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Ieden znejslamějších dvojiých agentů pomáhď obrousit
hrany rozděleného světa a svou vlast zradil kvrili praŽskému
jaru' Dnes žije vAnglii pod neustálýrn dohledem ochranky'
]eho osudje osudem světa druhé poloviny20. století.
Ánastázie HarIj5

a pTstech jedné ruky lze spočítat špiony' jejichž informace jsou
strategicky tak důležité'že změ-

ní chod dějin. oleg Gordijevskij

svou zradou sovětské tainé sluŽby KGB obláúl
směI zahlaničnípolitikyWashíngtonu a Londýna. A byl to brutální zásah sovětsšých tan'
ků v Československu, co příkladného plukolaÉ
ka KGB ponouklo k velezradě. Gordijevskij uŽ
přes třicet l€t žije osaměle na neznámém rnístě, V domku V ].edné nenápadné anglické t'tlici.
Britskou qýzvědnou službu frustruje tím, že se
odmítá stěhovat. ]€ ve dne v noci sledován, bez
ochranky nemůŽe na kok' Mezi bývď;frni roz.
vědčíky'jichž se Moskva chce násilně zbavit' je
oleg Gordijevskij čili oG na prmím místě.
Ben Macintyle, autol knÍhy o nejvliwlěišÍm

špionovi novodobé histoIie, tvrdí, Že oG sVé

zrady ani trochu nelituje. osobní cena, ktelou
musel zaplatit, byla obrovská. Prchal z Mosk!ry s vědomím, že už nikdy neuvídí svou mat.
ku a sestru. S marrŽelkou a malýrni dceIami se
mohl vidět až po šesti letech, po lozpadu SssR.

ManŽelswí se pak rychle rozpadlo a dcery se

odcizily, přes deset let s ním nejsou V kontaktu.
Gordijevski| žíjesrárn, v neustálém ohroŽení' Je
doslova věZněm děíinných událostí. Ale začněme od začátku.

Příkladný kágebák
]eho otec byl důstojnft ruské YÍzvědné služby, podílel se na stalinistických čistkách třicáých let. oleg qrostl v arerálu KGB, byl nejlepšim Žákem školy, nad nížměla tajná služba
paIronál,

i

jÍďo, které iedli. bylo t,yhrazené pro

důstoinfty KGB. olegův starší blatl vasilij se
r,yznamenal (a uchlastal) Ve sluŽbě KGB. Mladý
cordiievskii nikdy nepochybova.l, jeho budoucnost byla spojená s KGB.

v],'nikaiící student a talentovaný lingvista se
na nejprestižnějšísovětské univerzitě (MGIMO,

státní institut mezináIodních vztahů) naučil
švédsky, německy a dánsky Tady poprvé získď _

prostřednicwím zahraničních lovin

_

a časopisů
necenzulovaný vhled do světa Západu. Začal

v}'trvalostně běhat a v univerzitÍIím t.finu potkď
Čecha stanislava Kaplana. standa, důstojnft československé Státní bezpečnosti, se gtal nejblixím
přítelem sečtělého olega. Spolu ďouho do noci
ďskuto\,di o budoucnosti sovětského systému'
Kaplan byl student' kteÚ se ptal a zpochybňoval.
[Po loce 1969 emi$oval a dodnes žije v Kanadě'
v Ioce 1972 sehla v Kodani ústřední roli pŤi verbování olega plo britskou Iozvědku MI6.)
Roku 1961 se Gordijevskij, ještě jako student'
ocitl v Bellíně. Byl tam na stáži coby přek]adatel, ale mezi pracormfty KGB. Hned prr.ní den,
když foztáhl Závěsy, uvíděl bu]dozery a tisíce
vo].áků. Začď stavět berlínskou zed. \ňýchodoněmecké noviny stavbu zď popsaly coby snahu
postaút hráz fašismu. GoldijevsloFn to hmata.
telné rozdělení světa na dva tábory silně otřáslo. chápal, že je ve skutečnosti svědkem stavby
vězení pro ýchodní Němce. Ale ani toto drama
jej neodradilo'od toho' aby se sta] členem tehdy

\,ysoce elitní qlzvědné organizace.

