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Abstrakt 

 
Bakalářská práce „Kubánská zahraniční politika v situaci ekonomické závislosti na 

SSSR:Případ podněcování ozbrojených revolucí v zemích třetího světa v rámci 

magazínu Tricontinental“ se zabývá otázkou schopnosti kubánské vlády vykonávat 

nezávislou zahraniční politiku – konkrétně v oblasti propagandy – před a po roce 1968, 

kdy byla kubánská vláda nucena značně přehodnotit svůj postoj k Sovětskému svazu 

poté, co byly přerušeny dodávky ropy na ostrov.  

První část práce je věnována obecnému popisu kubánské zahraniční politiky vůči 

zemím třetího světa po převzetí moci Fidelem Castrem v roce 1959 a objasnění 

odlišností od sovětské politiky. Popsány jsou i obchodní vztahy mezi oběma státy, tak 

jak se vyvíjely v průběhu 60. let. 

V druhé části jsou srovnávány odlišnosti v kubánské propagandě v rámci obsahu 

magazínu Tricontinental (četnost propagování ozbrojených revolucí), který v období 

1966 až 1990 sloužil jako hlavní „zbraň“ kubánské propagandy směřované vně 

vlastního území. 

Primárním cílem této práce je zjistit, jestli byla kubánská vláda schopna na poli 

propagandy udržet vlastní zahraničně-politickou linii po té, co se na ekonomické rovině 

jasně dostala pod vliv Sovětského svazu, jehož zahraniční politika vůči zemím třetího 

světa byla velmi odlišná. 

 

 

Abstract 

 
Bachelor thesis „Cuban foreign policy in the context of economic dependency on the 

USSR: The case of spurring armed revolutions in the third world countries through 

Tricontinental” deals with the problem of Cuban dependency in its foreign policy – 

particularly in the field of propaganda – before and after the year 1968, when the Cuban 

leaders were forced, by the circumstances, to rethink their approach in dealing with the 

Soviet Union after the import of oil on the island was suspended.  

In the first part, the general goals of the Cuban foreign policy, in the initial period of the 

new Castro’s regime, towards third world countries are described. The emphasis is also 

on pinpointing the main differences between the Soviet and Cuban foreign policy 

agendas. 

In the second part, the focus is on comparing the form and the content of Cuban 

propaganda (the frequency of mentioning armed struggles) as it was distributed to the 

public through the magazine Tricontinental, a magazine that served as the main 

ideological „weapon“ of the Cuban propaganda machine (mainly outside of the 

country).  



   

The principal aim of this work is to establish whether the Cuban government was able 

to maintain its authentic course in its own foreign policy (in the field of propaganda) 

after it became clear that the country is economically dependent on the USSR, whose 

policy towards the third world greatly differed. 
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Úvod 
Bakalářská práce nesoucí název „Kubánská zahraniční politika v situaci ekonomické 

závislosti na SSSR:Případ podněcování ozbrojených revolucí v zemích třetího světa 

v rámci magazínu Tricontinental “ se zabývá otázkou (ne)závislosti zahraniční politiky 

– konkrétně v oblasti propagandy - Kuby před a po roce 1968. Právě rok 1968 byl 

z hlediska debat o schopnosti Castrova režimu vést nezávislou zahraniční politiku 

klíčový; v tomto roce se sovětské vedení rozhodlo značně omezit dodávky ropy na 

ostrov, což bylo chápáno jako pokus o „usměrnění“ kubánské vlády na sovětskou linii.  

 

Pozornost je upřena na působení revoluční Kuby v Organizaci solidarity s národy Asie, 

Afriky a Latinské Ameriky (OSPAAAL), v rámci které začala Kuba v roce 1966 

v Havaně vydávat časopis Tricontinental, jenž lze – zejména díky objemu a rozsahu 

distribuce – považovat za hlavní „zbraň“ kubánské propagandy.  

Cílem této práce je za použití detailní analýzy obsahu čísel magazínu Tricontinental, 

které vyšly v letech 1967 až 1970, poukázat na případné odlišnosti v kubánské strategii 

podněcování ozbrojených revolucí v zemích třetího světa (s důrazem na Latinskou 

Ameriku) před a po konfrontaci se Sovětským svazem v roce 1968. 

 

Tématu kubánské zahraniční politiky bylo v „západních“ akademických kruzích během 

studené války – zejména v 60. a 70. letech – věnováno mnoho pozornosti. Názory na 

postavení Kuby na mezinárodní scéně se rozcházely; někteří tento ostrovní stát vnímali 

jako pouhou loutku pevně vedenou Sovětským svazem, jiní jako mezinárodního hráče, 

který operuje v rámci parametrů jasně definovaných zájmy SSSR, ale zároveň sleduje i 

své vlastní zájmy. Co se týče ekonomiky, v té tolik otázek nevyvstávalo – bylo zřejmé, 

že se Kuba již od poloviny 60. let postupně stávala závislou na importu potravin a ropy 

ze Sovětského svazu a naopak exportu cukru do něj. Otázkou bylo, jak se právě tato 

vzrůstající ekonomická závislost projevila na zahraničně-politickém směřování Kuby.  

Ve svém „poselství Tricontinentalu“ z roku 1967 Ernesto Che Guevara zdůrazňoval 

potřebu vytvořit „dva, tři, mnoho dalších Vietnamů“ a dokonce i kritizoval opatrný 

postoj Sovětského svazu v boji proti „světovému imperialismu“. Byl to právě on, kdo 
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obhajoval a sám se zapojoval do ozbrojených revolucí jak v Latinské Americe, tak i 

v Africe. Kubánský pohled na politiku podpory a podněcování ozbrojených revolucí 

v dalších zemích třetího světa se výrazně lišil od toho sovětského. Zatímco Sovětský 

svaz byl spíše pro podporu již etablovaných komunistických stran a jejich pozvolný 

přechod k socialismu, Kuba – v otázkách revolučních bojů vedená Guevarou – se 

razantně přikláněla k ozbrojenému boji proti světovému imperialismu, jež představovaly 

Spojené státy. 

Magazín Tricontinental vznikl jako nástroj k šíření tohoto pohledu na věc – nulté vydání 

magazínu sestávalo pouze z kompletního Guevarova „Poselství národům Asie, Afriky a 

Latinské Ameriky“, jehož ústředním sdělením byla již výše zmiňovaná myšlenka o 

vytvoření několika dalších „Vietnamů“ napříč třemi kontinenty. Magazín byl vydáván 

ve třech světových jazycích (španělsky, anglicky, francouzsky) a distribuován po celém 

světě v desetitisícových nákladech. Od svého počátku měl editorský tým 

Tricontinentalu jedno hlavní zadání, tím bylo prostřednictvím vydávání pečlivě 

vybraných článků, rozhovorů a zápisů z proslovů vůdčích osobností zemí třetího světa 

přispět k vytvoření obecné revoluční nálady a projektovat tak představy kubánské vlády 

o světovém uspořádání daleko za hranice karibského ostrova. 

 

Ústřední otázka, kterou má tato práce za cíl zodpovědět, je následující – byla kubánská 

vláda v oblasti šíření svých revolučních myšlenek, které byly velmi vzdálené sovětským 

představám o vývoji jednotlivých zemí třetího světa, nucena po zastavení dodávek ropy 

v roce 1968 ustoupit a zvolit umírněnější způsob propagace vlastních idejí? Pokud ano, 

jak se to projevilo na obsahu teoretického (ideologického) orgánu OSPAAL – magazínu 

Tricontinental? 

Z metodologického hlediska byl pro práci vybrán deskriptivně-analytický přístup. V té 

části práce, kde jsou použity primární zdroje (časopisy Tricontinental), se snažím 

objasnit, o čem bylo psáno a jak to bylo čtenáři podáváno. Z toho důvodu je poslední 

sekce spíše diskursivní analýzou.  

Text práce je rozdělen do dvou hlavních celků. První z nich se zabývá stručným 

popisem zahraničně-politických priorit Kuby po převzetí moci Fidelem Castrem a jeho 

vztahům se Sovětským svazem. Zde je věnována hlavní pozornost rozdílným pohledům 

na otázku politického vývoje zemí třetího světa (probíráno je i členství Kuby v hnutí 

OSPAAAL). V rámci této části je také upřena pozornost na ekonomický aspekt 

vzájemných vztahů SSSR a Kuby. 
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Druhá část je věnována kubánskému působení v teoretickém (ideologickému) orgánu 

hnutí OSPAAAL – magazínu Tricontinental. Úvod této části je zaměřen na obecný 

popis a objasnění historie vzniku magazínu Tricontinental. V dalších kapitolách se již 

objevuje analýza a v závěru i komparace obsahů časopisů vydaných před a po roce 

1968. V úplném závěru práce by měl čtenář nalézt odpověď na to, zachovala-li si 

kubánská vláda nezávislost ve své propagandistické politice poté, co se stala 

ekonomicky závislou na Sovětském svazu. 

 

Kritika použité literatury 

Z hlediska použité literatury se práce dělí na dva hlavní bloky; pro psaní první, 

deskriptivnější části, bylo čerpáno převážně z odborných prací severoamerických, 

jihoamerických a sovětských autorů zabývajících se postavením Kuby a její zahraniční 

politikou v období studené války. Za zmínku stojí zejména práce původem kubánského 

autora Carmela Mesi Lago, který se zabýval provázaností mezi ekonomickou závislostí 

Kuby na SSSR a jejím dopadem na kubánskou zahraniční politiku. Lago je toho názoru, 

že v důsledku materiální závislosti karibského ostrova na dodávkách SSSR mohla 

kubánská vláda jednat autonomně jen v těch regionech, ve kterých neměl Sovětský svaz 

žádné konkrétní zájmy. Nelze ovšem podle něj přímo dokázat, že by materiální závislost 

vedla i ke změně politické linie.1 Podobně k tématu přistoupil Kosmas Tsokhas, který 

ve své práci „Politická ekonomie kubánské závislosti na Sovětském svazu“ detailně 

popisuje postupný vývoj kubánské ekonomiky až do bodu, kdy byla plně integrována do 

sovětského modelu. Tsokhas argumentuje, že ke změně v směřování kubánské vládní 

politiky nedošlo pouze v oblasti ekonomiky. Tvrdí, že k podobnému podřízení došlo i 

na ideologické rovinně, a to tím, že na konci šedesátých let začala Kuba otevřeně 

podporovat sovětskou revoluční strategii a „socialistickou“ diplomacii, čímž se 

definitivně zřekla své vlastní „kubánské cesty“.2 Velmi užitečným zdrojem byly i 

přepisy přednášek Nikolaje Leonova, bývalého pracovníka KGB a experta na Latinskou 

Ameriku, ve kterých popisuje práci sovětských tajných služeb v regionu a odlišnosti 

přístupu k zemím nacházejících se na tomto teritoriu za různého vedení. Pro moji práci 

je velmi přínosná zejména ta část, kde hovoří o Guevarových „výpravách“ do Bolívie a 

                                                 
1Lago- Mesa, „La dependencia económica externa de Cuba y su repercusión sobre su política exterior“, 

Estudios Internacionales 15, č. 57 (1982): 60-87. 
2Kosmas Tsokhas, „The Political Economy of Cuban Dependence on the Soviet Union“, Theory and 

Society 9, č. 2 (1980): 319-362. 
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o jeho obecném revolučním směřování. Podle jeho slov byli sovětští státníci nad míru 

rozhořčení politickým směřováním Kuby v druhé polovině 60. let.3 Problematikou 

kubánské zahraniční politiky se zabýval i další původem kubánský akademik Jorge 

Dominguez, který vypracoval podrobnou analýzu o prioritách zahraniční politiky 

Castrovy Kuby, která byla v roce 1978 publikována v časopise Foreign Affairs. 

Dominguez se ve své analýze přibližuje názorům Laga, když argumentuje, že kubánská 

vláda po roce 1968 sice evidentně změnila svůj postoj vůči SSSR, zejména ve své 

rétorice vůči jeho politice v zemích třetího světa, ale co se týče její zahraničně-politické 

linie, udržela si Kuba podle autora svůj vlastní směr. Castrova vláda musela být ve svém 

jednání mnohem více opatrná, než tomu bylo do zmiňované vzájemné roztržky. Podle 

Domingueze tedy propozice, že Kuba je pouhou loutkou ovládanou z Moskvy, nelze 

obhájit.4 

Pro druhou část práce, jež se zabývá čistě jen analýzou kubánské propagandy v období 

mezi lety 1967 až 1970 v rámci magazínu Tricontinental, bylo použito prvních 15 

vydání zmíněného časopisu, včetně čísla nultého, které vyšlo v Havaně 16. dubna 1967 

ve formě brožury, a které obsahovalo Che Guevarův referát „Poselství světovým 

národům“. 

Guevara v této krátké eseji z roku 1967 nastínil kurz, kterým by podle jeho názoru měly 

směřovat veškeré národy v zemích třetího světa. Mluvil o vytvoření mnoha dalších 

„Vietnamů“ napříč celým africkým, latinskoamerickým i euroasijským kontinentem. 

Myšlenka násilného svržení imperialisty ovládaných vlád a nastolení „skutečných vlád 

lidu“ byla centrálním bodem jeho poselství. Tento Guevarův referát posloužil jako 

politický program, který stál za vznikem magazínu Tricontinental. Další vydání 

časopisu se nesla v podobném duchu - téměř v každém článku se objevila narážka na 

tuto agresivní strategii, která měla být použita k získání moci a zničení nepřítele 

(světového imperialismu nebo jím ovládané vlády). 

