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Vládce Korintu Periandros se obrátil na mílétského tyrana
Thrasybúla se Ïádostí o radu, jak má správnû vládnout.
Thrasybúlos neodpovûdûl, ale vzal korintského posla na
pole a vytrhal v‰echny pﬁeãnívající obilné klasy. Pro
Periandra to byl jasn˘ vzkaz – musí zniãit v‰echny obãany,
kteﬁí vynikají nad jiné a jeho osobnû pﬁevy‰ují sv˘mi
znalostmi a schopnostmi. Tento antick˘ pﬁíbûh ze 7. století
pﬁed Kr. lze plnû aplikovat i na osobnost kubánského
diktátora Fidela Castra, kter˘ také ve svém nejbliÏ‰ím okolí
nesnesl nikoho, kdo mûl odli‰né názory a odváÏil se mu
oponovat. Napﬁ. v procesu se sv˘m nûkdej‰ím
spolubojovníkem ze Sierry Maestry Húberem Matosem se
obrátil na soudce s kategorick˘m pﬁíkazem: „¤eknu to
pﬁímo – Matos nebo já.“ A je‰tû jedno pouãení si doktor
obojího práva Fidel Castro Ruz vzal od korintského vládce
Periandra: „Trestej nejen ty, kdoÏ se dopou‰tûjí chyb, ale
i ty, kdoÏ se jich mohou dopustit.“
Témûﬁ pÛl století stál Fidel Castro v ãele kubánské
revoluãní vlády a sv˘mi politicko-vojensk˘mi aktivitami,
které pﬁerostly hranice jeho rodného ostrova, se trvale
zapsal do svûtov˘ch dûjin 20. století. On sám pro‰el
nûkolika Ïivotními etapami – synek bohatého latifundisty,
ambiciózní studentsk˘ vÛdce, odpÛrce Batistovy diktatury
s romantick˘mi pﬁedstavami o budoucnosti své zemû,
vÛdãí pﬁedstavitel partyzánského hnutí, pﬁedseda vlády
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a tvÛrce autoritativního reÏimu, ale i ctiÏádostiv˘ aktér
v politické hﬁe velmocí.
O této v˘razné osobnosti byly napsány stovky
Ïivotopisn˘ch studií a publikací. Ty první se objevily jiÏ na
poãátku ‰edesát˘ch let minulého vûku, krátce po pádu
Fulgencia Batisty a vítûzství kubánské revoluce. Hodnocení
comandantovy role a jeho politického smûﬁování se stalo
nedílnou souãástí ideologického zápasu v ãase studené
války. KniÏní tituly narÛstaly témûﬁ geometrickou ﬁadou
a jejich kvalita byla v 90. letech umocnûna zpﬁístupnûním
severoamerick˘ch a rusk˘ch archivÛ. Také v âeské
republice bylo po roce 1989 vydáno nûkolik Castrov˘ch
biografií. Severoamerick˘ historik, profesor Robert E.
Quirk, vydal v roce 1993 rozsáhlou práci se struãn˘m
názvem „Fidel Castro“, která se na na‰em kniÏním trhu
objevila o ‰est let pozdûji. Pﬁinesla velké mnoÏství
informací, které ov‰em ãásteãnû znehodnotil autorÛv ne
zcela objektivní pﬁístup k titulnímu hrdinovi své publikace.
Do kategorie literatury faktu náleÏí i kniha „Fidel Castro:
partyzánsk˘ princ“ Anny Geyerové, která vy‰la v roce 2001.
Publicistickou úroveÀ nepﬁekroãila studie autorÛ José de
Villy a Jürgena Neubauera „Máximo Líder – Fidel
Castro.“ z roku 2007.
Autor tûchto ﬁádkÛ vydal v roce 1997 v Nakladatelství
Epocha struãn˘ Ïivotopis Fidela Castra, jehoÏ ãásteãnû
pﬁepracovanou a roz‰íﬁenou verzi pﬁedkládá o dvanáct let
pozdûji souãasnému – a jak doufá – kritickému ãtenáﬁi.
Praha,
bﬁezen 2009
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Současné správní dělení Kuby, zobrazené v mapě, bylo stanoveno správní reformou z roku 1976. Do té doby se Kuba dělila
na šest provincií, z nichž největší byla provincie Oriente (zabírala dnešní provincie Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Holguín a většinu Las Tunas).
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KAPITOLA PRVNÍ