Byl školen za Moskvou, ve r,yltlášeném středisku přezdívaném škola I01. Tady ole8 \,},ni
kl v mnoha speciiálních dovednostech, například schopnosti setřást pronásledovatele. Roku
l965 Začal pracovat VLiublance. Krásná budova, postavená původně plo po'išťovacíspoleč.
nost, po bolšeúckérevoluci nechvalně proslula
jako síďo rozvědky s podzemní mučicíkomorou. Gordijevski.i pracoval (a nudil se coby
úŤedníkKGB) v pátém patře. sovětská lozvědka
má legďní a ilegální špiony. Legďní placují pod
rouškou diplomatického postu či jako kr tuÍní
atašé. Mnohem úc je však cívi]níchlozvědčíkt1.
Jsou rozplostřeni po celém světě, ži'ís falešnou
identitou. V šedesáq/ch a sedmdesáqých letech
iich mě1a sovětská rozvědka tisíce, dnes zřejmě
ještě mnohem víc.
oleg si zoufal, touŽil dělat něco lzrušujícího
jako jeho blatÍvasi]ij, kte4' opeIovď coby,,Íle.
giál.. v západní Ewopě.
obdivowatel pražskéhojara
v loce 1967 byl oG konečně lyslán z Moskly,
do Kodaně. oleg, milovník klasické hudby' byl

oleg Gordijevskij

V řÚnu

2007

obdrželz |ukou krá|ovny A|žběty ||.
Řád sv. Micha|a asv. ]iříza2ás|uhy
o bezpečnost Ve|ké Británie.
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úbledn]ím kulturním kapitalistichfon městem
naprosto okouzlen. V Dánsku najednou mohl
čísta poslouchat, cokoli se mu zachtělo, kupoval si knihy zakázané v SSSR. Zůstával však spo.
,.

.'

I

;
r

Gordijevskij na schúzce s ame.
ri(kým prezidentem RonaIdem
Reaganem v roce 1987' dva íoky
po svóm dramatickém útěku
ze sovětského svazu. l Američané

dostáva|i zprávy' které tento dvojit'i
agent VypracováVa| pro britskou

rozvědku M|6.

lehlir4/rn, oddaným a mimořádně energickým
pracovní<em KGB. Tedy aspoň do sIpna 1968.
Gordijevskij patřil k mladým příslušníkůmté
části elity, jež se zájmem a s nadějí sledovala
praŽské jaÍo a slibovala si od něj tlanstblmaci
sovětského sociďismu.
oG neměl tušení, že jeho blatl je jedním
ze třiceti důstoiníků'které šéfKGB Arrdropov

r,yslď do Československa infiltlovat lefolmní
hnutí' (Vasilij se pokusil unést liteÍárnfl1o vědce
Václava Černéhoa spisovatele Jana ProcháZku.)
Mladšího z ká8ébáckých bIatIů tak zásah
tantů šokovď a lozzuřil. Z telefonu sovětského
veh,f/slanecM, o-ktelóm věděl, že je odposlouchávaný dánskou v.fivědnou službou, zavolď
manželce a vztekal se. Řekl doslova, že zásah

v ČeskosIovensku je .'zIočinecká konspirace
IozdÍtit plažskéjaÍo.'.
Když stanislav Kaplan v roce 1969 zběN, britská výZvědná služba mu položila jednu z běž.
Í|ých otázek| ,,znáte někoho ve v'ýchodním bloku, kdo je steiného smýšlení jato ly?.. Kaplan
ZmínilGoldievského a od té doby se v materiálech britské q7zvědné službyu jména Gordijevskij objevoval \,ykřičník.

Goldievski' se mezitím vrátil do Mosk-

a do Kodaně ho poslali Zno\,.u v loce 1972.
Tehdy tam už na něj čekal brits$ zvěd, aristokat. Dnes čilý devadesátník Richard Blorrňead
Začal námlulY, ktelé plobíhaly skoro rok a byly
tak decentní a opatlné, že zmatený Brit poslal
do Londýna zplál'u: ,,Pomoc! V1p adá to, že
se snažízvelbovat on mě!.' KdyŽ se konečně
domluvili, Gordijevskii si dal podmínku, Že ho

.r,1r

MI6 nebude platit' TIvď na tom' Že spoluprccuie z ideologiclaých důvodů,nechce plofitovat,
chce poškodit lepÍesilTlísystém.
Goldiíevskij měl v Kodani přístup k \,Tsoce důvěrným informacím ploto, že byl b|iz.
Icým přítelem šéfakodaňské základny KGB.
začal q/krádat tainou poštu Michaila Ljubimova. Během oběda wnesl z ambasády mikrofilmy' k\,'tili nimž MI6 nechala ve své legendární
díně lryTobit specíální,,rychlokopíÍku... Předal
extrémně důleŽité infolmace bdtskému Zvědovi a do čtyŤiceti minut je zase Wátil. T}to infolmace pomohly skandinávsk]ím zemím zbaút
se několika ýznamných sovětsk!'ch Zvědů.
GoÍdievskij byl ženaý S manŽelkou nelychá-

zel, ale rozvod by ohrozi] jeho kariéru. co se qÍče
osobního Života sqý'ch zaměstnanců, byla KGB
neúprosná. Gordijevskij se v Kodani zamiloval
do Lejly, dcery geneliíla KGB. svěři] se Liubimovi, kteýna rozvod doplatil zpomalenÍm kariéry