Mnoho bylo napsáno o kubánské závislosti či nezávislosti na Sovětském svazu. Většina 

autorů, s jejichž díly jsem měl tu možnost se důkladněji seznámit, se zaměřuje převážně 

na ekonomickou stránku věci, anebo se věnují bezpečnostním otázkám, případně 

                                                 
3Nikolai Leonov, „Soviet inteligence in Latin America during the cold war“ (příspěvek přednesený 

v Centro de Estúdios Publicos, Santiago de Chile, Chile, 22. září 1998). 

4Dominguez, Jorge, „Cuban Foreing Policy“, Foreing affairs 57, č. 1 (1978): 1-37, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/cuba/1978-09-01/cuban-foreign-policy (staženo 27. 8. 2015). 
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ideologickým. Autoři jako Tsokhas nebo Lago ve svých pracích zkombinovali 

ekonomický i politický faktor a pokusili se mezi nimi najít nějaké paralely. Z mého 

pohledu je velice těžké zkoumat vliv ekonomické závislosti na zahraniční politiku 

jakéhokoliv státu v celé její šíři. Věřím, že mnohem srozumitelnějších závěrů může být 

dosaženo, je-li autorem stanovena nějaká konkrétní zahraničně-politická oblast 

zkoumaného státu.  Má práce se právě tímto vymezuje od jí podobných. Stanovuje si 

konkrétní oblast zahraniční politiky Kuby (propaganda šířená do zemí třetího světa 

v rámci magazínu Tricontinetal), jejíž vývoj zkoumá v návaznosti na rychle se měnící 

kubánsko-sovětské ekonomické a politické vztahy druhé poloviny 60. let 20. století.  

 

Kuba po převzetí moci Fidelem Castrem 

První část bakalářské práce je věnována objasnění zahraničně-politických cílů kubánské 

vlády poté, co se v roce 1959 moci ujal Fidel Castro. Pozornost je upřena primárně na 

objasnění motivů revoluční vlády pro formování konkrétních cílů nové zahraniční 

politiky a role Kuby v politické aréně mezi zeměmi třetího světa. 

 

Zahraničněpolitický kurz Kuby v počátečních fázích revoluce 

Do roku 1959 se Kuba nacházela – podobně jako zbytek Latinské Ameriky - pod 

ekonomickou i politickou dominancí Spojených států amerických (které mají na ostrově 

dodnes vojenskou základnu). Svou pozici v západní hemisféře si USA stvrzovala 

v rámci Organizace Amerických Států (OAS); tento „mezi-americký“ systém, existující 

od roku 1948, měl za úkol zajistit podporu všech států na kontinentě pro politiku 

Spojených států, stejně jako zamezit evropským mocnostem vměšovat se do záležitostí 

západní hemisféry.  

 

Kubánské vedení se po vítězné revoluci v roce 1959 staralo primárně o to, aby si uhájilo 

svou nezávislost a zamezilo jakýmikoliv dostupnými prostředky Spojeným státům 

intervenovat v záležitostech, které se týkaly čistě jen Kuby.  

 

Od samého počátku nastolení nové vlády byl Fidel Castro odhodlán použít demokracii 

jako prostředek k prosazení revoluce. Ovšem s tím, jak se zintenzivňoval tlak na Kubu 

ze strany USA, se i Castro postupně odchýlil od svého prvotního záměru: „Fidel se 
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naivně domníval, že bylo možné docílit radikální sociální revoluce demokratickou 

cestou. Z toho důvodu, že jeho hlavním cílem byla revoluce, a demokracie byla 

jednoduše jen metodou, kterou se domníval, že by mohl k dosažení tohoto cíle použít, 

když přišlo do tuhého, metodu změnil, cíl ovšem zůstal zachován.“5 Tak se tedy Castro 

postupně odklonil od původně plánovaného modelu vlády postaveného na 

demokratických principech a na místo toho zvolil linii marxismu-leninismu.  

 

Během prvních osmnácti měsíců revoluce pozastavil činnost armády, námořnictva i 

policie a utvořil centralizovanější formu vlády. Vláda sestávala převážně z lidí, kteří 

bojovali s Castrem bok po boku proti Batistově vládě během počáteční fáze revolučních 

bojů. V dubnu roku 1961 Castro dovršil prvotní fázi revoluce, když Kubu prohlásil 

socialistickou zemí, jíž jako takovou uznal Sovětský svaz o rok později. 

 

Zahraniční politika nové, revoluční vlády byla v jejich začátcích primárně ovlivněna 

reakcí Spojených států na změnu politického režimu na ostrově. Poté, co USA na 

probíhající situaci na Kubě odpověděly ekonomickou blokádou, která se posléze 

rozšířila i na mnoho dalších států, kubánská vláda byla prakticky donucena 

implementovat globální zahraniční politiku, jen aby stávající režim udržela ve funkčním 

stavu.6 

 

Až do roku 1975, kdy Prezident Ford omezil restrikce, měly veškeré dceřiné společnosti 

podniků se sídlem ve Spojených státech zakázáno obchodovat s Kubou, a státy, které 

přijímaly finanční pomoc od Spojených států, byly rovněž nuceny – pokud o finanční 

podporu nechtěly přijít – přerušit veškerý obchod s Castrovou vládou. Washington ve 

finále uspěl i v uvalení kolektivních sankcí proti Kubě v rámci Organizace Amerických 

Států. Kubánská vláda reagovala na snahu USA „poštvat“ proti ní co nejvíce zemí tím, 

že se prostřednictvím dialogů snažila přesvědčit ostatní země nenásledovat kurz 

nastolený Spojenými státy. Prostředkem k tomu byla velice sofistikovaná forma 

diplomacie a působení v mnohých multilaterálních uskupeních.7 

 

                                                 
5 Andrew Sinclair, Che Guevara (New York: The Viking 

Press, 1970), p. 51. 
6 Jorge Dominguez, „Cuban Foreing Policy“ Foreing affairs 57, č. 1 (podzim 1978): 1-2, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/cuba/1978-09-01/cuban-foreign-policy (staženo 27. 8. 2015). 
7 Ibid., 3. 
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Co se týče oblasti západní hemisféry, kde měly Spojené státy dlouhodobě silný vliv na 

mnohé vlády, kubánská politika primárně usilovala o podporu opozičních hnutích proti 

těm vládám, které se v roztržce s Kubou stavěly na stranu Spojených států.  

Revoluční vláda Fidela Castra byla v počátečních fázích revoluce závislá na materiální 

pomoci ne jen od Sovětského svazu, ale i od ostatních zemí východní bloku a Číny. 

Tato skutečnost posílila přesvědčení o tom, že nová vláda měla po úspěšném převzetí 

moci povinnost sama poskytnout pomoc ostatním revolučním hnutím nejen v Latinské 

Americe, ale i v Asii a Africe.   

 

Formování zahraniční politiky nové kubánské vlády vycházelo v počáteční fázi z čistě 

pragmatického pohledu na věc – primární bylo uhájit revoluci a zachovat si nezávislost. 

Konkrétní kroky, které vláda v zahraniční politice podnikala, měly dosáhnout právě 

tohoto cíle. Ideologie se vyvíjela postupně a z velké části sestávala jen z Castrových 

veřejných projevů. Přestože se některé specifické zahraničněpolitické priority kubánské 

vlády v průběhu šedesátých let lehce změnily, byla již v tomto období stanovena určitá 

hierarchie těchto priorit; jasným bodem číslo jedna na tomto seznamu, jak již bylo 

zmíněno, byla nutnost přežití revoluce, poté následoval ekonomický rozvoj, vliv na 

ostatní vlády a obecně světovou levici a podpora ozbrojených revolucí.8 

 

Kubánský postoj k zemím třetího světa 

Hlavní prioritou nové vlády na Kubě bylo uhájit vlastní existenci. Forma konkrétních 

prostředků, které měly vést k dosažení tohoto cíle, nebyla rozhodující. V momentě, kdy 

se stav na ostrově stabilizoval do té míry, že bylo možné vystoupit z tohoto primární 

nastavení a začít realizovat vlastní, více konzistentní zahraniční politiku, začaly se 

teprve rýsovat kontury dlouhodobějších zájmů Castrovy vlády.9 Vybudování si vůdčí 

pozice mezi zeměmi třetího světa, a to primárně – alespoň v počátečních fázích – 

v Latinské Americe, byl zcela určitě jedním z těchto zájmů dlouhodobějšího charakteru.  

 

Sám Castro se, coby latinskoamerický nacionalista, považoval za součást tohoto 

„třetího“ světa a osvobození Latinské Ameriky od nadvlády Spojených států byl jedním 

z jeho hlavních cílů. To byla přirozeně velice pragmatická úvaha. Pokud by Kuba 

                                                 
8 Dominguez, „Cuban Foreign Policy“, 3. 
9 Ibid., 4. 
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napomohla k vytvoření více revolucí napříč kontinentem, uvolnila by tak tlak, který na 

ní byl vyvíjen Spojenými státy. Castro ovšem hleděl i za horizont vlastního kontinentu a 

usiloval o získání si pozice mezi zeměmi třetího světa, která by mu umožnila podílet se 

na utváření jednotné politiky všech zemí, které tento pojem zahrnuje. 

 

Kubánský lídr hluboce obdivoval schopnost spolupráce mezi vedoucími představiteli 

států Asie a Afriky, která byla demonstrována na Bandungské konferenci v roce 1955.10 

Sám si velice dobře uvědomoval, že v jednotě se skrývá síla a pokud by byly 

latinskoamerické státy schopné hájit své zájmy v rámci jednotné fronty, existovala by i 

větší šance získat výhodnější postavení na mezinárodním poli.  

 

Kuba byla v roce 1961 jedním ze zakládajících členů „Hnutí nezúčastněných zemí“, 

které vzniklo jako reakce některých zemí (Jugoslávie, Indie, Egypt, Kuba a dalších 

asijských a afrických zemí) na vzrůstající polarizaci světa, a hned od samého počátku se 

stala jedním z hnacích motorů tohoto hnutí.  

 

První položkou na seznamu priorit kubánské vlády v oblasti třetího světa bylo teritorium 

Latinské Ameriky; Fidel Castro společně s Che Guevarou usiloval o dosažení kooperace 

mezi všemi levicovými organizacemi působícími v dané oblasti. Myšlenka byla vytvořit 

jednotnou frontu postupu proti politicko-ekonomické nadvládě Spojených států 

v regionu. V důležitých Castrových prohlášeních zněly výroky typu: „povinnost 

každého revolucionáře je vytvořit revoluci“11, nebo „Andské pohoří se stane Sierra 

Maestrou Latinské Ameriky.“12 V rámci této politiky Kuba poskytovala výcvik 

partyzánským skupinám přicházejícím ze zemí napříč celým kontinentem, sponzorovala 

mezinárodní konference týkající se latinskoamerické solidarity a poskytovala bezpečný 

úkryt politickým disidentům.13 Jak Castro, tak Che Guevara často dávali kubánskou 

revoluci za příklad toho, že lidová armáda může porazit regulérní armádu stojící za 

elitami, jež obhajují zájmy zahraničních skupin. 

                                                 
10 Wayne S. Smith, „Castro’s Cuba in the Third World: Adventures in diplomacy and leadership“, 

Christianity and Crisis, (24. října 1988): 368. 
11 Mary-Alice Walters, The First and Second Declarations of Havana: Manifestos of revolutionary 

struggle in the Americas adopted by the Cuban people (New York: Pathfinder Press, 2007), 72-73. 
12 Ibid., 72-73. 
13 Jonathan C. Brown, „To make the revolution: Solidarity and Divisions among Latin American 

Guerillas in the 1960s“, Asian Journal of Latin American Studies 28, č. 1 (2015): 1–25, 

http://www.jstor.org (staženo 3. 8. 2015). 
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 Zprvu kubánská vláda slibovala dodržování principu nevměšování se do interních 

záležitostí jiných států. „Nemůžeme zabránit exportu kubánského vzoru, tak jak si to 

přejí Spojené státy, jelikož příklad, který dává Kuba je něco spirituálního, něco co 

přesahuje národní hranice“, proklamoval Che Guevara ekonomickým ministrům ze 

zemí OAS v Uruguay (Punta del Este) v srpnu roku 1961. „To co poskytujeme je 

garance, že žádná puška nebude odeslána z Kuby, že žádná zbraň, která by mohla být 

případně využita k boji proti druhé zemi na americkém kontinentu, nebude odeslána 

z Kuby.“14 

 

Od této politiky byla ovšem Castrova vláda postupem času nucena odstoupit, a to z čistě 

pragmatických důvodů – bez toho aniž by propagovala a aktivně se snažila o úspěch 

dalších revolucí za svými hranicemi, by se jako jediná socialistická republika v obložení 

nepřátel mohla snadno ocitnout v pozici ohrožující její vlastní přežití.  