Mládí a studentská léta

Z anonymity dûjin vystoupil Fidel Castro Ruz útokem na kasárna Moncada v ãervenci 1953, ale ani pﬁedchozí roky tehdy sedmadvacetiletého právníka nebyly naplnûny bezv˘znamností. Narodil se 13. srpna 1926 v malé osadû Birán, jen
nûkolik kilometrÛ vzdálené od mûsteãka Mayarí. Jeho otec
Angel Castro se na sklonku 19. století vystûhoval z vesnice
Láncara ve ‰panûlské Galicii na Kubu a usadil se ve v˘chodní
provincii Oriente, kde – poté, co vystﬁídal nûkolik zamûstnání – se s úspûchem vûnoval pûstování cukrové tﬁtiny. Vlastnil statek se 4000 ha plantáÏí a zamûstnával více neÏ 500 zemûdûlsk˘ch dûlníkÛ, vût‰inou ãernochÛ z Jamajky. Po smrti
své první Ïeny Marie Argotové, která mu zanechala dceru Lidii a syna Pedra, Ïil Angel Castro ve volném svazku se svou
kuchaﬁkou Linou Ruz Gonzálesovou, se kterou mûl pût dûtí.
Fidel byl tﬁetí v poﬁadí. Prosperující hospodáﬁství zabezpeãilo houfci statkáﬁov˘ch potomkÛ bezstarostné dûtství a otevﬁelo jim i cestu ke vzdûlání. Fidel poprvé usedl do ‰kolních
lavic v katolické misijní stanici Marcané, ale záhy následoval star‰ího bratra Ramóna do církevní internátní ‰koly La
Salle v Santiagu. Pátou tﬁídu jiÏ absolvoval na jezuitském uãili‰ti Dolores. Pro svoji vzpurnou povahu mûl problémy s uãiteli, prakticky ho zajímal pouze dûjepis a zemûpis. Vynikal
ve sportu, pﬁedev‰ím v ko‰íkové, pro kterou mûl se svou vysokou a trénovanou postavou skvûlé fyzické pﬁedpoklady. Brzy se prosadil jako neformální vÛdce studentského kolektivu, ãasto si pﬁitom pomáhal i pûstmi. V ‰estnácti letech byl
10
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otcem poslán do prestiÏní jezuitské koleje Belén v Havanû, kterou úspû‰nû absolvoval bakaláﬁskou zkou‰kou v ãervnu 1945.
Závûreãné hodnocení z pera ctihodn˘ch padres vÛbec nepﬁehánûlo: „Vyznamenává se ve v‰ech pﬁedmûtech, v nichÏ je
moÏné získat ‰kolní osvûdãení. V náboÏenství je vynikající.
Je sportovcem tûlem i du‰í a pod praporem ‰koly vÏdy bojuje s radostí a nejvy‰‰ím nasazením. Dokonale ovládá umûní
získat si obdiv a uznání ostatních. SvÛj dal‰í Ïivot zasvûtí povolání právníka a my uÏ dnes nepochybujeme o tom, Ïe svou
knihu Ïivota zaplní jen sam˘mi skvûl˘mi stránkami. Umí tvrdû pracovat a bude z nûho umûlec.“
Jezuitské ‰koly nebyly ‰patné, poskytovaly – pﬁirozenû v náboÏenském katolickém duchu – ucelené vzdûlání humanitního typu, kultivovaly své studenty v rétorice a ve filozofické
propedeutice, vûnovaly velkou pozornost i sportovní aktivitû. Belénská kolej tradiãnû akcentovala kubánsk˘ patriotismus a Fidel Castro zde poprvé pﬁeãetl celé dílo národního
básníka José Martího. A je‰tû nûco: jezuité se netajili obdivem k rÛzn˘m sociálním utopiím, které ostatnû tvoﬁily i souãást jejich dûjinné tradice na západní polokouli. Mnozí studenti neskr˘vali své sympatie k tehdej‰ím autoritativním
reÏimÛm v Evropû. Podle pozdûj‰ích svûdectví obdivoval Fidel v ãase druhé svûtové války Josefa Vissarionoviãe Stalina, coÏ ov‰em v tehdej‰ím politickém klimatu na Kubû nebylo
nic neobvyklého. Pﬁitahovala ho i charismatická postava zakladatele ‰panûlské Falangy José Antonia Primo de Rivery, kterého republikáni popravili na poãátku obãanské války.
V ﬁíjnu 1945 se devatenáctilet˘ bakaláﬁ zapsal na právnickou fakultu v Havanû. Univerzity v Latinské Americe byly
vÏdy centry politického radikalismu a kubánská alma mater
nebyla v tomto ohledu v˘jimkou. Fidel se v novém prostﬁedí pohyboval se samozﬁejmostí jemu vlastní, studium ho pﬁíli‰ nezatûÏovalo a vût‰inu svého ãasu vûnoval angaÏované
práci ve studentském hnutí. S v˘razn˘m ﬁeãnick˘m talentem
postupoval na Ïebﬁíãku funkcí, aÏ se stal viceprezidentem
11
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a posléze i prezidentem Svazu univerzitních studentÛ. Organizoval demonstrace proti zkorumpované vládû prezidenta
Grau San Martína ãi proti ministru ‰kolství José Alemánovi.
NezÛstalo v‰ak pouze u akcí, které byly za‰títûny svobodou akademické pÛdy. CastrÛv revoluãní romantismus se v˘raznû projevil v roce 1947, kdy se podílel na pﬁípravû ozbrojené expedice proti Trujillovû diktatuﬁe v Dominikánské
republice, kterou organizoval spisovatel Juan Bosch. Ze zátoky Nipe v severní ãásti provincie Oriente vypluly tﬁi malé
lodû – Aurora, Berta a Fantasma s nûkolika desítkami odhodlan˘ch muÏÛ; na palubû poslednû jmenované ‰alupy byl
i Fidel. Celá akce v‰ak byla prozrazena a plavidla byla zadrÏena kubánsk˘m váleãn˘m námoﬁnictvem je‰tû v teritoriálních
vodách. Pﬁi eskortû lodí do v˘chozího pﬁístavu Castro unikl
zatãení odváÏn˘m skokem do moﬁsk˘ch vln.
O rok pozdûji nav‰tívil s kubánskou studentskou delegací
kolumbijskou metropoli Bogotu, kde se konala IX. meziamerická konference. V jejím prÛbûhu byl smrtelnû postﬁelen
vÛdãí pﬁedstavitel tamního populistického hnutí perónistického typu Jorge Eliecer Gaitán a jeho vraÏda vyvolala vlnu
násiln˘ch akcí, které pﬁerostly v dlouhé období tzv. violencie, tj. ozbrojeného zápasu rÛzn˘ch sloÏek kolumbijského politického spektra. Fidel se úãastnil prvních pouliãních bojÛ
v univerzitní ãtvrti kolumbijského hlavního mûsta.
Je s podivem, Ïe pﬁi v‰í své mnohostranné aktivitû se Castro staãil je‰tû v roce 1948 oÏenit. Jeho manÏelkou se stala studentka filozofie Mirta Díaz Balartová, pocházející z tzv. dobré rodiny. Její otec se pﬁátelil s b˘val˘m kubánsk˘m
prezidentem Fulgenciem Batistou, kter˘ také daroval mladému manÏelskému páru 1000 dolarÛ. (Svazek dvou zcela odli‰n˘ch osobností v‰ak nevydrÏel ve zkou‰ce ãasu a v roce
1954 bylo manÏelství rozvedeno.)
V ãervenci 1948 byl Fidel Castro obvinûn z vraÏdy policejního serÏanta Carala, kter˘ byl postﬁelen pﬁi jedné z protivládních demonstrací v Havanû a svému zranûní záhy podlehl.
12
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Castrovo obvinûní bylo zaloÏeno na svûdectví jednoho z úãastníkÛ manifestace, ten v‰ak po propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby
svou v˘povûì okamÏitû odvolal. Celá causa byla pro nedostatek dÛkazÛ odloÏena ad acta, ale Batista pozdûji vÏdy tvrdil, Ïe ony smrtící v˘stﬁely vypálil rebel ze Sierry Maestry.
O rok pozdûji Fidel Castro ukonãil studia a po sloÏení rigorózní zkou‰ky získal doktorát práv. V malebné ãtvrti staré
Havany, na ulici Tejadillo, si s pomocí rodiny otevﬁel advokátní kanceláﬁ, ale brzy bylo zﬁejmé, Ïe kaÏdodenní zápas
s paragrafy nebude jeho Ïivotním cílem. Stále více byl pﬁitahován politick˘m kolbi‰tûm, které zvlá‰tû na poãátku padesát˘ch let získalo dramatickou podobu.
V roce 1944 byl zvolen prezidentem republiky lékaﬁ a politik Ramón Grau San Martín, pﬁedstavitel Autentické revoluãní strany, která se hlásila k dûdictví zápasu proti diktatuﬁe „tropického Mussoliniho“ Gerarda Machada. Její pÛvodní
morální kredit se v‰ak rozplynul v obecné korupci a také Grau
San Martín jiÏ nebyl oním odváÏn˘m reformátorem z ãasÛ
první prezidentské volby v záﬁí 1933. Stárnoucího univerzitního profesora ovládala rozmaﬁilá milenka Paulina a její slovo rozhodovalo. Na Kubû, která jinak úzce spolupracovala
se Spojen˘mi státy a dÛslednû sledovala promûny kontinentální strategie Trumanovy administrativy, se roz‰íﬁil politick˘ banditismus, jehoÏ obûtí se napﬁ. stal vlivn˘ odboráﬁsk˘
pﬁedák Jesús Menéndez. V roce 1948 vystﬁídal Grau San Martína v havanském prezidentském paláci jin˘ pﬁední ãlen autentické strany, Carlos Prío Socarrás.
Proti metastazující korupci, která jiÏ zasáhla v‰echny sloÏky státního aparátu, se postavil nûkdej‰í studentsk˘ vÛdce
z tﬁicát˘ch let Eduardo Chibás, jenÏ se roze‰el s vládním establishmentem a zaloÏil vlastní Kubánskou lidovou stranu,
kterou sám nazval ortodoxní. Její program byl smûsicí vlasteneckého patriotismu a populismu perónistického typu s v˘razn˘m protiamerick˘m akcentem, ale ostrovní spoleãnost
fascinovala pﬁedev‰ím charismatická Chibásova osobnost.
13

