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KUBÁNSKÁ EPISODA 

OIJAH 

Gertruda Gospfsrtoďé 
Tři básnč 

Ivan Jelínek 
Když vesmír . . . 

Káro! Bělák 
Pseudokomunismus 

Jan Vašek 
Mír, atomový patj válka 

Jiří Kolaja 
Materialistické pojetí dějin 

František Listopad 
Šestero kritických poznámek 
Kolárův nový román 

Iňuich Kruzliak 
Zamysleme nad osudom davistov 

Poznámky: 
Jasné nebe — Censura — Willy Haas — 
Bedřich Golorahek — Ospžšný filmový 
režisér — (5eská filharmonie a komunis
té — Václav Petr — Domovina 17.30. 

Ferdimmd Peroutka 

V dřívějSích dobách se nikdo příliš nedivil ani nevzrušoval, když zase jed
nou vypukla revoluce někde v Jižní Americe. Snad je pravda, že jižní 
krev je vřelejší než severní, a revoluce se zdály součástí jihoamerické po
litické rutiny. Vlády vznikaly a padaly revolucí, a otřes se nepřenášel daleko. 
Ale přišla doba, kdy není isolovaných událostí. Každé povstalecké četě 
v džungli dostane se nyní pečlivé pozornosti v plánujícím středisku meziná
rodního komunismu. Každý sympatisér s komunismem je objat, políben 
a chráněn. Žijeme uprostřed všudypřítomné studené války se všemi jejími 
triky. 

Kdo zná histori revolucí v jižní Americe, ví, že mnoho z nich bylo zosno-
váno horkou krvi spíše než chladnou hlavou. Uprchlí odpůrci Gasírova 
režimu se shromáždili a přistáli nyní na kubánském pobřeží s očividnou 
snahou rozpoutat občanskou válku nebo rozdmychat do vysokého plamene 
tu, která už existuje. Výsledek ukáže, nebo již ukazuje, nebo již ukázal, jak 
solidně nebo nesolidně byl připraven tento podnik. 

Nejsou spolehlivé zprávy, jak velký to je — nebo byl — podnik, a meziná
rodní reportéři jsou nervosní z toho, jak málo vědí. Není ovšem zájmem 
revolucionářů, aby reportéři věděli všechno a oznamovali to ve svých novi
nách nepříteli. Některé dohady praví, že na Kubu vpadlo 3.600 exulantů, 
jiné, že jich bylo 600, jiné, že jen 300. I kdybychom přijali nejvyšší odhad, 
3.600, může být dosti jasno, že tak omezený počet sám sotva si může činit 
nároky na dobytí šestimilionové země. <Lze usuzovat, že je to podnik, který 
počítá s podporou a vypuknutím revoluce uvnitř země. Příliš ochotné a 
nekritické přijímání příznivých zpcáv zdá se být obecným prohřeškem exu
lantů. Tu se vyskytuje otázka, jak spolehlivé byly informace kubánských 
exulantů o smýšlení v zemi, nebo, kdyby smýšlení bylo jasné, tedy o poho
tovosti a možnosti stejně smýšlejících postav v otevřeném boji proti vládě, 
o jejiž krutosti není pochyb. 

Nebyl oznámen ani strategický cíL invase, a ti, kdo s napětím sledovali, 
zda povstalci zůstali nebo nezůstali na původním místě přistání, mohou 
se mýlit o jejich úmyslech. Snad úmyslem od začátku bylo rozptýlit se do 
hor a posílit tam už existující guerillu. Možná, že to byl plán na dlouhou 
dobUj ne na kiátkou. Ale kdyby cíl invase, a ť větší nebo menši, zůsta! ne-