 

Che Guevara s Castrem postupovali takovým způsobem, jakoby věřili, že úspěšná 

kubánská revoluce legitimizovala socialismus jako alternativní model vlády a že lidové 

třídy v ostatních zemích budou podporovat revoluci v podobném duchu, jako tomu bylo 

na Kubě po roce 1959. Z toho důvodu kubánský výcvik latinskoamerických disidentů 

zdůrazňoval ideologii marxismu-leninismu.15  

 

Hlavní problém, se kterým se kubánští revolucionáři v kontextu expanze revoluce do 

dalších zemí kontinentu museli potýkat, spočíval v tom, že levicové strany a uskupení 

v Latinské Americe byly ve svém postupu značně nejednotné. Již etablované 

komunistické strany, jejichž mnozí hlavní představitelé se po letech užívání si komfortní 

životní úrovně, již zajišťoval trvalý přísun sovětských zdrojů, odmítali podílet na 

ozbrojené revoluci, čímž by si mohli znepřátelit své sovětské „chlebodárce“, kteří razili 

politiku „mírové koexistence“. Ve výsledku Castro s Gevarou usoudili, že s 

pomocí latinskoamerických komunistů se v jejich boji nedá počítat. Che Guevara 

                                                 
14 Miguel Aguirre Bayley, Che: Ernesto Guevara en Uruguay (Montevideo: Cauce Editorial, 2002), 75. 
15 Brown, „To make the revolution: Solidarity and Divisions among Latin American Guerillas in the 

1960s“, 5. 
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zdůrazňoval, že jen „kulkami, ne volebními lístky“ může být dosaženo revoluce 

v Latinské Americe.16 

 

Kubánské působení v rámci Organizace solidarity s národy 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky (OSPAAAL) 

Organizace solidarity s národy Afriky, Asie a Latinské Ameriky se zrodila po 

konferenci tří kontinentů uspořádané v Havaně roku 1965. Nebyl to ovšem zcela nový 

projekt; od konference v Káhiře z roku 1957 existovala OSPAA (v té době ještě chyběla 

mezi členskými kontinenty America Latina), která zahrnovala 500 delegátů z 35 zemí, 

kteří reprezentovali různá národní osvobozenecká hnutí, spíše než samotné státy.  Bylo 

to až na v pořadí čtvrtém kongresu OSPAA v roce 1965, kdy bylo rozhodnuto o 

začlenění Latinské Ameriky do organizace. To bylo oficiálně stvrzeno v rámci již 

zmíněné konference v Havaně roku 1966, čímž oficiálně OSPAAAL zahájil svou 

existenci. 

Organizace sestává z mezinárodního výkonného orgánu, který je zastoupen čtyřmi 

reprezentanty z každého kontinentu, a generálního sekretariátu, který vede Kuba. Sídlo 

organizace se od svého vzniku nachází v Havaně. 

Mezi cíle organizace, které byly proklamovány od jejího založení, patří: 

1. Sjednotit, koordinovat a dát impuls bojům všem národům třech kontinentů proti 

kolonialismu a imperialismu 

2. Zachovat revoluční boj jako neodmyslitelné právo všech národů 

3. Poskytnout pomoc osvobozeným národům 

4. Bránit právo všech národů na sebeurčení 

5. Podporovat národní kultury a jejich bohatství, přístup ke vzdělání a informacím a 

bránit je před penetrací dezinformační ideologické kampaně světového imperialismu.17 

 

Dnes do OSPAAAL patří 56 dalších členských organizací ze 46 zemí světa. Jednou 

z jejich hlavních aktivit do dnešních dní zůstává publikace magazínu Tricontinental 

vydávaného od roku 1967. 

                                                 
16 CIA, „Cuban Subversion in Latin America“,  Central Intelligence Agency 

 Records Station (duben 1965), 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000637152.pdf (staženo 

1. 9. 2015). 
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Kuba ve vztahu se Sovětským svazem v letech 1959 až 

1968 

Následující kapitola se zabývá politickým i ekonomickým aspektem vtahů mezi Kubou 

a Sovětským svazem od navázání diplomatických styků v roce 1962 do již zmiňovaného 

roku 1968. Důraz je kladen na objasnění motivů obou států pro navázání spolupráce. Co 

si od vzájemné kooperace slibovali? Jaké byly hlavní rozdíly v představách obou 

partnerů o politickém vývoji v zemích Latinské Ameriky a třetího světa obecně? 

 Toto konkrétní období je obzvláště zajímavé tím, že to bylo právě v těchto letech, kdy 

si Kuba vytvořila velice vysokou závislost na dovozu primárních surovin i těžké 

techniky ze Sovětského svazu. O tom, do jaké míry se promítla ekonomická závislost na 

zahraniční politiku Kuby, bylo již napsáno mnohé, proto v této kapitole pouze nastíním 

převládající hypotézy a vlastní příspěvek do této diskuze prezentuji až v kapitole třetí, 

ve které budu analyzovat změny v kubánské propagandě v rámci magazínu 

Tricontinental od roku 1967 do roku 1970. 

 

Politicko-vojenský aspekt vztahů Kuby a SSSR od roku 1959-

1968 

Je důležité mít na paměti, že v době plánování a prvotní realizaci revolučních bojů na 

Kubě se nově vznikající vláda nechystala přestavět společnost podle principů 

marxismu-leninismu. Komunistická strana Kuby ve státním převratu nehrála prakticky 

vůbec žádnou roli.18 

Castro se sám deklaroval marxistou-leninistou až v momentě, kdy měl situaci pod 

kontrolou. V té době rovněž přizval do vlády i komunisty. Skutečnou moc měl v rukou 

ovšem pouze Castro a jeho partyzánská skupina, která kontrolovala jak stranu, tak 

vládu.  

 

                                                                                                                                               
17„Organizacioón de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina“, 

http://www.ecured.cu/index.php/Organizaci%C3%B3n_de_Solidaridad_de_los_Pueblos_de_%C3%81fri

ca,_Asia_y_Am%C3%A9rica_Latina (staženo 12. 9. 2015). 
18 Mark N. Katz, „The Soviet-Cuban connection“ International Security 8, č. 1 (léto 1983): 88-112, 

http://muse.jhu.edu/journals/ins/summary/v008/8.1.katz.html (staženo 1. 8. 2015). 

 



   

 

13 

  

Zřejmě právě z tohoto důvodu byl sovětský přístup ke kubánské revoluci, zejména 

v počátečních fázích, velice opatrný. V sovětském tisku se o revoluci na Kubě moc 

nehovořilo. Z těch málo zmínek, které se o Kubě objevily, jich byla většina 

prezentována s určitou dávkou sympatie. Z jistých důvodů se ovšem sovětských tisk 

vyvaroval použití frází, které volil v souvislosti s národními a proti-imperialistickými 

revolucemi v jiných částech třetího světa, a které sestávaly z utvrzení, že dané revoluce 

„mohou počítat s podporou sovětského lidu“.19 

Zřejmým důvodem, který měl Sovětský svaz k tomu být nanejvýš opatrný v otázce 

podpory revolučních snah skupiny kolem Castra, byla její geografická poloha (tj. 

blízkost od břehů Spojených států amerických), což jí činilo velmi zranitelnou.  

 

Z kubánské strany byl příklon k Sovětskému svazu dalším z pragmatických kroků. Po 

neúspěchu při invazi v Zátoce sviní v dubnu roku 1961 se Spojené státy snažily Kubu 

co nejvíce izolovat a CIA horlivě pracovala na Castrově odstranění. Washington navíc 

dosáhl toho, že Kuba byla i přes nesouhlas některých zemí vyloučena z Organizace 

amerických států. V průběhu tří let všechny republiky subkontinentu s výjimkou 

Mexika s Kubou přerušily diplomatické styky. To vytvořilo klima silného napětí, jež 

přinutilo kubánskou vládu, aby se obrátila ke Kremlu, a získala tak kromě ekonomické 

pomoci také vojenskou ochranu a podporu.20 

 

Bylo to právě po invazi v Zátoce sviní, v dubnu roku 1961, kdy Castro deklaroval 

socialistický charakter kubánské revoluce. V létě téhož roku navíc Castro spojil 

politické síly s Komunistickou stranou Kuby a v prosinci vše završil tím, že se sám 

prohlásil marxistou-leninistou.21  

 

Ochota Sovětské svazu poskytnout kubánské vládě pomoc vycházela i z toho faktu, že 

za Chruščovovy éry (1953-1964) se zemím třetího světa přikládal velký význam. Toto 

období bylo charakterizováno agresivní politikou ze strany Sovětského svazu, který 

                                                 
19 Jacques Levesque, „La unión soviética y Cuba: Una relación especial“, Foro Internacional 18, č. 2 

(1977): 219-242, http://www.jstor.org (staženo 12. 9. 2015). 
20 Angelo Trento, Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku (Praha: Levné knihy, 2006), 46. 
21 Levesque, „La unión soviética y Cuba Una relación especial“, 225. 
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věřil, že budoucnost politického směřování celého světa se bude odvíjet od výsledku 

bojů ve třetím světě.22 

 

Už v roce 1962 bylo na ostrově 40 000 sovětských vojáků a přibližně 150 jaderných 

hlavic, které byly instalovány, nebo alespoň přepraveny na Kubu.23 Rozhodnutí 

Sovětského svazu umístit na Kubu jaderné hlavice a vojenský personál přišlo velmi brzy 

poté, co Castro prohlásil Kubu socialistickým státem; z toho se dá usoudit, že sovětské 

rozhodnutí bylo založeno na odhodlání vojensky integrovat Kubu do socialistického 

tábora a ujistit tak Fidela Castra v otázkách kubánské bezpečnosti.24  

Pozdější dohoda uzavřená mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o stažení raket 

z ostrova výrazně uškodila vztahům mezi SSSR a Kubou a přispěla k 

částečnému přiblížení Kuby s Čínou25, což bylo dáno Castrovou nedůvěrou vůči slibu 

Spojených států o respektování kubánské suverenity a nyní i ztrátou důvěry vůči SSSR.  

 

Po tomto incidentu se sovětští pohlaváři rozhodli podniknout několik kroků k tomu, aby 

dostali Castra zpět na svou stranu. V první řadě výrazně zvýšili dodávky konvenčních 

zbraní na ostrov, a to v takové míře, že se kubánská armáda rázem stala jednou 

z nejmocnějších v západní hemisféře. To Kubáncům umožnilo efektivně se bránit 

sporadickým útokům zprostředkovaným Spojenými státy nebo jakýmkoliv jiným 

pokusům o narušení vnitřní suverenity Kubánské republiky. Tímto způsobem se 

Sovětům podařilo udobřit si Castra a potvrdit kubánskou pozici uvnitř socialistického 

tábora.26 

 

Rozčarování pro Castra přišlo s bombardováním Vietnamu Spojenými státy v roce 

1965; prodloužení a zintenzivnění této operace Castra hluboce znepokojilo. Přesvědčilo 

ho to o tom, že samotné přináležení do socialistického tábora skýtá jen velmi malou 

ochranu od SSSR. V reakci na toto dění v roce 1966 prohlásil: „Nemyslíme si, že je 

vhodné pro národ svěřit otázku své vlastní bezpečnosti do cizích rukou nebo přespříliš 

                                                 
22 Nikolai Leonov, „Soviet inteligence in Latin America during the cold war“ (příspěvek přednesený 

v Centro de Estúdios Publicos, Santiago de Chile, Chile, 22. září 1998).  
23 Nikolai Leonov, „Soviet inteligence in Latin America during the cold war“, 12. 
24 Ibid., 12. 
25 Levesque, „La union sovietica y Cuba: Una relacion especial“, 8. 
26 Ibid.,9. 
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spoléhat na pomoc druhých v oblasti národní obrany, přiklad toho vidíme ve 

Vietnamu“.27 

 

Tato situace přispěla k dalšímu utvrzení Fidela Castra v tom, že jediný způsob jak 

zajistit větší míru bezpečí pro další rozvíjení kubánské revoluční vlády ve stávající 

podobě, je rozšířit revoluci na celý latinskoamerický kontinent. Právě v letech 1966 a 

1967 Castro realizoval nejintenzivnější pokusy o expanzi revoluce, a ty komunistické 

strany, které se proti této formě politického vývoje stavěly, odsuzoval.28 Již vzpomínané 

Che Guevarovo poselství národům třech kontinentů - jehož implikacím se budu 

podrobněji zabývat v rámci třetí kapitoly – které obsahovalo koncepci o vytvoření 

„mnoha dalších Vietnamů“, se právě v tomto období stalo oficiálním cílem kubánské 

politiky. 