MAGNET_5_09_TXT.QXD

17.9.2009 18:54

Stránka 14

Exaltovan˘ politik a vynikající orátor se obklopil mlad˘mi
idealisty, kteﬁí byli odhodláni zmûnit dosavadní reÏim. Do
ﬁad ortodoxní strany vstoupil i Fidel Castro a jeho jméno se
brzy ocitlo na stranické kandidátce pro nadcházející v‰eobecné
volby.
Mezitím se Chibás rozhodl pro tragické gesto, které mûlo
vyburcovat kubánsk˘ lid z politické pasivity. Dne 5. srpna
1951 stanul pﬁed mikrofonem rozhlasové stanice CMQ a po
vzru‰eném kritickém projevu na adresu prezidenta Prío Socarráse a jeho vlády se stﬁelil do bﬁicha. Nûkolik dní zápasil
se smrtí a 16. srpna svému tûÏkému zranûní podlehl. Demonstrativní sebevraÏda populárního politika sice vyvolala
vlnu zoufalého smutku, pﬁedev‰ím mezi univerzitní mládeÏí, ale na morálním úpadku kubánské vládnoucí elity nic nezmûnila. „Eddy“ Chibás se stal jedním z idolÛ mladého Fidela
Castra, kter˘ se vûdomû snaÏil napodobit jeho ﬁeãnick˘ styl
a pokusil se pﬁevzít i ‰tafetu protikorupãního boje. V lednu
1952 uveﬁejnil v listu Alberta rozsáhl˘ ãlánek o prezidentov˘ch machinacích s pozemky. Nic se nestalo. Prozatím.
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KAPITOLA DRUHÁ

