, aby si myslel, že socialismus 
je to nejlepší, co si může člověk 
přát? Snad jen člověk dostatečně 
hloupý na to, aby charakter husá-
kovského režimu neprokoukl. StB 
však nebyla organizací žádných 
Jakešovských komunistů, ale ve své 
době velmi výkonná bezpečnostní 
služba, která se musela opírat o kva-
litní lidi. V úvahu tedy přicházejí až 
ti poslední - nemorální. Ano, 
dobrovolná spolupráce s StB je vý-
razným morálním selháním každé-
ho, kdo se k ní upsal, a to platí i teh-
dy, pokud byl motivem strach. Míru 
konkrétní viny nechť prozkou- 
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Karel Čapek napsal: „Člověka 
nepředěláš, jenom se Ti 

vybarví." 

mají jiní případ od případu, avšak o 
tom, že daný spolupracovník StB 
stál po nějakou dobu svého profes-
ního života mimo morální hodnoty, 
není pochyb. Otázkou, která by nás 
dnes měla trápit, je to, zda daný člo-
věk je s odstupem doby důvěryhod-
ný, či nikoli. 

Nejsem ani soudce, ani nemám 
patent na rozum. Jsem jen psycho-
log a jako takový vím, že charakter 
se tvoří v relativně útlém dětství a v 
průběhu života nedozná příliš vel-
kých změn. Výjimku samozřejmě 
tvoří mezní situace, do nichž se 
však většina z nás nedostane a které 
nás donutí vše, co bylo dříve, ra- 

zantně přehodnotit, zrelativizovat 
hodnoty, na nichž jsme celý život 
lpěli, a vystavit nové. Takovýto oka-
mžik se nazývá existenciální krizí a 
projít jí ve zdraví mohou jen skuteč-
ně silné osobnosti, které se dokážou 
opřít o něco většího a význam-
nějšího, než jsou ony samy, a překo-
nají svůj strach. Rozhodně takovýto 
přerod nelze očekávat u většiny 
těch, kteří ze strachu, s vidinou kari-
érního postupu, materiálních výhod 
či jen s heslem „alespoň budu mít 
od nich pokoj" uzavřeli smlouvu s 
rudým Mefistem. 
Člověk nemusí být psycholog ani 

expert na bezpečnostní problemati-
ku naší země, aby pochopil, že bývalí 
příslušníci StB by na ministerstvu 
vnitra sloužit neměli. Již před sedm-
desáti lety nám v tom udělal jasno 
Karel Čapek, jehož neuvěřitelně ak-
tuální slova si na závěr svého článku 
vypůjčím. „Ano, mnoho se změnilo, 
ale lidé zůstali stejní; jenomže teď 
víme lip, kdo je kdo. Kdo je slušný, 
byl slušný vždycky; kdo byl věrný, 
byl věrný i teď. Kdo se točí s 
větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo 
myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí 
vždycky jenom na sebe. Nikdo se 
nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl 
vždycky. Kdo mění víru, neměl žád-
nou. Člověka nepředěláš, jenom se 
ti vybarví." 