Sovětská politika mírového soužití znamenala pro Kubu uznání Latinské Ameriky za 

zájmovou sféru USA. Stejně tak obchodování sovětského bloku s rozvojovými zeměmi 

bylo nazýváno vykořisťováním a finanční podporou proamerických diktatur.29 

Obrovskou ránu pro celou Kubu znamenala smrt jednoho z hlavních představitelů 

revolučního režimu a tvůrců kubánské zahraniční politiky – Che Guevary, který byl 

popraven při operaci v Bolívii v roce 1967. Guevarova smrt kubánskou politiku 

dozajista oslabila, nepředstavovala ovšem nějaký znatelný zvrat – jeho mise v Bolívii 

byla jen kulminací kubánských snah o vytvoření revolucí na celém kontinentu Latinské 

Ameriky již od roku 1959. Fidel Castro spolu s kubánským ministerstvem vnitra tuto 

politiku, která byla vystavená již na předešlých operacích, podporovali. Po smrti Che 

Guevary Havana naopak ještě zintenzivnila podporu partyzánských operací skrze 

organizaci výcviku, logistické podpory a veřejnou rétoriku.30 

 

Ti, kteří se zúčastnili tohoto typu výcviku v roce 1968, vzpomínají na to, že trénink byl 

opravdu velice náročný, zahrnoval měsíce pochodů a přijímání instrukcí v oblasti 

střelby, explosiv, komunikace, výkopu tunelů a stavění táborů.31 Ve stejné době Castro 

                                                 
27 Francois Maspero, Fidel Castro, Revolution Cubaine II (Paris: Maspero, 1968), 145. 
28 Levesque, „La union sovietica y Cuba: Una relacion especial“, 9. 
29 , Pavel Pečínka, Od Guevary k Zapatistům: přehled, složení a činnost guerillových hnutí Latinské 

Ameriky (Brno: doplněk, 1969), 37. 
30 Tanya Harmer, „Two, Three, Many Revolutions? Cuba and the Prospects for Revolutionary Change in 

Latin America, 1967-1975“, Journal of Latin American Studies 45. č. 1 (2013): 61-89, 

http://www.jstor.org (staženo 2. 10. 2015). 
31 Harmer, „Two, Three, Many Revolutions? Cuba and the Prospects for Revolutionary Change in Latin 

America, 1967-1975“, 7. 
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vyzýval revolucionáře, aby se pokusili napodobit již zesnulého Guevaru a výkonný 

sekretariát OSPAAAL prohlašoval, že podmínky v Latinské Americe jsou vhodné pro 

zahájení maximální revoluční ofenzívy. 

Po několika neúspěších v následujících 18 měsících byl Castro ovšem nucen 

přehodnotit stávající kurz.  

 

Události roku 1968 a jejich vliv na vztahy mezi Kubou a 

Sovětským svazem 

Důkazem pokračující kubánské podpory ozbrojených revolucí i po Guevarově smrti 

byla její podpora pro druhou partyzánskou frontu v Bolívii, představovanou Bolivian 

Ejército de Liberación Nacional (Národní Osvobozenecká Armáda, ELN). Tu vedl 

Guido Álvaro Peredo Leigu, známý spíše pod přezdívkou „Inti“, což byl člověk, který 

bojoval dříve v Bolívii po boku Che Guevary. Navíc v lednu roku 1968, před jejich 

útěkem z Bolívie, tři kubánští přeživší Guevarova partyzánského pluku – „Pombo“ 

(Harry Villegas), „Urbano“ (Leonardo Tamayo Núñez) a „Benigno“ (Dariel Alarcón 

Ramírez) – osobně odpřísáhli podporu obnovené partyzánské kampani.32  

 

V polovině roku 1969 byla však kubánská podpora této operaci přerušena. Bylo to tak 

náhlé, že Begnino, který byl v té době na cestě do Bolívie, obdržel příkaz vrátit se zpět 

na Kubu.33 Kubánská vláda přestala do Bolívie posílat vlastní muže a začala stahovat ty, 

kteří v tu dobu byli již na místě. Od tohoto momentu již účastníci operace ELN nemohli 

počítat s plnou vládní podporou. Vzrůstající obavy kubánské vlády vedly k celkovému 

přehodnocení její politiky praktikované na kontinentě Latinské Ameriky. Dosažený 

závěr byl, že doposud praktikovaná regionální politika Havany nebyla zcela efektivní, a 

že kubánská pozice na americkém kontinentě byla v krizi.34  

Tuto analýzu samozřejmě podpořil i ohled na vztahy se Sovětským svazem. V určitém 

smyslu se dá mluvit o tom, že kubánská podpora ozbrojených revolucí po smrti Guevary 

byla jakýmsi způsobem potvrzení si vlastní autonomie uvnitř kubánsko-sovětského 

                                                 
32 Gustavo Rodríguez Ostria, Sin tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista 

en Bolivia (La Paz: Grupo Editorial Kipus, 2006), 60. 
33 Harmer, „Two, Three, Many Revolutions? Cuba and the Prospects for Revolutionary Change in Latin 

America, 1967-1975“, 8. 
34 Ibid., 9. 
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svazku v momentě, kdy Moskva výrazně zvyšovala tlak na Havanu s úmyslem přiblížit 

její zahraniční politiku té vlastní.35 

Moskva dokonce Castra v červnu roku 1967 důrazně varovala, že pokud neustoupí ze 

své politiky podpory ozbrojených revolucí a nepřestane veřejně útočit na pro-sovětské 

komunistické strany v regionu (a tím i nepřímo na Sovětský svaz), nebude již moci do 

budoucna počítat se sovětskou podporou. Když Castro, ve světle sovětského ultimáta, 

odmítl kapitulovat, a navíc dokonce zintenzivnil své projevy o potřebě vytváření 

revolucí, kubánsko-sovětské vztahy dosáhly bodu mrazu. Castro se nezúčastnil oslav 

padesátého výročí Říjnové revoluce a Sovětský svaz se rozhodl značně omezit dodávky 

ropy na ostrov, což donutilo kubánského lídra na začátku roku 1968 vyhlásit stav nouze 

a ropu distribuovat na příděly.36 

Havana se na oplátku postarala o další marginalizaci Sovětům nakloněného křídla uvnitř 

vlastní strany. Největší rozruch v tomto směru vzbudil proces s vnitrostranickou 

„mikrofrakcí“ Aníbala Escalanta, jež byla obviněna z podporování politických linií 

protikladných castrismu (a zcela souhlasných s Kremlem). Proces skončil odsouzením 

příslušných osob k dlouhodobým trestům odnětí svobody.37 

Castro v této době v rámci dvoudenního „tajného proslovu“ adresovanému Prvnímu 

plenárnímu zasedání Ústředního výboru strany detailně popisoval sovětskou zradu 

Kuby během Kubánské raketové krize a jejich neochotu podpořit revoluce ve třetím 

světě. Snažil se tím ukázat, že Kuba se v žádném případě nenechá Sovětským svazem 

vydírat, ovšem ve stejném duchu si byl dobře vědom faktu, že bez sovětské materiální 

podpory se Kuba neobejde. Z toho důvodu se vydal směrem ústupků a v srpnu roku 

1968 otevřeně podpořil invazi Sovětského svazu do Československa.38 

To učinil navzdory tomu, že často sám kritizoval byrokratickou degeneraci a 

dogmatismus panující ve všech zemích východní Evropy. Podle jeho slov 

Československo začalo sklouzávat ke kapitalismu a imperialismu, takže i když se 

jednalo o zjevné porušení suverenity, invaze jakožto menší zlo byla nezbytná.39 

Jak ve svém společném díle argumentují Blight s Brennerem: „Kuba byla připravena 

respektovat odlišný postoj Sovětského svazu, ale jen za toho předpokladu, že se SSSR 

zachová zrovna tak. Měl to být krok vpřed, krok namířený na utvoření vztahu 

                                                 
35 Ibid., 9. 
36 Ibid., 9. 
37Trento, „ Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 66. 
38James G. Blight a Philip Brenner, eds., Sad and Luminous Days: Cuba’s Struggle with the Superpowers 

after the Missile Crisis (Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2002). 
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založeném na vzájemném respektu a generujícím zisky na obou stranách, ne vztahu 

typu rodič-dítě.“40 

 

Ekonomický aspekt vztahu Kuby se Sovětským svazem 

Historicky se průmyslová zaostalost Kuby vždy spojovala s absolutní dominancí 

produkce cukru, což nedávalo prostor pro žádný jiný sektor, aby se řádně rozvinul. 

Tento základní charakter ostrova byl daný již od konce 18. století, kdy se Kuba během 

relativně krátké doby proměnila v hlavního světového výrobce cukru. Již v roce 1925 

Kuba produkovala čtyři a půl milionu tun cukru a díky dohodě o zvláštních obchodních 

smlouvách mohla počítat se stabilním – tj. severoamerickým – trhem.41 

Problém byl v tom, že z tohoto důvodu byla Kuba primárně orientována na zahraniční 

trhy a hodně trpěla chronickými výkyvy cen; cukerná produkce tímto tedy do velké 

míry brzdila ekonomický růst a industriální expanzi ostrova. 

 Mezi lety 1920 až 1950 se podíl vývozu cukru na celkovém exportu země pohyboval 

mezi 70% až 92%, s průměrem 82%. V období od revolučního roku 1959 do roku 1976 

se tento podíl pohyboval mezi 74 % a 90 %, s průměrnou úrovní 82 %.42 Tato čísla 

jasně dokládají predominanci cukrové třtiny jako hlavního vývozního artiklu země, což 

se nezměnilo ani po revoluci, přestože pokusy o změnu proběhly. Do revoluce v roce 

1959 byla Kuba tedy ekonomicky primárně orientována na Spojené státy, které byly 

hlavním odběratelem a zdrojem kapitálu, technologie, průmyslové produkce a mimo 

jiné i hlavním investorem v oblasti hazardu, který byl až do Castrova příchodu k moci 

velice populární. Právě tato oblast ekonomiky byla odpovědná za zvětšující se sociální 

rozdíly mezi obyvatelstvem. K financím proudícím z hazardu měl přístup jen malý 

segment kubánské populace, čehož ve své revoluční kampani později využil Castro. 

Silná orientace kubánské ekonomiky na Spojené sáty ji samozřejmě činila velice 

zranitelnou a do velké míry i diktovala formu vzájemných vztahů v politické sféře.  

 

                                                                                                                                               
39 Trento, „Castro a Kuba: Od revoluce k dnešk“, 67. 
40 Blight and Brenner, „Sad and Luminous Days“, 35. 
41 Trento, „Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 15. 
42 Carmelo Mesa-Lago, „La dependencia económica externa de Cuba y su repercusión sobre su política 

exterior“, Estudios Internacionales 15, č. 57 (1982): 60-87, 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/16063/22023 (staženo 22. 9. 2015). 
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Kuba na cestě k industrializaci ekonomiky 

Po úspěšně zvládnuté revoluci se bylo třeba poohlédnout po partnerovi, který by byl 

schopen zastoupit roli, kterou do roku 1959 hrály Spojené státy. Proto se již v červenci 

roku 1960, poté co se Chruščov smluvně zavázal pomoci Kubě, vydala kubánská 

delegace vedená Raúlem Castro do Moskvy, aby prodiskutovala, mezi jinými 

záležitostmi, podmínky ekonomické spolupráce.43 V komuniké publikovaném po této 

návštěvě Sovětský svaz přislíbil dodávat na Kubu ty produkty, které jí byly Spojenými 

státy a jejich partnery odepřeny, to mělo být „založeno na rozvoji normálních 

obchodních vztahů.“44 V prosinci téhož roku byla druhá kubánská delegace, tentokráte 

vedena Guevarou, vyslána do Moskvy s úmyslem získat podpis smlouvy, ve které stálo: 

„Sovětský svaz se zavazuje přijmout veškerá možná opatření k tomu, aby byl schopen 

zásobovat Kubu produkty, které jsou absolutně nezbytné pro její ekonomiku (ropa, 

těžké kovy, atd.) v situaci, kdy tyto produkty Kuba nebude schopná koupit od žádné jiné 

země“.45 

 

Již od roku 1960 se kubánské vedení snažilo o přijetí strategie ekonomického vývoje, 

která byla od svého počátku velice ambiciózní; v dlouhodobé perspektivě se mělo cílit 

k dosažení naprosté ekonomické soběstačnosti, což z krátkodobého hlediska vyžadovalo 

rozvinutí některých z odvětví těžkého průmyslu. V dané situaci (v té době se Sovětský 

svaz velice vážně zabýval modelem specializací ekonomik v rámci zemí Východního 

bloku a silně oponoval rumunským plánům na vybudování ohromného komplexu 

ocelářského průmyslu, bez toho aniž by k tomu mělo potřebný materiál) SSSR na 

takový plán nemohl přistoupit. Přesto sovětští pohlaváři na své kubánské protějšky 

nevyvíjeli přímo žádný nátlak – jejich nesouhlas se zmíněným projektem byl vyjádřen 

spíše nepřímo například tím, že sovětský tisk této otázce nevěnoval žádnou pozornost.46 

 

Za účelem nastartování rychlé industrializace byla zřízena Centrální plánovací komise 

(JUCEPLAN). Ovšem spěch, který celou operaci od začátku provázel, dal procesu punc 

neorganizovanosti, zvýrazněné navíc nedostatky v plánování. Jednoleté plány 

vypracované od roku 1962 a střednědobý plán na léta 1962-1965 byly neúspěšné, což 

                                                 
43 Levesque, „La union sovietica y Cuba: Una relacion especial“, 11. 
44 Pravda, 21 července 1960. 
45 Pravda, 20. Prosince 1960. 
46 Levesque, „La union sovietica y Cuba: Una relacion especial“, 13. 
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bylo způsobeno především mechanickým uplatňováním modelů vytvořených původně 

pro jiné situace.47 Hlavním cílem bylo snížit výrobu cukru, zčásti na znamení 

rozhodného přerušení vazby s minulostí. Tak se produkce z 6, 9 milionů tun v roce 1961 

snížila téměř na polovinu (3, 8 milionů tun) v roce 1963.48 V téže době sílily snahy o 

diverzifikaci zemědělské produkce a o dosažení stavu potravinové soběstačnosti. To 

mělo být umožněno dvěma agrárními reformami. Po provedení druhé reformy v roce 

1963 kontroloval stát 60% zemědělské půdy a navíc se toto procento časem ještě 

zvýšilo díky směrnici, která zakazovala asi 200 000 zbylým drobným vlastníkům 

prodávat pozemky soukromým osobám.49  

Tento plán byl kritizován jen malou částí kubánského vedení – primárně těmi politiky, 

kteří byli spojováni s Komunistickou stranou Kuby ještě před rokem 1959 a neúčastnili 

se revolučních bojů. Tato úzká skupina vnímala pokus udělat z Kuby zemi ekonomicky 

naprosto nezávislou na všech ostatních státech jako utopický. Věřili, že jedinou cestou 

rozvoje kubánské ekonomiky je model, který spoléhá na sovětskou podporu v otázkách 

obchodu a teoretického vedení.50 Nicméně tato skupina v polovině 60. let upadla u 

Castra v nemilost, když sovětsko-kubánská polemika nabrala nejintenzivnějších obrátek 

a Kuba razila čistě nezávislou, revoluční strategii. Jak již bylo výše zmíněno, členové 

této frakce byli v roce 1968 zatčeni a vyloučeni ze strany. 