Moncada

CastrÛv protihráã generál Fulgencio Batista y Zaldívar mûl
jednoduchou Ïivotní filozofii karibského vládce. Politickou
moc chápal jako legitimní zdroj osobního bohatství a za pﬁirozeného garanta její pevnosti pokládal Spojené státy americké. V mládí pro‰el devatero ﬁemesly a v roce 1921 zakotvil v armádû, která ctiÏádostivému mládenci, v jehoÏ Ïilách
kolovala krev snad v‰ech ostrovních etnik, umoÏnila sociální
vzestup. Ve tﬁiceti letech byl serÏantem a zapisovatelem u vojenského soudu. AngaÏoval se v akcích proti Machadovû diktatuﬁe a postupnû se stal mluvãím vlivné skupiny poddÛstojníkÛ, která podpoﬁila revoluãní vládu profesora Ramóna Grau
San Martína. Batista byl jmenován plukovníkem a stal se i dÛvûrníkem nového amerického vyslance v Havanû Summera
Wellese, kter˘ mûl na Kubû realizovat politiku dobrého sousedství prezidenta Franklina D. Roosevelta. S Batistovou pomocí také Ameriãané dosáhliv roce 1934 San Martínovy abdikace a jeho pozdûj‰ího nahrazení Carlosem Mendietou.
Roosevelt trval na zavedení fungujícího demokratického
systému a Batista, kter˘ mezitím získal generálské v˘loÏky,
dÛslednû sledoval politick˘ kurz Washingtonu, a to i tehdy,
kdyÏ byl v rozporu s tradiãní politickou praxí stﬁedoamerick˘ch diktátorÛ. Ambiciózní dÛstojník legálnû zvítûzil v prezidentsk˘ch volbách roku 1938, obnovil ãinnost Kongresu
a podepsal novou liberální ústavu, která garantovala rozsáhlou ‰kálu obãansk˘ch práv. V atmosféﬁe celosvûtového zápasu s fa‰ismem Kuba vyhlásila válku státÛm Osy a prezi15
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dent souhlasil i s úãastí dvou komunistick˘ch ministrÛ ve své
administrativû. Havana také poskytla azyl velkému mnoÏství
Ïidovsk˘ch uprchlíkÛ z Evropy. Ale ani v tomto ãase nezapomnûl Batista na své finanãní zájmy a bez skrupulí pﬁijímal
diskrétní pﬁíspûvky velk˘ch severoamerick˘ch korporací, které ovládaly podstatnou ãást ostrovní ekonomiky. V roce 1944
skonãilo Batistovo volební období a generál se stáhl do ústraní na svÛj statek v Kuquine poblíÏ Havany.
V následujících letech zaãala studená válka a vláda prezidenta Henryho Trumana usilovala o upevnûní svého mocenského zázemí na západní polokouli, v karibské oblasti (tzv. karibsk˘ bazén), která byla nedílnou souãástí amerického
bezpeãnostního perimetru. Se znaãnou nevolí sledovala destabilizaci kubánské politické scény na pﬁelomu 40. a 50. let a mûla velké obavy z pﬁípadného vítûzství kandidáta ortodoxní strany Roberta Agramonteho v nadcházejících prezidentsk˘ch
volbách. CIA kontaktovala Batistu a jeho prostﬁednictvím generála Francisca Tabernillu, kter˘ mûl velk˘ vliv na skupinu
nespokojen˘ch mlad˘ch dÛstojníkÛ. V˘sledkem byl nekrvav˘
vojensk˘ pﬁevrat, kter˘ nad ránem 10. bﬁezna 1952 svrhl skomírající vládu Pría Socarráse. V ãele nového reÏimu stanul Fulgencio Batista. Jedním z jeho prvních opatﬁení bylo zru‰ení demokratické ústavy z roku 1940. Na druhé stranû v‰ak získal
urãitou podporu veﬁejnosti, zvlá‰tû kdyÏ odhaloval korupci
a celkovou neschopnost „autentického“ kabinetu Carlose Pría
Socarráse, jehoÏ zkompromitovanou osobnost zámûrnû konfrontoval se svou minulostí demokratického prezidenta.
Obû aÏ dosud nejvlivnûj‰í politické strany se prakticky
zhroutily. Ortodoxní ‰piãky sondovaly situaci ve Washingtonu i v sekretariátu Organizace americk˘ch státÛ a doÏadovaly se zásahu ve prospûch „legální a konstituãní vlády“. Také
komunisté byli Batistov˘m pronunciamientem – puãem – zaskoãeni a s vûdomím nûkdej‰í váleãné spolupráce vûﬁili v moÏnost nenásilné evoluce nového reÏimu. Batista podpoﬁil tuto
fikci poãáteãní tolerancí opozice, ov‰em jen do té míry, jakou
16
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vyÏadovala stabilizace jeho vojenské vlády. Severoamerick˘
velvyslanec Willard L. Bealuc referoval 10. dubna státnímu
departmentu: „Kubánci dostali vládu, kterou si zaslouÏili. Dokud se nenauãí poﬁádku a schopnosti obûtovat se, události,
ke kter˘m do‰lo 10. bﬁezna, se budou stávat znovu a znovu.“
Mimo dosavadní politické struktury vzniklo nûkolik ohnisek odporu. Aureliano Sánchez Arango organizoval opoziãní hnutí s názvem Triple A, které se marnû snaÏilo získat pozice v armádû; novináﬁ José Pardo Llada vedl s diktaturou
válku na rozhlasov˘ch vlnách, ale jeho morální apely a v˘zvy
k obãanské neposlu‰nosti nemûly pﬁíli‰ velk˘ ohlas. Radikální opozice se formovala v prostﬁedí ortodoxní mládeÏe,
kde na pﬁelomu let 1952–1953 vznikla ilegální organizace
Hnutí mládeÏe století. Jejími tvÛrci byli Abel Santamaría, jeho sestra Haydée, Jesús Montané Oropesa, Melba Hernándezová a Fidel Castro, kteﬁí vznikající seskupení chápali jako nové a jediné revoluãní stﬁedisko v zemi stojící v ostré
opozici nejen k diktatuﬁe, ale téÏ k dosavadnímu stranickopolitickému systému. V tomto smûru byl koncipován i ãasopis El Acusador – Îalobce, kter˘ hnutí tajnû vydávalo. Castro pro jeho hektografované stránky pﬁipravil dva ãlánky.
V prvním odmítnul Batistovu diktaturu a ve druhém kritizoval pasivitu ortodoxní strany. Ostatnû jiÏ nûkolik hodin po
státním pﬁevratu vydal Castro „Provolání k národu“, v nûmÏ
mj. uvedl: „Zas vládne hrubá síla nad lidsk˘m rozumem. Nevím, jak˘ bude poÏitek utlaãovatelÛ z biãe, kter˘ nechají padnout na záda lidí, ale vím, Ïe je nekoneãné ‰tûstí v tom porazit je, zvednout silnou ruku a ﬁíci: nechci b˘t otrokem.“ A dva
t˘dny po pﬁevratu Castro pronesl pﬁed zvlá‰tním soudním tribunálem formální obvinûní Batisty z uzurpace státní moci.
Právû vÛle k ãinu charakterizovala Fidelovu aktivitu v jarních mûsících roku 1952. V duchu tradic kubánského emancipaãního zápasu byl bezv˘hradnû pﬁesvûdãen o úãinnosti
ozbrojeného vystoupení proti vládnoucímu reÏimu a zaãal
tento útok pﬁipravovat. Nalezl pochopení i podporu u mnoha
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sv˘ch vrstevníkÛ, pﬁedev‰ím z ﬁad ortodoxní mládeÏe – José
Suárez, Ramiro Valdés, José Ponce, Antonio López Fernandez, Calixto García, Pedro Miret, Haydée Santamaríová, Melba Hernándezová a dal‰í. Vût‰inou to byli studenti a úﬁedníci, jejichÏ vlastenecké cítûní bylo zasaÏeno a poníÏeno
faktick˘m popﬁením Martího ideálu svobodného a zcela nezávislého státu. Castro se v tomto prostﬁedí prosadil svou pﬁirozenou autoritou a talentem politického vÛdce.
Pﬁíprava ozbrojeného útoku akcelerovala na jaﬁe roku 1953.
Za nevelkou ãástku 16 000 pesos byly pokoutnû zakoupeny
zbranû, vût‰inou star‰í karabiny amerického pÛvodu, a na zapadl˘ch farmách probíhal v˘cvik ve stﬁelbû. Fidel Castro zam˘‰lel zaútoãit na kasárna v Pinar del Rio, ale nakonec vybral pevnost Moncada v Santiagu de Cuba. Rozhodlo nûkolik