Než opustil Kodaň, GoÍdievskij Bdty požádal, aby nawhli plán, který by mu v případě
DlozÍazení umoŽnil uniklout. KdVŽ mu ukáza1ó

li, že ho pŤes tlojí hmnici ostnaqích dlátů s Finskem plánují propašovat v ku|Ťu diplomatické.
ho vozu, nemohl to brát váŽně a z plánu sešlo.
Po náwatu do Moskry se red'uŽ nej\,Tznamnějšízvěd MI6 odpoji], tři IoLT o něm neslyšeli'
své osobní ,,selhání.. si odpracovávď vLjublance v kanceláři' v záýětří. Profesionální nudu

zaháněl intenzivním studiem an8ličtiny. Měl
popryé štastný lodinný život, starost]ivá Lejla
porodila dvě dcery
Sedm let každéúterý večer v 19.30 BÍitové
na rohu moskevské KutuzovolT/ třídy monitoIovďi, zda se jim Goldijevskij nepokouší \,Yslat
signál, že ie v nebezpečí' Houže\,na\' agent se

mezitím postupně plopracovď do anglické sekce KGB a v lond]ínské centlále MI6 pŤistiá]a na
stole Žádost o uděleni vízajejich nejvzácněiší.
mu špionovi. vedení v KGB nevěřilo, že vízum

dostane. Byl uŽ dvaklát v zahlaničí'ostÍaŽitíBri.
tové si museli bý vědomi toho, že GoÍďjevskij
je sovětsh/ zvěd' Bdtové však byf tak nedočkaú
Že úzum udělili dokonce v katšídobě, než b]ívá
zvrykem. Nakrátko r,zbudili v Moskvě podezřenÍ.
By'rokatic\í aparát SSSR na zpracování Gorď|evského dokladů poďeboval nekonečné měsíce. Gordijevskij \,1'čkával a zatím se plobíÍa
archivem KGB. Hledalv něm a ukládď si do své
fenomenální paměti infolmace, ktelé by ocenili v Londýmě. Zjisti] napřÍk]ad' že nejuznávaněišílídÍbdtského odborového hnutí byl čtyřicet let zvědem KGB. Ale ještě Větší ryba, jiŽ uloúl
v zaznamech Ljublarky, byl Michael Foot. V roce
19B 1 byl lídrem britské láboul Party. V průběhu
dvaceti let (1949 ď 1968) měl Foot desítky setká'
ní s KGB. Během ďouhých obědů v legendární
Íestauaci Gay Hussar posl1toval Rusům informace. Nebyly sice tajné, a]e umoŽnily sovětské
roz!ědce'.zpracováVal.. ji né poli l iky a noýiná.

Vybavily komunistickou rozvědku k účínné
mu \,TdíIání.Foot si taky nechal velmi slušně
platit. Mluvíme tady o politikoú, kte4i se chystal \ystřídat Maryalet Thatchelovou v Downing
stleet 10. Tohle tajemsM \,yšlo na'evo teprye
nedámo' kdyz kniha o Gordijevském dorazila na
pulty knihkupecM. Reakce byla následuiící: pmvice prohlásila, že Foot,je zrádce. I'eúce dellaÍo.
vala, Že jde o ponr]u\,'u čestnéhopatriota. PIavda leŽí někde uprosťed. Foot byl spíš,,poleznyj
ře.

durat.., (Rusům) uŽitečný idiot'

Dnes si nikdo nedovede představit, že by
Thatcherová v Ťoce 1983 neq/hÍála, ale tehdy
bylo docela dobře možné, Že Foot Železnou lady
porazí _ a plemiéIem se stane placený agent

KGB. v}'vstďa ploto otáZka' jak s tímto špionáž-

ním granátem, kterí Gordiievski]' přivezl (začátkem své bdtské mise) do Lond:/na, naloŽit' MI6
se ploblému zbavila tím, že ho předala MIs.
Vnitřní lozvědka se ho Zbavila tď, Že ho předala blízkému poradci prcmiérky Robertu Armstrongovi. Ten se lozhodlnedělat nic a nikomu
o tom neŤekl. Jen se modlil, aby Foot prohrál
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Gordijevski,| předal Londýnu a Londlflr pak
Washingtonu konlcétní důkazy o tom, Že (neidřív paranoidní šéfKGB a pak paranoidní
generální tajemník komunistické strany) JuÍij

Andropov si nechává shlomaŽďovat důkazy
o tom, že západ se chystá k nuk]eáÍnímu úto-

e

ku' KdyŽ cIA t}to informace předďa americkému plezidentoú, Ronalda Reagana šokova1o,
Že sssR \,.nÍmá UsA ja](o a$esora připraveného zaútočit.Ploto změnÍl slovní zásobu (obraty jďo říšezla zmizely z jeho slomíku). To byl
Začátek konce studené války.
GoÍdijevskij se v Londýně svižně kariérně
posouval _ hlar.rrě dfty tomu, že MI6 ieho nadŤízené,jednoho po druhém, lThostila Z Británie
coby nežádoucí osoby. KdrZ koncem Íoku 1984
Gorbačov oslnil Lond1ín, byla premiérka That.