 

Ovšem již v letech 1963-1964 bylo jasné, že tento model není úspěšný, což bylo 

způsobeno zejména odchodem technických kádrů do ciziny, vysokými sociálními výdaji 

a velkými státními investicemi do strategických sektorů, jako byla obrana, a také 

rozhodnutím upřednostňovat výrobu pro vnitřní trh. Právě toto rozhodnutí zároveň se 

snížením produkce cukru způsobilo vážný deficit obchodní bilance.51 

V roce 1963 byla kubánská obchodní bilance třikrát horší než v období 1960-62, což 

bylo zapříčiněno importem potravin a spotřebního zboží, který o mnoho převyšoval 

export.52 Nabízelo se snížit objem dováženého zboží, to ovšem nebylo zcela realistické. 

Továrny produkující spotřební zboží byly na dovážených materiálech naprosto závislé.53 

                                                 
47 Trento, „Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 48. 
48 Ibid., 48. 
49 Ibid., 49. 
50 Katz, „The Soviet-Cuban connection“, 15. 
51Trento, „ Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 50. 
52 Kosmas Tsokhas, „The Political Economy of Cuban Dependence on the Soviet Union“, Theory and 

Society 9, č. 2 (březen 1980): 319-362, http://www.jstor.org (staženo 12. 10. 2015). 
53 Edward Boorstein, The Economic Transformation of Cuba (New York: Monthly Review Press,1968), 

195. 
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Návrat zpět k zaměření ekonomiky na cukernou produkci se tedy stal nevyhnutelným. O 

postojích kubánské a sovětské vlády k této problematice autoři Huberman a Sweezy 

napsali následující: 

„Z důvodu ideálních půdních a klimatických podmínek, ale také historické specializace, 

je Kuba velice nízkonákladový producent cukru, pravděpodobně s možností produkovat 

tuto plodinu za nejvýhodnějších podmínek ze všech států světa. Sovětský svaz je na 

druhou stranu nízkonákladový producent všech produktů, které Kuba nejvíce potřebuje: 

ropa, nákladní automobily, džípy, traktory, těžká technika atd. Pokud jsou ceny 

nastavené v rovnováze s náklady, Sovětský svaz může snížit náklady na uspokojení 

vlastní cukerní spotřeby tím, že Kubě poskytne to, co k produkci cukru potřebuje – 

v čím větším objemu, tím efektivněji může tato výměna probíhat.“54 

Jinými slovy, pro Sovětský svaz byla Kuba zaměřená na produkci cukru mnohem 

výhodnějším parterem. Castro se nakonec s tímto modelem ztotožnil a v roce 1965 

prohlásil, že Kuba dá prioritu produkci cukrové třtiny, protože půdní a klimatické 

podmínky na Kubě, co se způsobilosti k pěstování cukru týče, jsou nejlepší na světě.55 

 

Návrat k cukru 

Popsané vývojové etapy byly doprovázeny intenzivní debatou mezi zastánci 

alternativních modelů, z nichž nejvýznamnější byl obhajován Ernestem Che Guevarou, 

který byl v té době zodpovědný za průmysl, stal se předsedou Národní banky a poté 

ministrem průmyslu.  

Guevara ostře kritizoval ekonomický model postavený na specializaci produkce pouze 

jedné plodiny; podle něj se v rámci této koncepce Kuba ocitne ve stejně závislé pozici, 

jen se Spojené státy zamění za Sovětský svaz.  

Guevara hájil systém spjatý s představou o „novém člověku“. Byl přesvědčen, že díky 

zformování revolučního vědomí může být v několika krátkých etapách vybudován 

komunismus, a tak je možné prakticky přeskočit fázi socialismu. Proto se rozhodl co 

nejdříve zrušit cenový zákon, zrušit trh, určit ceny shora bez ohledu na nabídku a 

poptávku, postupně odstranit peníze, centrálně financovat podniky na podkladě jiných 

kritérií, než je jejich produktivita.  

                                                 
54 Leo Huberman a Paul M. Sweezy,eds., Socialism in Cuba (New York: Monthly Review Press, 1970), 

77-78. 
55 Ibid., 78. 
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Jeho konečným cílem bylo zformovat nezištného a solidárního občana připraveného 

vydat vše pro kolektiv. Výchova měla probíhat za pomoci vzdělání, příkladu, 

mobilizace, dobrovolné neplacené práce, morálních podnětů a rozšiřování sociálních 

služeb.56 

 

Přestože byl v letech 1963-1964 tento model částečně používán v různých 

hospodářských odvětvích, už od konce roku 1964 si Kuba zvolila cestu, která šla z velké 

části proti Guevarově přesvědčení. Ostrovní ekonomika tak opustila linii přímé 

diverzifikace a industrializace a znovu přisoudila prioritu primárnímu sektoru, zvláště 

pak výrobě cukru.57 

Toto rozhodnutí bylo učiněno s tou podmínkou, že Sovětský svaz, a to Chruščov 

osobně, se zasadí o plnou mechanizaci procesu sklizně, aby bylo docíleno vyšší 

efektivity.  

Slovy experta na danou problematiku K. S. Karola: „Rusové poslali v jedné várce na 

Kubu tisíc Chruščovových strojů, natolik důvěřujíc Chruščovově prozíravosti, že asi ani 

neobtěžovali provést předběžné testy oněch přístrojů v kubánském prostředí.“58 

Přístroj na sekání cukrové třtiny byl modelován na ukrajinských rovinách; Kuba ovšem 

tak rovinatou půdu neměla a třtina useknutá určitým způsobem již nebyla schopna 

generovat nové výhonky. Sám Castro tento stroj označil za „velikého ničitele; tam, kde 

byl použit, hodně dlouho nic neporoste.“59 

Mechanizace neodpovídající místním podmínkám přispěla k tomu, že Kuba nedokázala 

dosáhnout limitu úrody, který byl předmětem dohody z roku 1964. Ta předpokládala, že 

SSSR bude nakupovat rostoucí množství cukru, které v roce 1970 dosáhlo pěti milionů 

tun (namísto očekávaných 10 milionů), a to za vyšší ceny, než jaké platily na 

mezinárodním trhu. Tento závěr spolu s dalšími, podstatně méně významnými 

smlouvami podepsanými s dalšími socialistickými zeměmi včetně Číny, umožnil růst 

produkce cukru, která v roce 1967 přesáhla šest milionů tun.  

 

Sovětský svaz naopak v období 1964-68 zvýšil vývoz průmyslových produktů na 

ostrov. Kuba se tak postupně stala naprosto závislou na dovozu ropy, síry, azbestu, 

                                                 
56Trento,“ Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 52. 
57 Trento,“ Castro a Kuba: Od revoluce k dnešku“, 52. 
58 Kewes S. Karol, Guerrillas in Power: The Course of the Cuban Revolution (New York: Hill and Wang, 

1971), 41. 
59 Ibid., 41. 
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umělých hnojiv a zařízení jako nákladních a osobních automobilů a obráběcích 

soustruhů ze Sovětského svazu.60 

Jednalo se tedy o klasickou dělbu práce mezi periferií a metropolí, což se odráželo i ve 

vzájemných smlouvách. Již zmíněná dlouhodobá obchodní smlouva podepsaná v lednu 

roku 1964 zavazovala Kubu dovážet do SSSR 24 milionů tun cukru mezi lety 1965 – 

1970 za cenu 6, 11 centů/kilogram, částka byla smluvně zafixována na této úrovni. 

Sovětské platby měly nabrat formu industriálního zboží a surových materiálů na oplátku 

dovážených na ostrov.  

Ve skutečnosti se to mělo ovšem tak, že se SSSR postupně stával spíše „sponzorem“ 

kubánské ekonomiky, nežli rovnocenným obchodním partnerem. Vinou kubánského 

dluhu a vysokého obchodního deficitu vůči Sovětskému svazu, byl vývoz cukru jen 

částečným poplatkem za dovoz zboží ze SSSR.61 

Tyto podmínky značně limitovaly možnost kubánské vlády získat zahraniční měnu, což 

by vyžadovalo značný přebytek objemu produkce, tedy vyprodukovat více, než si žádal 

Sovětský svaz ke splacení dlužné částky. Jen velmi málo produkce mohlo být tedy 

vyváženo do zón konvertibilní měny. Závazek vůči Sovětskému svazu měl v tomto 

ohledu jednoznačnou prioritu.62 

Důsledky této formy rozdělení úloh v oblasti ekonomické výměny byly politické i 

ideologické povahy. V období mezi lety 1967-1968, kdy se Castro nacházel na úplném 

vrcholu ideologického rozporu se Sovětským svazem, byla Moskva schopna „ukáznit“ 

Havanu tím, že využila svého postavení klíčového dodavatele průmyslového zboží, 

které by kubánská vláda v dané situaci nemohla sehnat nikde jinde. To se také odehrálo 

na začátku roku 1968. Sovětský svaz úmyslně opozdil dodávku ropy na ostrov, takže 

v lednu toho roku byla kubánská vláda nucena vyhlásit přerozdělování ropy na příděly 

z důvodu „omezené schopnosti“ SSSR pokračovat v dodávkách. To paradoxně 

probíhalo ve stejné době, kdy Sovětský svaz zahájil globální ofenzívu v oblasti exportu 

ropy.63 Sověti navíc cíleně oddalovali podpis každoroční obchodní smlouvy a začali 

vymáhat úroky z úvěrů.  

                                                 
60 Tsokhas, „The Political Economy of Cuban Dependence on the Soviet Union“ 8. 
61 L. Goure and J. Weinkle, „Cuba's New Dependency“, Problems of Communism 21, č. 2 (1972): 75. 
62 Ibid., 75. 
63 Tsokhas, „The Political Economy of Cuban Dependence on the Soviet Union“ 9. 
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Situace se změnila až po Castrově váhavém vyjádření podpory invaze vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa; ekonomické restrikce byly zrušeny a o rok později byla 

podepsána nová obchodní smlouva.64 

 

Kuba po roce 68 – nezávislý aktér, nebo loutka ovládaná 

Sovětským svazem? 

Představovala Guevarova smrt a pozdější události roku 1968 porážku linie, kterou 

Havana uplatňovala od počátku 60. let? Sovětský svaz byl v takové pozici, že prakticky 

v jakýkoli moment mohl ostrovní stát odříznout od téměř veškerého zdroje ropy, většiny 

kapitálu, potravinové produkce, primárních surovin, okolo třetiny kapitálových statků a 

zřejmě veškeré zbrojní výbavy. Je vůbec možné, aby země v uspokojování svých 

základních potřeb, natolik závislá na jednom státu, mohla vést zahraniční politiku 

v rozporu s tou, kterou vede její „chlebodárce“? 

Ekonomická závislost Kuby na Sovětském svazu, která o sobě dala nejvíce vědět právě 

v roce 1968, je faktem, o kterém není sporu. Debaty se vedly spíše o tom, do jaké míry a 

jakým způsobem se tento asymetrický vztah v oblasti ekonomické spolupráce odrazil na 

zahraničněpolitické počínání kubánské vlády.  

 

V této oblasti v období studené války postupně vznikly tři hlavní teoretické proudy 

zabývající se touto otázkou. Kubánská vláda si vždy stála za tím, že její zahraniční 

politika je naprosto nezávislá, že rozhodně není nikým limitovaná a že její vztah se 

Sovětským svazem je založený na vzájemném respektu a uznávání principu rovnosti 

obou partnerů.  

Američtí politici a diplomaté, jako například Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski 

nebo Alexander Haig, tento vztah vnímali o poznání jinak. Tvrdili, že Kuba není nic víc 

než „loutka“ nebo „pěšák“ absolutně pod kontrolou sovětských politiků.  