skuteãností – pomûrnû velká vzdálenost od hlavního mûsta
Havany, vojenská posádka necelého tisíce muÏÛ, disponující ov‰em dostatkem tolik potﬁebn˘ch zbraní, blízkost pohoﬁí
Sierry Maestry, a koneãnû i znalost domovské provincie Oriente. Navíc bylo Santiago de Cuba spojeno s bojem José Martího a Antonia Macea za nezávislost Kuby a Castro nepodceÀoval v˘znam patriotick˘ch symbolÛ. Za datum akce byl
vybrán 26. ãervenec, kdy v Santiagu probíhal tradiãní karnevalov˘ mumraj. Úspû‰n˘ pﬁepad se mûl stát rozbu‰kou v‰enárodního povstání proti Batistovu reÏimu. V manifestu, kter˘ chtûl Castro pﬁeãíst v místní rozhlasové stanici, zdÛraznil
návrat k ideálÛm José Martího a k demokratické ústavû z roku 1940.
Veãer 25. ãervence se na osamûlé fince – statku – poblíÏ
osady Siboney shromáÏdilo 167 ãlenÛ Hnutí mládeÏe století, mezi nimi i dvû dívky. Byly rozdûleny úkoly: teprve nyní
se mnozí dozvûdûli, Ïe cílem útoku jsou kasárna Moncada.
Vedlej‰í úder byl zamûﬁen proti men‰í posádce v Bayamu.
V pût hodin ráno následujícího dne tﬁeskly první v˘stﬁely. Zatím v‰e probíhalo podle plánu. Raúl Castro s desítkou muÏÛ
obsadil soudní palác. Abel Santamaría okupoval civilní
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nemocnici. Fidel Castro s vût‰inou 95 povstalcÛ útoãil na
Moncadu. První úspûch zaznamenala prÛzkumná skupina Ramira Valdése, které se podaﬁilo zne‰kodnit hlídkující stráÏe
a proniknout do kasáren. V jedné budovû zajala nûkolik desítek na smrt vydû‰en˘ch vojákÛ. Poté v‰ak pﬁi‰el zlom. Jádro Castrova oddílu bylo je‰tû pﬁed branou pevnosti zbrzdûno
zbyteãnou pﬁestﬁelkou s pﬁekvapen˘mi vojáky a v˘stﬁely varovaly posádku kasáren. Rozpoutal se nerovn˘ zápas, povstalcÛm se brzy nedostávalo stﬁeliva a oãekávaná záloha nedorazila vãas na místo stﬁetu. V sedm hodin byl vydán rozkaz
k ústupu, kter˘ jistila bojová skupinka Pedra Mireta. Její stateãn˘ odpor vÛãi pﬁesile protivníka umoÏnil Castrov˘m muÏÛm vyklouznout ze svírající se smyãky obklíãení. Také v Bayamu útok ztroskotal na bojové nezku‰enosti mlad˘ch
povstalcÛ. Následná odveta vojákÛ byla pﬁímo úmûrná velikosti jejich proÏitého strachu. Velitel Moncady plukovník
Alberto del Río Chaviano zorganizoval rozsáhlou ‰tvanici
a zajatí povstalci byli s Batistov˘m souhlasem postﬁíleni. Proti krvavé lázni rozhodnû protestoval santiagsk˘ arcibiskup
Pérez Serantes a jeho intervence mûla ãásteãn˘ úspûch. V kaÏdém pﬁípadû svázala bûsnící vojenské ‰piãce ruce. Intervenoval i havansk˘ primas kardinál Manuel Arteaga.
Fidel Castro s nûkolika druhy unikal aÏ do 1. srpna, kdy byl
dopaden v podhÛﬁí Sierry Maestry vojenskou hlídkou poruãíka Pedra Sarrii. Tomuto ãerno‰skému dÛstojníkovi vdûãil
Castro za záchranu Ïivota, neboÈ poruãík, kter˘ Fidela zbûÏnû znal je‰tû z univerzitních aktivit, neprozradil jeho totoÏnost do té doby, neÏ své zajatce svûﬁil do ochranné péãe Monsignora Péreze Serantese.
V˘sledná statistika útoku byla chmurná. V pﬁímém boji padli pouze tﬁi povstalci, dal‰ích ‰edesát osm bylo zajato a je‰tû
téhoÏ dne, tj. 26. ãervence, zastﬁeleno. Ti, kteﬁí pﬁeÏili tuto první vlnu organizovaného vraÏdûní a byli zatãeni aÏ v následujících dnech, ãekali ve vûzení na soudní pﬁelíãení. Zb˘vající
úãastníci útoku se rozpt˘lili po Kubû ãi uprchli z ostrova.
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Kubánská veﬁejnost pﬁijala ozbrojené vystoupení Hnutí mládeÏe století se znaãn˘mi rozpaky. Pﬁedstavitelé autentické
a ortodoxní strany se od Castrovy akce distancovali a komunisté ji ostﬁe odsoudili. Shodou okolností vy‰el 26. ãervence
1953 v ústﬁedním stranickém listu Hoy ãlánek generálního
tajemníka Lidové socialistické strany (LSS) Blas Rocy o strategii protibatistovské opozice. Autor jednoznaãnû preferoval
legální formy politického zápasu, kritizoval tzv. revoluãní
avanturismus a zpochybnil my‰lenku ozbrojeného boje. Odmítav˘ pﬁístup komunistÛ k Moncadû prohloubil jiÏ existující averzi mezi Castrem a tehdej‰í v˘raznû stalinisticky orientovanou stranickou „vûrchu‰kou“. Koﬁeny této antipatie
spoãívaly v nûkdej‰í váleãné koalici komunistÛ s Batistou
a následné nedÛvûﬁe mlad˘ch radikálÛ vÛãi moskevsk˘m inspiracím Lidové socialistické strany. Batista nicménû nechal
zatknout vedení LSS a havansk˘ prokurátor je obvinil ze spolupráce s povstalci a ze ‰íﬁení podvratné propagandy.
Proces s povstalci zaãal jiÏ 21. záﬁí 1953. Po prvním vystoupení Fidela Castra bylo projednávání jeho causy oddûleno od ostatních obvinûn˘ch, a to pod fale‰nou záminkou „nervové lability obÏalovaného“. Bezesporu zde sehrála roli obava
justiãního aparátu z Castrovy silné osobnosti. Obvinûní pﬁíslu‰níci Hnutí se drÏeli stateãnû, upozornili soud na nezákonné jednání vojákÛ i policistÛ a vynesené rozsudky pﬁijali
s vírou v oprávnûnost svého ãinu. Tresty se pohybovaly od
sedmi mûsícÛ do tﬁinácti let.
Následné pﬁelíãení s Fidelem Castrem bylo zahájeno 16. ﬁíjna v klubu pro zdravotní sestry santiagské nemocnice. Volba
místa nebyla náhodná a sledovala maximální omezení pﬁístupu veﬁejnosti. Státní Ïalobce se právem obával promûny soudní sínû v zahanbující pran˘ﬁ Batistova reÏimu. Castrova obhajovací ﬁeã „Dûjiny mi dají za pravdu“ byla z rodu velk˘ch
soudních filipik. Gradovala od polemické diskuze s obÏalobou a struãné rekapitulace prÛbûhu neúspû‰ného útoku na
Moncada k v˘kladu programov˘ch zásad Hnutí mládeÏe století.
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Castrem deklarovaná opatﬁení vycházela z my‰lenkového dûdictví José Martího. Bylo to zﬁejmé z pûti „revoluãních zákonÛ“, které mûly b˘t vyhlá‰eny ihned po dobytí kasáren. První zákon vracel Kubû svrchovanost a obnovoval
demokratickou ústavní listinu z roku 1940. Druh˘ zákon
pﬁedpokládal realizaci agrární reformy ve smyslu vytvoﬁení drobného zemûdûlského vlastnictví. Tﬁetí vymezoval podíl dûlníkÛ a zamûstnancÛ na zisku podnikÛ, obdobnû i ãtvrt˘ zákon pﬁiznával rolníkÛm právo úãasti na produkci
cukrovarÛ. Koneãnû pát˘ zákon hovoﬁil o konfiskaci ve‰kerého majetku korupãníkÛ. Sv˘m obsahem byly tyto zákony nespornû vlastenecké. Jejich dosah byl podmínûn specifikou kubánské situace, pﬁedev‰ím historicky i geopoliticky
dan˘m nerovnoprávn˘m vztahem ke Spojen˘m státÛm severoamerick˘m. Text projevu byl tajnû stenografován, propa‰ován na veﬁejnost a ‰íﬁen ve stovkách ilegálnû vydan˘ch
exempláﬁÛ.
Krátce po vynesení rozsudku patnácti let ztráty svobody byl
Fidel Castro pﬁevezen do káznice Model na Isla de Pinos.
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Isla de Pinos