I

chelová na ÍozhovoÍy s hvězdou sovětského
politb1ta lyškolena s\ným plominentním špi'
onem. (Znala ho pouze pod pŤezdívkou Mr.
Collins') RorměŽ Gorbačov dostal od Gorďjevského podrobné pozniárnky khovorům s premiérkou. Týo po\nry připlaviiá'.Ml6. Dvoiiqí agent
se postalal o to, Že obě stnny, dosud oddělené
Železnou oponou, zpívaly ze stejných not.

Pod ochranou

Své špionážníperly MI6 postupovďa dáI cIA,
ale bez odha]ení zdroje. Šéfovéne,ivětší ZpIavodajské organizace na světě neradi podáva'
li prezídentovi UsA zplálY bez toho, aby tušili, odkud přišly. Chlíli jim to twa]o, a]e nakonec

správně lrydedukovali, Že Blitové v Koda.

ni museli naverbovat Gordijevského. Nemoh.
li tušit, Že kÍátce poté jeiic}t vlastní zaměstnaNa snímku s býValou manžetkou

Lej|ou, dcerou generá|a KGB, poté,
co Gordijevskij obdÍže| britský řád.

s Lej|ou se pojejím pří.iezdu
do Británie roku 1993 rozved|'

a|evýjimečně

5e 5

níobjevoval

na Veřejnosti. Gordijevskij sám

pod dohledem tajných služeb.

volby. Thatchelová zvítězila, aniž měla tušení,

politichlm pÍotiwíkem ie letit'ý a placený infoÍmátol KGB.(v případě, Že by Foot
i,yhrď, bylo dohodnuto, že infoÍmuií kálo!'nu,
že jejím

protože by šlo o ústavníkizi.)

olegova manželka Le,jla neměIa tušení,
kýTn jeií manžel ve skutečnosti je. Viděla, že
Žije v obrovském stÍesu, ale přikládala to jeho
náIočnémupovolánÍ. V Londýně se jí líbilo'
mě}a ladost, Že se dcerám daří v anglické škole. Dcera plukowfta KGB by však byla napros.
to šokována a znechucena, kdyby tuši]a' že vďí

a pere plo vlastizrádce, kteqýse zaprodal ÍmpeÍialistické špionažnísluŽbě.
Nejdůležitě'šíbÍitský špion v poválečnéhistoÍii spal v jedné posteli s loajální sovětskot.l
občantou. Studená válka se lyhÍocovďa. Neivětšípřekvapení v Londýně způsobily infor-

mace, ktelé dokládaly neivětší strach lídIů
lcemlu. Ukazovalo se, Že sovětské špičkymaií
upřfunně největší hÍÍlzu z tobo, Že západ zaitočíiako pn.ní, že spustí třetí světovou válku.
Ameličané\,Trímali sovětshý svaz jako a8resora. Dokud jirn Gordijevskij nepodal konkétni
dů.kazy o opaku, neuvědomili si, Že komunisté
v

prohrráli závody ve zbrojení.
18

nec přeběhne a v květnu 1985, za čtyři miliony

amelických dolaÍů, Rusům plozladí desítky
zládců KGB včetně oG. (A trvďo dďších deset
let než CIA Aldricha Amese odhďila.)

KGB svého plominentnÍho 8enelaa povolala zpátky do Moskvy. Nestači]a ho však mučit
a z1ikvidovat. Za dIamatických okolností,
ve kter.ých hlála klíčovouroli Ígelitka obchodnflro domu Harrods, tyčinka KitKat a podělaná

plenka dcely

b

tského diplomata' Gordijev.

skij V červenci 1985 unikl v kuřu saabu úkomta Roye Ascotta přes finskou hlaÍlici.

Lejla neměla o velezladě tušení.IGomě každodenních ýslechů ji posti}ůo šest let domácího vězení. Byla q,,obco!.ána, většina přátel a známých s ní přerušila kontakty. Na inteÍnetu jsou
k nalezení romantické fotky' jat se oleg a Lejla
plocházejí na svobodě, v Anglii. Ve skutečnosti se uŽ roku 1993 rozvedli, Goldievskij zůstď
sám. V posledních dvaceti letech pat informace
o jeho činnosti pomalu pronikaly na veřejnost
a roku 2007 obdržel Rád sv Michala a sv Jiří.

Po otlavě někdejšího a8enta KGB Selgeje

Skripďa v Salisbury loku 2018 žije Goldievskij
pod ieště přísnějšíochlanou.

((