S odlišnou evaluací kubánské závislosti/nezávislosti přišli severoameričtí akademici, 

kteří pracovali jako poradci vlády USA. Edward González charakterizoval Kubu jako 

mezinárodního hráče sledujícího primárně vlastní zájmy, který je dočasně nucen 

                                                 
64 Tsokhas, „The Political Economy of Cuban Dependence on the Soviet Union“ 9. 
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operovat uvnitř parametrů nastavených polickými a strategickými zájmy Sovětského 

svazu, ale který se všemi dostupnými prostředky snaží docílit zájmů vlastních.65 

Donald Ronfeldt se dobral závěru, že Kuba je „superklientem“.66 Jiri Valenta zas použil 

termín „privilegovaný spojenec“, čímž oba přikládají Kubě speciální postavení ve 

vztahu se Sovětským svazem a tvrdí, že ostrovní stát má více nezávislosti než ostatní 

sovětští spojenci.67 

Jorge Domínguez zas tvrdí, že mezi Kubou a Sovětským svazem existuje „asymetrický 

vztah, ale vzájemná závislost“, a že vzájemné vztahy neomezují Kubu ve formulaci 

vlastní zahraniční politiky.68 

Domínguez je zřejmě jediným specialistou, který ve své studii zmíněné problematiky 

použil kvantitativní metodu. Snažil se zjistit, jestli byl kubánský program zahraniční 

pomoci vlastní kubánskou iniciativou, nebo jen kopíroval sovětský model. Závěry jeho 

studie jsou následující: 1. všech 14 zemí, které od kubánské vlády obdržely finanční 

podporu, se mohly spolehnout na nějakou formu podpory i od Sovětského svazu a států 

východní Evropy; 2. 10 z 11 zemí, které obdržely vojenskou pomoc od Kuby, obdržely 

vojenskou pomoc i od Sovětského svazu a zemí východní Evropy. V závěru ovšem 

konstatoval, že přesto, že existuje určitá korelace mezi výběrem zemí hodných 

ekonomické a vojenské pomoci ze strany Kuby a Sovětského svazu, „zdá se, že Kuba 

má v otázce rozmístění svého personálu dostatek autonomie k tomu, aby mohla tvrdit, 

že její program zahraniční pomoci je skutečně její vlastní.“69 

 

Co se otázky nezávislosti zahraniční politiky Kuby po roce 1968 týče, je téměř možné 

konstatovat, že kolik na toto téma bylo vypracovaných studií, tolik existuje různých 

interpretací daného problému. Cílem této podkapitoly je jen poukázat na hlavní 

příspěvky do této diskuse. Mým úkolem je zjistit, jak se postupné navyšování 

ekonomické závislosti Kuby na SSSR, kulminující v roce 1968, projevilo v kubánské 

propagandě zobrazované na stránkách magazínu Tricontinental. 

                                                 
65 Edward González, „Complexities of Cuban Foreign Policy“ Problems of Communism (listopad 1977): 

1-15, http://www.unz.org/Pub/ProblemsCommunism-1977nov-00001?View=PDF (staženo 15. 10. 2015). 
66 David F. Ronfeldt, "Superclients and Superpowers Cuba: Soviet Union/ 

Irán: United States", The RAND Paper Series (duben 1978): 1-33, 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5945.pdf (staženo 11. 11. 2015). 
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Jiri Valenta, "The Soviet-Cuban Alliance in África and Future Prospects in the Thirds World", Cuban 

Studies 36 (1. června 1980): 36-58, http://www.jstor.org (staženo 11. 10. 2015). 
68 Jorge Domínguez, "Political and Military Limitations of Cuban Policies in 

África", Cuban Studies 10, č. 2 (červenec 1980): 1-35. http://www.jstor.org (staženo 11. 10. 2015). 
69 Ibid., 10. 
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Do tohoto bodu byl obsah práce věnován deskriptivní analýze zahraniční politiky nové 

kubánské vlády, vztahem – v ekonomické, vojenské i politické oblasti – se Sovětským 

svazem a dopadu vzrůstající ekonomické závislosti na zahraničně politickou strategii 

Kuby. Doposud nebylo věnováno tolik prostoru kubánské roli v teoretickém orgánu 

OSPAAAL – magazínu Tricontinental. Ten byl právě jedním z hlavních prostředků, 

které měla kubánská vláda k dispozici, k propagaci své politiky podpory ozbrojených 

revolucí v zemích třetího světa.  

Třetí kapitola je věnována tomuto tématu a směřuje k zodpovězení stěžejní otázky této 

práce - lišila se nějak kubánská propaganda v období před a po roce 1968? Byla Kuba 

nucena ustoupit od své dosavadní politiky a změnit obsah ideologických sdělení, která 

se objevovala ve zmíněném magazínu? 

 

Podpora ozbrojených revolucí a Guevarovo poselství  

„Je třeba v lidech podnítit naprostou nenávist vůči společnému nepříteli, která z nich 

učiní efektivní, nemilosrdné vraždící nástroje. Naši vojáci takový musí být; lid bez 

nenávisti nemůže zvítězit nad brutálně postupujícím nepřítelem. Je třeba zahájit totální 

válku; v domovech nepřítele i v místech jeho oddychu. Osvobození musí přijít za 

každou cenu“, prohlásil Che Guevara ve svém „poselství světovým národům“, které 

bylo publikováno 16. dubna roku 1967 v Havaně ve formě nultého vydání magazínu 

Tricontinental. 

Jeho poselství představovalo jakousi „titulní stranu“ a ústřední sdělení magazínu 

Tricontinental, který byl po dlouhá léta jednou z hlavních zbraní kubánské 

propagandistické mašinérie. Je proto nezbytné, aby zde bylo řečeno několik slov o 

obsahu Guevarova sdělení adresovanému světovým národům. 

 

V této krátké eseji Guevara upírá hlavní pozornost na konflikt ve Vietnamu, světový 

imperialismus organizovaný Spojenými státy a definování společných cílů revolučních 

skupin na třech kontinentech.  

Varuje před přílišným optimismem plynoucím z toho, že již 21 let od konce druhé 

světové války panuje relativní klid zbraní. Poukazuje na konflikty v Koreji a Vietnamu, 

z jejichž rozpoutání jednoznačně obviňuje USA. Vinu ovšem přikládá i Sovětskému 

svazu s Čínou, jež „v okamžiku nutnosti reagovat v otázce definice směřování 

Vietnamu zaváhali a nepřipojili jej napevno do socialistického tábora. Navíc místo 
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skutečného boje udržují konflikt jen v rámci obviňování oponenta a stavění mu 

překážek do cesty“.70 

Roli zemí třetího světa v tomto konfliktu vidí v nutnosti zahájení ozbrojených bojů na 

všech místech, kde proto existují podmínky. V Africe podle Guevary zatím neexistují 

ideální podmínky pro kontinentální revoluci – „až když černé masy v Jihoafrické 

republice a Rhodésii zahájí svou autentickou revoluci, započne nová etapa vývoje 

africké historie“.71 

Asii vnímá jako „explosivní“ prostor, kde se dá vojenská invaze USA očekávat i na 

dalších místech (např. Kambodža). 

Hlavní revoluční potenciál vidí v Latinské Americe, kde se již se zbraní v ruce bojuje 

v Guatemale, Kolumbii, Venezuele a Bolívii; „téměř všechny země tohoto kontinentu 

jsou zralé pro revoluci a nastolení socialismu“, věří Guevara.  

„Odboj v Latinské Americe nabere celo-kontinentální podobu; stane se jevištěm mnoha 

bojů za osvobození ve vietnamském stylu“. 

Hlavní výhodu těchto bojových skupin vidí v tom, že na rozdíl od severoamerických 

vojáků, těmto lidem nechybí ideologická základna pro jejich jednání. Z tohoto důvodu 

věří v konečné vítězství v totální válce proti nepříteli. Cíle postulované v této eseji jsou 

následující: odstranění imperialismu, osvobození světových národů, zavlečení 

protivníka do bojů daleko od známého terénu a likvidace zdrojů, z nichž čerpá svou sílu.  

 

Tato práce zachycuje radikální kubánskou politiku z roku 1967. Ilustrativní je zejména 

kritika politiky Sovětského svazu a snaha podnítit revoluce po celém světě po 

kubánském vzoru. K tomuto Guevarovu poselství je odkazováno i v dalších číslech 

magazínu a je nutné ho chápat jako jakousi předlohu pro jeho ideologické směřování.  

 

 

Magazín Tricontinental, označovaný jako teoretický orgán výkonného výboru 

Organizace solidarity mezi národy Afriky, Asie a Latinské Ameriky (OSPAAAL) 

vznikl jako nástroj kubánské propagandy. Samotný fakt, že jako první článek 

Tricontinentalu bylo vybráno právě Guevarovo poselství, svědčí o jeho velmi 

specifickém ideologickém zaměření.  Magazín od svého vzniku ideologicky kopíroval 

                                                 
70 Ernesto Guevara, „Crear dos, tres…muchos viet-nam, es la consigna“, Tricontinental suplemento 

especial 1, č. 0 (duben 1967): 12. 
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zahraničně-politickou linii kubánské vlády. Z toho důvodu je, v souladu s cílem této 

práce, klíčové analyzovat obsah magazínu v době nejproblematičtějších vztahů se 

Sovětským svazem mezi lety 1967-68, a poté je porovnat s články vycházejícími po 

vyjádření Castrovi podpory SSSR v invazi do Československa. Je možné vypozorovat 

nějakou změnu? Popřípadě jaké povahy? 

Po podání několika faktických informací o magazínu Tricontinental se v rámci této 

kapitoly zaměřím právě na zodpovězení těchto důležitých otázek. 

 

Revista Tricontinental  

16. dubna roku 1967 OSPAAAL publikoval brožuru, ve které otiskl historické 

„poselství“ Che Guevary národům třech kontinentů, a na jejíž úvodní straně byla 

zmínka o tom, že se jedná o nulté číslo nově vzniklého časopisu „Tricontinental“. 

Gueavara své krátké sdělení, ve kterém popsal hlavní problémy revolučních hnutí a 

striktně odsoudil imperialistickou politiku, odeslal na žádost Výkonného sekretariátu 

OSPAAAL.72 

Spolu s touto brožurou byl distribuován i plakát, který graficky znázorňoval ono 

poselství: „Vytvořit dva, tři...mnoho dalších Vietnamů.“ Brožura i plakát byly v objemu 

100 000 kusů distribuovány ve španělském, anglickém a francouzském jazyce. Plakát 

bylo díky jeho malým rozměrům možné vložit přímo do brožury a distribuovat je tak 

jako součást jednoho celku, což byla praktika, které se magazín držel i s budoucími 

výtisky. Guevarovo poselství ve formě brožury bylo neprodleně odesláno do dalších 

zemí, ve kterých spřátelené organizace a různá levicová uskupení výtisk přeložily do 

dalších jazyků (italština, arabština, japonština) a odeslali skrze své distribuční kanály na 

další místa.  

Od prvního vydání byl magazín tisknut o rozměrech klasické knihy (zhruba A5). 

Rozsahově se v každém čísle nacházelo mezi 120 a 200 stránkami a vycházel jednou za 

dva měsíce v anglickém, španělském, francouzském a italském jazyce. Mimo esejů, 

proslovů, rozhovorů a detailních analýz politického a ekonomického kontextu 

jednotlivých „bojů za svobodu“ vypracovaných intelektuály a vůdci ze zemí třetího 

světa i západní Evropy, které měly sloužit jako platforma pro nové myšlenky týkající se 

                                                                                                                                               
71 Ibid., 15. 
72 „45 años haciendo historia, defendiendo cultura y expresenado solidaridad“, 

http://www.alainet.org/es/active/53379 (staženo 13. 9. 2015). 
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možnosti revolučních transformací společností, se v jednotlivých číslech vyskytovalo i 

velké množství grafického ztvárnění revoluční propagandy. Kromě již zmíněných 

plakátu se jednalo o samotný přebal jednotlivých výtisků, který byl de facto ideologicky 

silně zabarveným plakátem stejným jako ten, který byl do magazínu přikládán. Navíc 

byly mnohé články doplněny ilustračními fotografiemi přímo z míst ozbrojených 

konfliktů. 

Kromě samotného magazínu byl navíc každý měsíc publikován bulletin, který měl 

informovat o různých případech osvobozeneckých bojů a aktivitách OSPAAAL. 

 

V krátkém čase své existence byla OSPAAAL schopná vytvořit platformu, která 

zahrnovala tři primární média, na které mohla organizace spoléhat při své 

propagandistické práci: plakát, magazín a bulletin, které spolu s kinematografií a 

radiovými programy, přijímanými jak v Buenos Aires, tak například i v osvobozených 

zónách portugalské Guinei, integrovaly do jednoho celku politické sdělení, které 

cirkulovalo téměř po celém světě.73 

 

Tricontinental do srpna roku 1968 

Historicky první číslo magazínu pokrývalo období měsíců července a srpna roku 1967. 

Hned na vnitřní straně přebalu magazínu je obrázek nábojnic zalitých krví se sloganem: 

„úkolem všech revolucionářů je dělat revoluci.“ V úvodu jsou shrnuty cíle organizace a 

je znovu odkázáno ke Guevarovu poselství, které přesně vystihuje roli revolucionářů ze 

třech kontinentů.  

V prvním vydání byl dán prostor mnohým významným vůdcům zemí třetího světa 

k vyjádření podpory Tricontinentalu a k objasnění svého pohledu na roli, kterou by 

měly hrát revoluční uskupení v rámci třetího světa.  

Premiér Severní Koreje, Kim Ir Sen, se ve svém článku zamýšlí nad postavením 

ekonomicky méně rozvinutých zemí a jejich občanů v globálním světě. Tvrdí, že občané 

těchto států „by měli bojovat proti podvratným aktivitám amerického imperialismu a 

reakcionářských interních sil.“74 Cílem by mělo být „posílit revoluční hnutí a vytvořit 

                                                 
73 „45 años haciendo historia, defendiendo cultura y expresenado solidaridad“, 

http://www.alainet.org/es/active/53379 (staženo 13. 9. 2015). 
74 Kim Ir Sen, „Reformacemos la lucha antiimperialista y antiyanqui“, Revista Tricontinental 1, č. 1 

(červenec/srpen 1967): 10.  
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socialistický režim založený na nezávislé, národní ekonomii a kultuře.“ Jediný způsob, 

jak toho docílit je podle korejského lídra ozbrojená revoluce. Za stejně důležitý úkol 

považuje i obranu již provedených revolucí. 