Soud pﬁiznal v‰em povstalcÛm z Hnutí statut politického vûznû a po pﬁevozu na ostrov Pinos smûli pﬁijímat náv‰tûvy, dostávat balíãky s potravinami ãi s knihami a zpoãátku se mohli i volnû sdruÏovat. Této skuteãnosti Castro okamÏitû vyuÏil
a organizoval pro své spoluvûznû vzdûlávací kurzy. V jednom z dopisÛ milence, pohledné a vzdûlané Natalii Revueltové, popsal svÛj kaÏdodenní program: „V pÛl desáté a v pÛl
jedenácté ráno pﬁedná‰ím kaÏd˘ den o filozofii a svûtov˘ch
dûjinách. Ostatní soudruzi vyuãují kubánskou historii, gramatiku, aritmetiku, zemûpis a angliãtinu. Veãer je‰tû zvládám
politickou ekonomii a dvakrát do t˘dne vedu semináﬁ z ﬁeãnictví, dá-li se to tak nazvat.“ Tato idyla v‰ak netrvala dlouho. V polovinû února 1954 nav‰tívil vûznici Fulgencio Batista a vûznûní povstalci doprovodili jeho neoãekávanou
inspekci zpûvem své revoluãní hymny. Následoval okamÏit˘ trest. Vût‰ina odsouzen˘ch pﬁíslu‰níkÛ Hnutí byla krutû
zbita a Fidel Castro pﬁemístûn do samovazby, ve které zÛstal
izolován aÏ do svého propu‰tûní na amnestii v kvûtnu 1955.
Nadále v‰ak dostával zásilky s knihami, doutníky a potravinami. Mohl si pﬁipravovat i svá oblíbená jídla – ‰pagety ãi
s˘rové omelety. „Vaﬁím si pﬁekapávanou kávu, chutná bájeãnû. Pokud jde o kouﬁení, v posledních dnech jsem mûl obrovské ‰tûstí. Dr. Miró Cardona mi poslal krabici v˘teãn˘ch
Upmannov˘ch doutníkÛ.“ Frustrujícím pocitÛm osamûlosti
vzdoroval intenzivní ãetbou a rozsáhlou korespondencí. Z tohoto stísnûného ãasu také pochází vût‰ina Castrov˘ch dopisÛ.
22