V dalších článcích je probíráno postavení afro-amerických občanů Spojených států, 

v kterých je spatřován také velký revoluční potenciál, situace v Bolívii a Vietnamu, a je 

také kritizováno imperialisty podporované počínáni Izraele. 

Ben Barka, prezident přípravného výboru první konference třech kontinentů, který byl 

později v Paříži zavražděn, ve svém článku věnovanému nutnosti podpořit vietnamské 

kolegy v jejich „osvobozeneckých bojích“ zdůrazňoval, že „pomoci je možné otevřením 

několika bojových front na co nejvíce místech.“75 „Každý občan bojující proti 

imperialismu pomáhá svou činností Vietnamu“, dodává Barka.  

V samém závěru prvního čísla OSPAAAL slovy nejmenovaného autora vyzývá k 

„vyjádření aktivní a vojenské podpory pro kubánskou revoluci“. 

 

Druhé číslo, září-říjen 1967, hned v úvodu informuje o tragické smrti jednoho 

z hlavních představitelů kubánské revoluce, Ernesta Che Guevary, kterému je věnován 

úvod i závěr, a je otištěna i jeho esej - Internacionalismus a antiimperialismus, ve které 

vyzívá k boji na smrt proti imperialismu; „v boji, ve kterém neexistuje hranic.“76 Otištěn 

je v tomto čísle i zápis z proslovu Castra, ve kterém vyzdvihuje Guevarův příklad, který 

by měl sloužit jako inspirace pro nastávající revolucionáře v jejich bojích. 

Massemba Debat, prezident republiky Kongo, ve svém příspěvku rozvíjí myšlenku o 

silách, které byly rozpoutány na všech třech kontinentech, které jasně dokazují, že 

„jakmile masy nabudou vědomí o své politické podstatě, jsou schopny se efektivně 

mobilizovat a bojovat bez toho aniž by kdy cítily potřebu udělat krok zpět.“77 Debat si 

uvědomuje těžkosti takového boje, ale je si jist, že konečné vítězství bude na straně 

revolucionářů.  

Německý autor Peter Weiss ve svém příspěvku zas tvrdí, že „mohou nastat okolnosti, 

které člověka donutí změnit svůj přístup a stát se militantním. V mnoha zemích je toto 

jedinou možností.“78 

                                                 
75 Ben Barka, „El Portador del Mensaje“, Revista Tricontinental 1, č. 1 (červenec/srpen 1967): 88. 
76 Ernesto Che Guevara, „Internacionalismo y Antiimperialismo“ Revista Tricontinental 1, č. 1 (září/říjen 

1967): 22. 
77 Massemba Deba, „Comentarios sobre desarollo y tribalismo“ Revista Tricontinental 1, č. 2 (září/říjen 

1967): 18. 
78 Peter Weiss, „El Mundo mas poderoso de nuestra era“ Revista Tricontinental 1, č. 2 (září/říjen 1967): 

165. 
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V dalším čísle se objevil článek s názvem – Vietnam: pět lekcí, jedno vítězství od 

Truong Sona. Autor v něm popisuje zkušenost z války se Spojenými státy. Jedná se o 

jakýsi souhrn bojových metod a postupů aplikovaných proti nepříteli, které se 

osvědčily. Tento článek je de facto návodem k efektivnímu vedení partyzánského boje.  

Ve stejném čísle byla otištěna „generální deklarace první konference“, ve které mimo 

jiné zaznělo: „Konference proklamuje neodcizitelné právo všech národů na politickou 

nezávislost a na použití všech dostupných prostředků k jejímu prosazení, včetně 

ozbrojeného boje, v tom případě, že jim je toto právo odepřeno.“79 

V článku věnovaném nikaragujském revolucionáři Augustu Sandinovi a jeho 

následovníkům je opakovaně zmiňován revoluční potenciál celé Latinské Ameriky a 

zejména pak Nikaragui, kde Campesinos tvoří 70% veškeré populace. „Velikou 

perspektivu má náš odboj. Proč? Přesně kvůli našim podmínkám – lidé vědí, že jedinou 

cestou, kterou se můžeme vydat, představuje cesta ozbrojeného povstání. Lidé budou 

věřit v ty, kteří se se zbraní v ruce vydají do hor a měst.“80 

Ve 4. a 5. čísle, která byla vydaná v rámci jednoho výtisku, je detailně popisován vývoj 

partyzánských bojů v Peru. Podobně jako v článku o Vietnamu v předešlém čísle je tato 

práce koncipovaná do jednotlivých bodů, které obsahují různá vývojová stádia 

ozbrojeného boje a budí opět dojem jakéhosi návodu k postupu v boji proti 

imperialismu.81 Podobného rázu jsou i články o operacích ve Venezuele a Guatemale. 

V samotném závěru vydání z prvního čtvrtletí roku 1968 jsou stručně prezentovány 

všechny „osvobozenecké boje“ a je opět zdůrazňováno, že „jedinou alternativou, která 

se nabízí v boji proti imperialismu, je cesta ozbrojeného odboje“.82 Vrcholem tohoto 

vydání je zadní strana přebalu, na kterém je nákres amerického tanku M-103 s  popisem 

jeho výbavy a detailně znázorněných všech jeho slabých míst, na které je třeba při 

střelbě na něj mířit.  

Ve velmi podobném stylu jsou formátována i čísla květen-červen a červenec-srpen 

1968. Obzvláště první zmíněné číslo je téměř výhradně zaměřené na region Latinské 

Ameriky. Hodně prostoru je věnováno bojům ve Venezuele a Guatemale. V rozhovoru 

s Antoniem José de Sucrem, generálem Levicového revolučního hnutí Venezuely 

(Movimiento de Izquierda Revolucionaria), kterému je položena otázka o důsledcích 

                                                 
79 General Declaration of the first Conference, Revista Tricontinental 1, č. 2 (listopad/prosinec 1967):106. 
80 In Sandinos Footsteps, Revista Tricontinental 1, č. 3 (listopad/prosinec 1967): 113. 
81 Luis de la Puente, „A la Medida del Peru“ Revista Tricontinental 2, č. 4-5 (leden/duben 1968): 40. 
82 Declaracion general del Congreso Cultural de la Habana, Revista Tricontinental 2, č. 4-5 (leden/duben 

1968): 92. 
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úmrtí Che Guevary pro revoluční hnutí v Latinské Americe, de Sucre odpovídá: „Jeho 

smrt posloužila k zintenzivnění našich revolučních snah, k posunutí nás vpřed.“  

V článku s titulem „Latinská Amerika: zbraně, peníze a výbava“ je znovu a znovu 

opakováno, že podmínky na celém kontinentu Latinské Ameriky jsou vhodné pro 

zahájení boje za osvobození.  

Obě tato čísla navíc – stejně jako to předešlé – přichází s dalšími radami pro boj 

s imperialismem ve formě nákresu na zadní straně přebalu. Na vydání květen-červen je 

vyobrazena severoamerická helikoptéra UH-1 Iroquois (Huey) s popisem všech jejich 

slabých míst. V čísle následujícím je zas kresba klasické opakovací pušky značky 

„Winchester“, u které je poznamenáno hned devět důvodů, proč je právě tato zbraň 

vhodná k využití pro boj s imperialisty.  

 

Tricontinental 1969-1970 

První číslo Tricontinentalu v roce 1969 (leden-únor) se nese ve znamení hned dvou 

jubileí; 10 let kubánské revoluce a 3 roky od uspořádání první Konference solidarity 

s národy Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Z tohoto důvodu je ústředním článkem 

písemný záznam Castrova projevu v Havaně, ve kterém se kubánský lídr pokouší 

shrnout dílčí úspěchy zejména v oblastech školství, zdravotnictví a zemědělství. 

Mluví o úspěších v otázce zvýšení objemu zemědělské úrody, zdůrazňuje přetrvávající 

americkou hrozbu (nově ztělesněnou prezidentem Nixonem) a vyjadřuje vděčnost za 

pomoc přicházející ze socialistického tábora, zejména pak ze Sovětského svazu. 

„V určitých otázkách se naše pohledy na věc rozcházejí, což jsme vždy naprosto 

upřímně také vyjádřili. Se stejnou upřímností je ovšem nutno poznamenat, že tato 

pomoc pro nás byla v tomto obtížném období naprosto rozhodující.“83 

V článku o uruguayských Los Tupamaros je popsána teorie i praxe jejich počínání. 

Stěžejní myšlenka spočívá v tom, že není třeba čekat na vhodné revoluční podmínky, ty 

je možné vytvořit samotnou revolucí.84 

Závěr 10. čísla magazínu je věnován shrnutí dílčích úspěchu organizace. Připomenuto je 

Guevarovo poselství, které „reflektuje hlas Tricontinentalu, který je zároveň i hlasem 

těch, kteří si za svou cestu zvolili boj proti imperialismu za každou cenu. Toto je i linií 

                                                 
83 Fidel Fastro, „Cuba: diez anos de revolucion“, Revista Tricontinental 2, č. 10 (leden/únor 1969): 31. 
84 Carlos Nunez, „Los Tupamaros: vanguardia armáda en Uruguay“, Revista Tricontinental 2, č. 10 

(leden/únor 1969): 57. 
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OSPAAAL.“85 Článek je zakončen tradičním zvoláním: „Vytvořit dva, tři…mnoho 

Vietnamů.“ 

 

Číslo červen-srpen 1969 je, jak se píše v úvodu, věnováno světovému studentstvu, 

kterému redakce magazínu tímto vyjadřuje podporu v jeho bojích proti „buržoazii a 

imperialismu“.  

V tomto vydání je otištěna „Doktrína nového boje“ portorikánského Hnutí za 

nezávislost (Movimiento Pro Independencia), v které je ve stručnosti prezentována 

konstituční historie Portorika a jsou diskutování možné způsoby národního rozvoje. 

V deklaraci se objevuje zmínka o použití síly, která podle autora musí doprovázet 

osvobozenecký proces. Není ovšem jejím centrálním bodem. Větší důraz je kladen na 

výcvik specializovaných organizátorů, učitelů, propagandistů apod.  

Redné Depestre, básník a aktivista haitského původu se ve svém článku zamýšlí nad 

nutností vytvořit novou identitu pro obyvatelé tohoto ostrova. Ta by měla vzniknout na 

základě nové revoluce, do které by se měli zapojit zejména intelektuálové, kteří by měli 

udávat směr. V závěru ovšem dodává, že bez použití hrubé sily není možné ničeho 

dosáhnout. 

 

Číslo z období září-říjen téhož roku je zas věnováno památce zesnulých hrdinů Che 

Gueavary a Ho Chi Minha. Z tohoto důvodu je v tomto čísle opět otištěno Guevarovo 

poselství národům třech kontinentů. Mimo jiné se v tomto vydání Tricontinentalu 

objevuje i článek zakladatele Osvobozenecké lidové fronty Nikaragui (Frente de 

Liberación Nacional), Carlose Fonseci Amadora. Mladý revolucionář v něm popisuje 

ekonomickou situaci středoamerické republiky a zejména vliv dlouholeté dominance 

Spojených států na ní. Shrnuje i historii osvobozeneckých aktivit ze strany 

nikaragujských povstalců. Za vzor své zemi dává kubánské revolucionáře a zejména pak 

Che Guevaru. V článku ustanovuje dva hlavní body revoluce: „svrhnout 

zkorumpovanou a zločineckou státní aparaturu, která si v posledních letech uzurpovala 

všechnu politickou moc, a zároveň zamezit kapitalistických opozičním silám, 

operujícím pod záštitou USA, využít situace a ujmout se moci.86 

 

                                                 
85 Tres años de una reunión histórico, Revista Tricontinental 2, č. 10 (leden/únor 1969): 126. 
86 Carlos Fonseca Amador, „ Nicaragua hora cero“, Revista Tricontinental 2, č. 14 (září/říjen 1969): 40. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_bQLvIhD68
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Téměř totožný článek, tentokráte popisující současnou situaci a historický vývoj 

Hondurasu, se objevuje v čísle následujícím. Autor se soustředí na sociální členění 

společnosti a popisuje roli, kterou by měla hrát pracující třída (dělníci a zemědělci) 

v případné revoluci. Opíraje se o několik historických precedentů argumentuje, že 

jediným možným prostředkem k dosažení změny politického uspořádání je ozbrojená 

revoluce. Na druhou stranu ovšem tvrdí, že politický boj je hlavní formou vyjádření 

třídního boje. Za těchto okolností není, dle autora, ozbrojený boj „nic víc, než 

prodloužení politického boje.“87 

Číslo leden-únor 1970 je věnované „městským akcím“, které se v této době odehrávaly 

v zemích Latinské Ameriky: Brazílii, Argentině, Bolivii, Uruguaji, apod. Otištěn je zde 

například „Mini manuál městské guerilly“ (Minimanual of the Urban Guerrilla) od 

brazilského revolucionáře Carlose Marghella. Autor v něm definuje samotný pojem 

městské guerilly a popisuje nezbytné kvality, které musí člověk mít, aby se mohl stát 

její součástí. Na čtyřiceti stránkách je objasněno vše, co o guerille potřebuje člověk 

vědět; od logistiky a financování operací, přes taktiky bojů, až po propagandu a 

vzdělávání.  