MAGNET_5_09_TXT.QXD

17.9.2009 18:54

Stránka 23

Listy Natalii Revueltové vypovídaly nejen o vá‰nivém vztahu obou milencÛ, ale i o jejich programové ãetbû svûtové literatury a následné v˘mûnû názorÛ. Diskuze se t˘kaly dûl Honoré de Balzaka, Fjodora M. Dostojevského, Archibalda
J. Cronina, Viktora Huga. V dopise z bﬁezna 1954 se Castro
pﬁirovnal k Rollandovu Janu Kry‰tofovi a ztotoÏnil se s jeho
rozãarováním nad materialistick˘m svûtem 19. století. „V˘lety na pole filozofie mû v mnoha ohledech obohatily. âíst
Kanta nebo Marxe je daleko jednodu‰‰í neÏ se prokousávat
teologick˘mi texty.“ Studoval i dûjiny Francouzské revoluce. Oblíben˘m hrdinou mladého právníka byl Napoleon Bonaparte. Vracel se ke svému milovanému Martímu.
V dopisech vlivnému rozhlasovému publicistovi Luisi Contemu-Agüerovi a Melbû Hernándezové se Castro stylizoval
do role revoluãního vÛdce, akcentoval programové body své
obhajoby pﬁed soudním tribunálem a kategoricky poÏadoval
její zveﬁejnûní. Stalo se a publikace s názvem Dûjiny mi dají za pravdu vy‰la v témûﬁ tﬁicetitisícovém nákladu. Dal‰í
Castrovy naléhavé apely se t˘kaly opoziãních aktivit Ortodoxní strany, kritiky pasivity jejích vÛdãích pﬁedstavitelÛ
a nutn˘ch zmûn politické taktiky. „Na‰ím úkolem teì bude
mobilizovat veﬁejné mínûní, seznamovat spoleãnost s na‰imi
názory a pﬁedstavami a získávat podporu ‰irok˘ch vrstev.“
V létû roku 1954 zasáhla Fidela Castra kauza jeho manÏelky Mirty. Ta totiÏ uveﬁejnila v deníku Bohemia (Bohéma) Ïádost o propu‰tûní svého muÏe z vûzení, naãeÏ byla okamÏitû
uvolnûna z vládních sluÏeb. Její rodina náleÏela k vlivné a bohaté kubánské politické elitû. Bratr Rafael zastával funkci prvního námûstka Batistova ministra vnitra Ramóna Hermidy
a sestru formálnû zamûstnal ve svém sekretariátu. Fidel Castro, kter˘ se jinak nikdy pﬁíli‰ nestaral o finanãní zabezpeãení
Ïeny a syna a vÏdy spoléhal na pomoc svého otce Angela, byl
zprávou o Mirtinû zamûstnání na ministerstvu vnitra zcela zaskoãen a reagoval s neobvyklou prudkostí. „To je spiknutí proti mé osobû – nejpﬁízemnûj‰í, nejzbabûlej‰í, nejsprost‰í,
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nejodpornûj‰í a nejnesnesitelnûj‰í komplot.“ To, Ïe jeho manÏelka – byÈ pouze papírovû – pÛsobila ve státní správû nenávidûného reÏimu, povaÏoval za svoji osobní prohru a poníÏení. „Jsem pﬁipraven mého ‰vagra kdykoliv vyzvat na souboj.
V sázce je tu dobrá povûst mé manÏelky a má ãest revolucionáﬁe.“ Zdá se, Ïe v tomto okamÏiku vyvrcholila krize Castrova manÏelského svazku. Mirta Díaz Balartová se synkem Fidelitem se vrátila ke své rodinû a poÏádala o rozvod. PﬁestoÏe
Castro nikdy nebyl vûrn˘m manÏelem – napﬁ. s Natálii Revueltovou mûl dceru Alinu – interpretoval Mirtino rozhodnutí jako zradu revoluce. V tomto hodnocení je jiÏ patrn˘ charakteristick˘ rys Castrovy osobnosti – pﬁesvûdãení o své
nezastupitelné roli v odbojovém hnutí. Ostatnû ztotoÏnûní silného jedince s pﬁevratn˘mi událostmi v dûjinách bylo vÏdy pevnou souãástí Castrova sebevûdomí. (ManÏelství bylo rozvedeno v prosinci 1954. Mirta se pozdûji opût provdala
a pﬁesídlila do New Yorku. Syn Fidelito se v roce 1959 vrátil ke svému otci, studoval v Sovûtském svazu jadernou fyziku
a posléze stanul v ãele kubánského V˘boru pro atomovou
energii.)
Po v‰eobecn˘ch volbách v listopadu 1954 a po nátlaku vlády Spojen˘ch státÛ se Fulgencio Batista rozhodl pro kosmetické úpravy svého reÏimu. V rámci tzv. politiky „harmonie
a pokroku“ byla ãásteãnû obnovena svoboda projevu a zaãalo se otevﬁenû hovoﬁit i o amnestii pro politické vûznû. Castro se na jedné stranû pﬁipravoval na návrat do normálního Ïivota – v dopise sestﬁe Lidii ji pﬁesnû instruoval, jak má zaﬁídit
pﬁedpokládan˘ spoleãn˘ byt v hlavním mûstû – na druhé stranû se obával, Ïe amnestie by ho mohla kompromitovat, a ohrozit tak jeho revoluãní ãest. „Mám dost úcty k sobû samému,
abych zde vydrÏel dvacet let.“ V polovinû kvûtna 1955 byli
politiãtí vûzni z ostrova Pinos amnestováni a Fidel Castro se
sv˘mi druhy se vrátil do Havany. Krátce pﬁed osvobozením,
v bﬁeznu 1955, charakterizoval v dopise Conte Agüerovi
Batistovu vládu následujícími slovy: „Nejlep‰ím dÛkazem
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toho, Ïe tu není diktátorsk˘ reÏim, je fakt, Ïe tu nejsou Ïádní
politiãtí vûzni. To tvrdili po mnoho mûsícÛ. Dnes jsou jejich
vûznice plné a lidé odcházejí do exilu. Proto nemohu tvrdit,
Ïe Ïijeme v demokratickém ústavním reÏimu. Odsuzují je jejich vlastní slova.“
Fidel zpoãátku zam˘‰lel zÛstat na Kubû, ale diktatura mu zakázala pﬁístup na univerzitu a v ãervnu dosáhla jeho propu‰tûní z rozhlasu, kde pÛvodnû zaãal pracovat. Noviny s jeho
ãlánkem byly policejnû zabaveny. Zjevná snaha reÏimu v tichosti jej ostrakizovat urychlila Castrovo rozhodnutí pﬁenést
centrum odporu za hranice, odkud by mohl organizovat pﬁípravy k zahájení partyzánské války na ostrovû. Poãátkem léta 1955 se v Havanû obnovilo národní vedení Hnutí, které nyní pﬁijalo název data útoku na kasárna Moncada (26. ãervence
1953), ale jiÏ 7. ãervence ode‰el Fidel Castro do exilu. V dopise prominentním pﬁedstavitelÛm opozice oznámil svÛj úmysl s tím, Ïe nemá legální moÏnost politického zápasu: „Zavﬁeli mi v‰echny dveﬁe pro obãansk˘ boj. Jako stoupenec
Martího si myslím, Ïe pﬁi‰la chvíle, kdy je nutné uchopit právo a ne o nû Ïebrat… Vrátíme se, aÏ budeme moci pﬁinést na‰emu národu svobodu a právo Ïít slu‰nû bez despotismu a bez
hladu.“ OdváÏná slova byla my‰lena naprosto váÏnû. Zatím
v‰ak rezonovala jen v pomûrnû úzké vrstvû pﬁeváÏnû univerzitní mládeÏe.
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KAPITOLA ČTVRTÁ