V rámci tematického okruhu Latinské Ameriky se v tomto čísle dále objevuje rozhovor 

s Héctorem Béjarem, peruánským revolucionářem, básníkem a esejistou. Na otázku: 

„jakou roli by měla hrát levice v současné vnitropolitické situaci v Peru?“ Béjar 

odpovídá: „Hlavní je vysvětlit masám, co se v současné době v zemi děje, objasnit jim 

možnosti a limity současného politického procesu. Inkorporovat masy do jedné skupiny 

se studenty a odbory a objasnit jim situaci, to jsou dva hlavní úkoly současné levice.“88 

Číslo březen-duben 1970 přináší informace o uruguayských Tupamaros a detailní popis 

jejich posledních akcí, které zahrnují únosy, přepadení bank, heren, hotelů – zkrátka 

všeho, co je nějak spojeno se zahraničním kapitálem. V dalším článku se objevuje 

politický program Sandinistické fronty národního osvobození (FSLN). Cílem této 

nikaragujské politicko-militantní organizace je „chopit se vládní moci skrze destrukci 

byrokratického a vojenského aparátu diktatury.“89 Dalšími body na programu, které by 

se měly začít postupně plnit po převzetí moci, jsou: vytvoření nezávislé ekonomiky, 

agrární reforma, nová pracovní legislativa a sociální dávky, osvobození žen, revoluce 

v kultuře a vzdělávání a užší spolupráce se státy Střední Ameriky.  

                                                 
87 La vía de la revolucion hondurena, Revista Tricontinental 2. č. 15 (listopad/prosinec 1969): 32. 
88 Héctor Béjar, „Peru: Capitalism or Revolution?“, Revista Tricontinental 2, č. 16 (leden/únor 1969): 66. 
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Situace v Nikaragui je probírána i v následujícím čísle, kde je pozornost upírána 

převážně na rozdíly mezi budováním revolučních struktur ve městech a na vesnicích. 

Z toho důvodu, že revoluce by měla být primárně agrárního charakteru, se zde větší 

důraz klade na vytvoření stabilní základny na vesnicích, které by měly později 

spolupracovat s tajnými organizacemi ve městech. Sandinistická fronta také uznává 

celo-kontinentální povahu jejího boje. „Principiálním strategickým pravidlem všech 

revolučních skupin v Latinské Americe musí být neustálá snaha o otevření více 

bojových front současně.“90 To je v souladu s Guevarovou tezí o vytvoření více 

„Vietnamů“, jíž by se také, podle autora, měly revoluční skupiny v Latinské Americe 

držet.  

V posledním vydání magazínu Tricontinental z roku 1970 (listopad-únor 1971) je 

z oblasti Latinské Ameriky probírán politický vývoj v Chile a Brazílii. Stať s nadpisem 

„Chile: První bitva“ oslavuje volební vítězství strany Lidové jednoty, které je 

popisováno jako historicky první lidové převzetí moci demokratickým způsobem 

v Latinské Americe. Allendovo zvolení prezidentem Chile je vnímáno jako „jeden 

z historických momentů, který posouvá dopředu proces osvobození Bolívarovi a 

Guevarovi Ameriky.“91 

V článku popisujícím politické dění v Brazílii se autor, Lino Luben Pérez, zaměřuje na 

situaci v zemi, která nastala po úmrtí prezidenta Silvy. Autor v něm kritizuje nové 

vzniklou represivní vládu, která se opírá zejména o armádní složky. V závěru cituje 

brazilského kněze, Francisca Pessou, v té době žijícího již několik let v exilu v Mexiku, 

který zpochybňuje oficiální verzi o „přirozené smrti“ zesnulého prezidenta a dodává, že 

„Brazílie se stane pohřebištěm kapitalismu.“92  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
89 Porgram of the Sandinist Front of National Liberation, Revista Tricontinental 2. č. 17 (březen/duben 

1969): 61. 
90 Sandinist Front: People’s War in Central America, Revista Tricontinental 2. č. 18 (květen/červen 

1969): 104. 
91 Salvador Allende, „Chile: The First Battle“, Revista Tricontinental 4. č.  21-22 (listopad-únor 1971): 5. 
92 Lino Luben Pérez, „Brazil The Last Days of a Dictator“,  Revista Tricontinental 4. č. 21-22 (listopad-

únor 1971): 72. 
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Srovnání obou period 

V poslední kapitole této práce je uvedeno mnoho příkladů toho, jakou formu nabrala 

kubánská propaganda šířená v rámci magazínu Tricontinental. V podstatě se dá 

konstatovat, že Guevarův referát, který se objevil v nultém vydání, a k němuž bylo 

v průběhu zkoumaných let znovu a znovu odkazováno, předznamenal budoucí názorové 

rozpětí magazínu. Obsahy všech článků i jejich grafický doprovod byly v naprostém 

souladu s jeho myšlenkami. Z uvedených příkladů není nikterak patrné, že by ve dvou 

zkoumaných periodách došlo k nějaké fundamentální změně, co se ideologického 

sdělení týče.  

 

Přesto je možno vypozorovat některé sice drobné, ovšem ne úplně nepodstatné změny. 

Poslední čtyři čísla magazínu Tricontinental, které vyšly mezi lety 1967 a 1968, měla na 

zadní straně přebalu graficky znázorněný návod ke zničení určitého typu americké 

helikoptéry či tanku, případně popsané důvody k tomu, proč je pro střílení imperialistů 

vhodný určitý typ zbraně. Tak radikální forma propagandy se po roce 1968 (alespoň do 

roku 1970) již neobjevila. Také je důležité všímat si kontextu, ve kterém došlo ke 

zmínění Sovětského svazu. V prvním zkoumaném období byl SSSR upomenut v rámci 

Guevarova poselství, ve kterém byl kritizován za nedostatečnou podporu vietnamských 

komunistů a obecně pasivní přístup v boji proti šíření kapitalismu. Zato hned v prvním 

čísle vydaném v roce 1969 (již po zastavení sovětských dodávek ropy na ostrov) byl 

otištěn Castrův projev, ve kterém kubánský lídr vyjádřil vděčnost jeho vlády za pomoc 

od celého socialistického tábora a zejména Sovětského svazu, která byla podle jeho slov 

pro Kubu naprosto rozhodující.  

 

Ve světle těchto poznatků lze tedy učinit závěr, že obsah magazínu Tricontinental po 

roce 1968 zaznamenal určitý ústup ze své radikálnosti. Také rétorika vůči Sovětskému 

svazu byla pozměněna. Ovšem k žádné prudké změně kurzu nedošlo a magazín tak dále 

pokračoval na své ideologické linii předznamenané Guevarovým poselstvím světovým 

národům. 

 

 

 

 

 



   

 

37 

  

Závěr 
Zahraničně-politické zájmy Kuby, které byly novou vládou postupně formulovány poté, 

co se Fidel Castro v roce 1959 dostal k moci, se v průběhu let lehce měnily, základní 

body ovšem zůstaly v průběhu šedesátých let nepozměněné. Jednalo se o: získání vlivu 

na ostatní vlády, na světovou levici a podporu revolučních hnutí. Přestože měl hned 

z počátku kubánský režim globální tendence, hlavní pozornost byla upřena na dění 

v Latinské Americe, a to konkrétně na formování revolučních skupin, které měly 

v úmyslu dostat se k moci v „kubánském“ stylu.  

Kubánská podpora pro různá revoluční hnutí v okolních státech nevycházela pouze 

z potřeby odvrátit od sebe pozornost a obhájit vlastní formu vlády před agresivní 

politikou Spojených států; tato politika přetrvávala i poté, co se situace na Kubě 

stabilizovala a Castrově vládě již nehrozilo bezprostřední riziko. 

Podpora ozbrojených revolucí v zemích třetího světa (zejména v Latinské Americe) byl 

dlouhodobý strategický záměr kubánské vlády, který byl formován v průběhu 

šedesátých let a který nabíral a ztrácel na intenzitě v závislosti na vývoji vztahu se 

Sovětským svazem. Z agendy ovšem nikdy úplně nezmizel.  

Klíčovým aspektem vzájemných vztahů mezi SSSR a Kubou byla spolupráce 

v ekonomické oblasti. Druhá kapitola této práce shrnuje různé periody ekonomického 

vývoje karibského státu od Castrova nástupu k moci v roce 1959 do roku 1968, kdy 

došlo k přerušení dodávek sovětské ropy na Kubu. Text kapitoly podává svědectví o 

narůstající závislosti kubánské ekonomiky na dovozu surovin ze Sovětského svazu. Je 

také poukázáno na to, jaký vliv měla narůstající materiální závislost Kuby na 

sovětských dodávkách na formování kubánské zahraniční politiky – v krizový moment 

roku 1968 byla náhle ukončena podpora bolivijských revolucionářů a Castro veřejně 

vyjádřil svůj kladný postoj k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

V této části práce byly tedy již pevně stanoveny a faktickými argumenty podepřeny dvě 

zásadní skutečnosti: Kuba byla v roce 1968 již naprosto závislá na materiálních zdrojích 

dovážených ze Sovětského svazu, a to do takové míry, že bez nich nemohla zajistit 

budoucí vývoj své ekonomiky. Ekonomická závislost se poté projevila i na politické 

úrovni, když byl kubánský vůdce nucen učinit rozhodnutí, které by za jiných okolností 

pravděpodobně neučinil (dosavadní politický kurz tomu alespoň neodpovídal). 

Cílem této práce bylo, s ohledem na výše zmíněný vliv ekonomických faktorů na 

politická rozhodnutí kubánské vlády, posoudit, jak se události roku 1968 a následný 
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příklon Kuby k Sovětskému svazu projevily v propagandě zobrazené na stránkách 

magazínu Tricontinental. 

Po důkladné analýze obsahu všech čísel Tricontinentalu, které vyšly do doby, než došlo 

k přerušení dodávek ropy na ostrov, a jejich srovnání s obsahem čísel vydaných po 

tomto incidentu (do roku 1971) bylo ustanoveno, že k výrazné změně v obsahu a formě 

propagandistických sdělení nedošlo. Změnila se rétorika vůči Sovětskému svazu, když 

byl v 10. čísle magazínu (vydaném již po zastavení dodávek ropy) otištěn proslov Fidela 

Castra, ve kterém vyjádřil vděk za sovětskou pomoc. Také došlo k lehkému zmírnění 

radikálních forem revoluční propagandy. Vydávané články, z většiny popisující a 

povzbuzující revoluční aktivity v různých zemích „třetího světa“, svůj obsah ovšem po 

roce 1968 nezměnily. Také byl i nadále připomínán Gevarův odkaz a bylo i několikrát 

zmíněno jeho poselství, ve kterém mluvil o vytvoření mnoha dalších Vietnamů.  

V oblasti vnější propagandy (ve formě magazínu Tricontinental) si tedy Kuba dokázala 

udržet svou zahraničně-politickou linii i po z hlediska jejího politického vývoje 

přelomovém roce 1968.  

 

Summary 
Primary objectives of the Cuban foreign policy were slightly changing during the 1960s, 

their essence, however, remained the same. They were reflecting a fairly clear hierarchy 

of objectives, in descending order: survival of the revolutionary government, economic 

development, influence over governments, influence over the Left, and support of 

revolution. The main focus was on the developments in Latin America, and, primarily, 

on the revolutionary groups, intending to come to power in “Cuban style”. The policy of 

supporting revolutionary movements did not only reflect the need of the Cuban 

government to divert the attention of the United States from Cuba, it continued even 

after the situation in Cuba became stable. For that very reason it can be argued that it 

was a rather long-term foreign policy goal of the Cuban government.  

In the second chapter of this thesis, the particular stages of Cuban economic 

development between the years of 1959 to 1968 are described. It is argued that the 

Cuban economy was becoming increasingly more and more dependent on the import of 

material from the Soviet Union. Focus is also on the influence of the economic 

dependency on the highest political decisions made by the Cuban leaders – in the time 

of crisis, when the Soviets temporarily halted the supply of oil to Cuba in 1968, the 
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support for the revolutionaries in Bolivia was suspended, and Castro made a statement 

in which he expressed his support for the invasion of the Warsaw pact troops to 

Czechoslovakia.  

At that part of the thesis, two principal facts were established: Cuba was already in the 

1968 totally dependent on the import of material resources from the Soviet Union 

(without them the Cuban economy was simply not functional). The economic 

dependency then directly influenced Castro’s political decisions – he was forced to 

make decisions that, in other circumstances, he would not have made (at least judging 

from his previous actions).  

The main goal of this thesis, with regard to the above-mentioned, was to determine how 

did this shift in the Cuban foreign policy influence Cuban propaganda, as distributed to 

the public in the form of Magazine Tricontinental.  

After a thorough analysis of the content of all the numbers of magazine Tricontinental 

published before and after 1968 (to 1971), and their subsequent comparison, it was 

established that a significant change in content and form of the propaganda did not 

occur. The content of most of the articles did not change after 1968. The late Ernesto 

Che Guevara was still being mentioned, along with his message to the people of the 

world. 

Thus, it can be argued that, in the field of propaganda, Cuba has maintained its foreign 

policy objectives even after the year of 1968. 
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