Granma

První zastávkou na neznámé cestû byly Spojené státy, kde se
Castro setkal s nûkter˘mi v˘znamn˘mi pﬁedstaviteli opozice
z ﬁad autentické a ortodoxní strany. V nûkolika nekoneãn˘ch
diskuzích byla odmítnuta jeho vize ozbrojené invaze a následné partyzánské války. Tato opatrnost, která byla motivována i ohledem na severoamerickou administrativu, prohloubila Castrovu nedÛvûru jak vÛãi tradiãním kubánsk˘m
politick˘m stranám, tak i k systému zastupitelské demokracie v zemích tzv. karibského bazénu, a této skepse se nezbavil ani v následujících letech.
Zklaman˘ dûdic Martího odkazu opustil New York a zamíﬁil do Mexika. V den druhého v˘roãí útoku na Moncada –
tedy 26. ãervence 1955 – se mladí povstalci, kteﬁí v Mexiku
na‰li doãasn˘ domov, se‰li u pomníku José Martího v Chapultepecu, kde si vzájemnû pﬁísahali své odhodlání bojovat
aÏ do koneãného vítûzství. Exaltované gesto nikterak nevyboãovalo z rámce romanticky idealizované a opravdovû proÏívané minulosti. Delikátní otázka finanãního zabezpeãení
oãekávaného zápasu mûla b˘t ﬁe‰ena sbírkami v prostﬁedí pomûrnû poãetné kubánské komunity ve Spojen˘ch státech.
Fidel Castro se ubytoval u Marie Antonie Gonzálesové, jejíÏ skromn˘ byt v mexické metropoli se stal místem pravideln˘ch schÛzek vÛdãího jádra radikálního exilu. Marie Antonie
sympatizovala s Hnutím 26. ãervence; pﬁi protibatistovském
odporu ztratila bratra Isidora. V jejím bytû oãekával Fidela
bratr Raúl a zde se také oba sourozenci setkali s mlad˘m
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argentinsk˘m lékaﬁem Ernestem Che Guevarou, kter˘ v Mexiku nalezl azyl po svém aktivním angaÏmá v neúspû‰né guatemalské revoluci. „Poznali jsme se,“ napsal pozdûji legendární guerrillero, „v jedné z mexick˘ch chladn˘ch nocí.
Vzpomínám si, Ïe ná‰ rozhovor se zcela t˘kal situace na Kubû. A je‰tû téÏe noci, vlastnû jiÏ k ránu, jsem se stal úãastníkem pﬁipravované expedice. Fidel na mne udûlal velk˘ dojem. Byl schopen ﬁe‰it ty nejsloÏitûj‰í otázky. Pﬁekvapoval
sv˘m optimismem.“ Castro v Guevarovi získal intelektuálnû
vyspûlého spolubojovníka, schopného korigovat jeho revoluãní romantismus.
Na pﬁelomu let 1955 a 1956 zahájil Castro vojensk˘ v˘cvik
invazní skupiny. Na haciendû Santa Rosa, v horském údolí
nedaleko hlavního mûsta, se mladí povstalci – pod vedením
‰panûlského republikánského generála Alberta Baya – pﬁipravovali na partyzánskou válku. K základnímu kádru patﬁili kromû bratﬁí CastrÛ, Guevary, moncadistÛ Juana Almeidy
a Ramiro Valdése je‰tû velitel útoku na kasárna v Bayamu
Antonio „Nico“ Lopéz, b˘val˘ ãí‰ník v miamském hotelu
Waldorf-Astoria Camilo Cienfuegos, dále Calixto García, Ciro Redondo ãi Faustino Pérez. Skupinu sjednocoval nejen
rozhodn˘ odpor vÛãi Batistovi, ale i pﬁísná disciplína, kterou
Fidel mezi sv˘mi stoupenci zavedl. Don Alberto Bayo slouÏil dlouhá léta ve ‰panûlské cizinecké legii a jeho zásluhou
se z odhodlan˘ch, vût‰inou ale nezku‰en˘ch vlastencÛ, stávali v‰estrannû pﬁipravení guerrilleros.
Pﬁípravy k zahájení ozbrojeného boje vrcholily v letních
mûsících roku 1956. Castro pozornû sledoval v˘voj událostí na Kubû. JiÏ v ãervenci pﬁede‰lého roku do‰lo na univerzitû v Havanû k prudké sráÏce mezi studenty a policií. Obdobn˘ incident se opakoval i 27. listopadu 1955, v den
84. v˘roãí popravy osmi kubánsk˘ch medikÛ ‰panûlskou koloniální armádou. Batistova vláda se rozhodla rozbít studentskou opozici a na podzim roku 1955 doãasnû uzavﬁela vysoké a stﬁední ‰koly. V prosinci zahájili celostátní stávku
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dûlníci z cukrovarÛ, kteﬁí poÏadovali vy‰‰í mzdy. Stﬁety mezi studenty a policií pokraãovaly a kulminovaly 10. ledna
1956 v souvislosti se vzpomínkou na Julia Antonia Mellu,
zavraÏdûného studentského pﬁedáka z dvacát˘ch let. Policie
nasadila proti studentÛm, ke kter˘m se pﬁipojili i stávkující
cukrovarniãtí dûlníci, tûÏké zbranû a v˘sledkem nerovného
stﬁetu bylo nûkolik mrtv˘ch a stovky ranûn˘ch. Na konci
února 1956 studenti z havanské univerzity zaloÏili tajnou polovojenskou organizaci Revoluãní direktorium, které se mûlo stát hlavním koordinátorem studentského boje proti diktatuﬁe. V ãele direktoria stanul student architektury José
Antonio Echeverría. V srpnu 1956 podepsal Fidel Castro
a José A. Echeverría tzv. Mexick˘ pakt, kter˘ zavazoval obû
názorovû si blízká odbojová seskupení ke spolupráci.
Opoziãní hnutí zasáhlo i kubánskou armádu. Diktatura odhalila na jaﬁe roku 1956 konspirativní aktivitu plukovníka Ramóna Barquina, kter˘ pﬁipravoval vojensk˘ puã proti Batistovi. Soud poslal organizátory spiknutí na osm let do vûzení
a Batistova vláda na mûsíc pozastavila ústavní záruky osobních práv. V kvûtnu 1956 se tajné policii podaﬁilo proniknout
do militantní opoziãní skupiny Reinalda Garcíi. Tito odpÛrci diktátorského reÏimu pﬁipravovali pﬁepad kasáren Goicuría v provincii Matanzas. Vojenská kontrarozvûdka nastraÏila léãku a bezpeãnostní sloÏky zmasakrovaly Garcíovu skupinu
v prÛbûhu prozrazeného pﬁepadu.
Tyto dramatické události utvrzovaly Castrovo pﬁesvûdãení
o správnosti jeho orientace na ozbrojen˘ boj. Hnutí 26. ãervence publikovalo nov˘ programov˘ dokument. V mnohém
opakoval my‰lenky z Fidelovy obhajoby a opût se pﬁihlásil
k „pozitivnímu antiimperialismu“ a k demokratické národní
revoluci. V poselství ke kubánskému národu z 1. dubna 1956
Castro otevﬁenû deklaroval, Ïe „lid nikdy nedosáhne svého
práva zpût, jestliÏe se nerozhodne dob˘t si je vlastní krví“.
V záplavû rétoriky lze sice postﬁehnout dÛraz na získání
skuteãné nezávislosti Kuby, ale pﬁedstavy o její politické
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