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CHE GUEVARA KRITIKÁJA ANARCHISTA SZEMSZÖGBŐL 
 

1: Mítoszok és legendák – Che Guevara 
Organise folyóirat, 47. szám, 1997/98. tél 
 
Sorozatunk második részében Ernesto Che Guevara életét és eszményeit tekintjük át. Che sokat 
szerepelt mostanság a hírekben, miután Bolíviában kiásták a maradványait, hogy aztán újratemessék 
Kubában, miután eddig nem látott fényképek kerültek elő a bolíviai hadjáratáról és újabb két 
önéletrajzára bukkantak. A hőskultusz, ami belengte karakterét, most új életre kelt. Miközben az arca 
pólókon, posztereken és sörösüvegeken szerepel, sok profitot termel a kapitalistáknak és úgy tűnik, 
Che idealisztikus hősi alakja és szabadságharcos karaktere újjáéledni látszik a fiatalság körében. Ez a 
hőskultusz szintén sok radikális fiatalt is megfertőzött, többek között olyanokat is, akik magukat 
anarchistának vallják.  
 
Sokaknak fájni fog az igazság. Mindenekelőtt a Guevara kultusz továbbra is azt a célt szolgálja, hogy 
elfedje Castro Kubájának valóságát, a sztálinizmus egyik utolsó bástyáját. Miközben a megfáradt 
sztálinisták és trockista útitársaik Che évfordulóját ünnepelik, mi a valódi embert szeretnénk felfedni 
a legenda mögött.  
 
Argentínában, egy kubai arisztokrata családba született, akik habár többször kerültek nehéz 
helyzetbe, mindig fenn tudták tartani a jólét bizonyos szintjét, ezért jó gyerekkora volt. Mikor Juan és 
Eva Peron hatalomra kerültek a populista ígéreteik és a munkások, parasztok megvezetése folytán – 
és kiépítettek egy sok szempontból fasisztoid elemekkel működő rendszert (1944-1952) – Che még 
mindig gyerek volt. Ekkor még nem foglalkozott különösebben a politikával és nem is tudott volna 
alternatívát felmutatni a Peron-rezsim helyett. A Guatemalai események aztán változást hoztak az 
életében. Hatalomra került a balos katonatiszt, Arbenz. 1952-ben államosította a United Fruit 
Company-t (Egyesült Gyümölcs Cég), egy meghatározó amerikai céget, amely rengeteg földdel, és 
jelentős gazdasági-politikai befolyással bírt. Szintén államosította a parasztok és nagybirtokosok 
földjeit. Guevarát és más latin-amerikai középosztálybeli kortársával egyetemben lenyűgözte a 
„szocializmus” efféle kísérlete. Guatemalai kirándulása előtt ezeket a sorokat írta: „Felesküdtem hát 
az öreg és meggyászolt Sztálin elvtárs képére, hogy addig nem pihenek meg ezentúl, amíg le nem 
vágom a kapitalista polipok összes csápjait.” 
 
HADSEREG 
 
Guevara Guatemalában tartózkodott, amikor az USA-támogatta invázió megtörte Arbenz rezsimjét. 
Sikerült elmenekülnie Mexikóba. Itt csatlakozott kubai társaihoz, Fidel és Raul Castróhoz. 1956 
novemberében Che és a Fidel vezette Július Huszonhatodika Mozgalom (J26M) további nyolcvan 
tagjával Kuba partjaihoz értek, hogy gerillaharccal megdöntsék a szintén USA-támogatta diktátor, 
Batista rezsimjét. Itt bizonyosodott be először, hogy az összes gerillavezér közül Che az, aki a 
leginkább tekintélyelvű és brutális. Az önkéntesen csatlakozó gerillabrigádokat a szigorú fegyelem és 
hierarchia mentén szerveződő klasszikus hadsereggé alakította át. „Az újoncok között csökkenni 
látszik a fegyelem, […] ezért szükségszerűvé vált, hogy bevezessük az állandó merev fegyelmet, hogy 
főparancsnokságot nevezzünk meg és szabályozott állományt alakítsunk ki.” A kivégzéseket saját 
maga hajtotta végre. Castróék legelső besúgójának kivégzéséről szintén Che gondoskodott. „A 
problémát egy .32-es pisztollyal oldottam meg, a jobb agyféltekéjébe eresztettem a golyót.” Egy 
másik alkalommal a rossz étel miatt éhségsztrájkra kényszerült gerillatársainak kivégzését 
fontolgatta, azonban Fidel leállította. A személyét megkérdőjelező gerillát például fegyver nélkül 
parancsolta a harcmezőre! 
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Guevarának amellett, hogy a gerillacsoportokat militarizálja, volt még egy fontos kötelessége. A J26 
Mozgalom legfőbb sztálinista prédikátora ugyanis ő volt. Titokban szövetséget kovácsolt a Népi 
Szocialista Párttal (a kubai kommunista párt). A legtöbb J26 mozgalmár, a Batista-ellenes csoportok, 
mint a Directorate és az anarchisták ugyanis erősen antisztálinisták voltak. A kommunisták igencsak 
népszerűtlenek voltak a Batista-ellenes csapatokban. Részben támogatták a rezsimet és nyíltan 
elítélték Castro korábbi támadásait a Batista-rezsim ellen. Megkésve végül csatlakoztak a 
gerillaháborúhoz. 
 
Castro 1959-es győzelme után Che a sztálinista barátjával, Raul Castróval együtt kezdte kiépíteni az 
állami kontrollt. Hozzálátott megtisztítani a hadsereget, átnevelő tanórákat vezetett be köreikben, 
emellett legfőbb ügyész pozícióba került a Batistát támogatók kivégzése kapcsán – csak az első 
néhány hónapban 550 embert végeztek ki. Munkája elvégzése során ijesztően könyörtelennek látták 
őt. A régi rezsim támogatóinak legyilkolását, amelyet általában szörnyű tortúrák előztek meg, 1960-
ban kiszélesítették mindazokra a munkásmozgalmárokra is, akik kritizálni merték a Castro-rezsimet. 
Az anarchistákat és anarcho-szindikalistákat elnémították, sok militánst börtönbe vetettek. 
Mindebben Che komoly szerepet vállalt. Ezt követően 1962-ben a trockistákat tették törvényen 
kívülivé, harcosaikat szintén börtönökbe zárták. Che szerint „Nem lehetsz a forradalom és a Kubai 
Kommunista Párt ellen egyszerre”. A trockisták elleni régi hazugságokat ismételgette újra és újra: 
„mindegyik imperialista és provokátor”. Részt vett a C-2 nevű titkosrendőrség felállításában és 
kulcsszerepet játszott a Forradalom Védelmében Bizottság felállításában, amely a helyi és regionális 
teste volt a lakosság elleni kémkedésnek és általános kontrollnak.  
 
RAKÉTAVÁLSÁG 
 
A Kuba és a Szovjetunió közötti kapcsolat elmélyedésének központi figurája és fő elméje Che volt. Az 
atomrakétákkal kapcsolatban kötött megegyezést a kubai oldalról Che vezényelte le, amely aztán 
1962-ben majdnem atomháborút robbantott ki. Mikor az oroszok hátraléptek az amerikaiak 
fenyegetései miatt, Che dühbe gurult és kijelentette, hogy ha ő lett volna az oroszok helyében, akkor 
már rég kilőtte volna a rakétákat! 
 
1963-ra Che rájött, hogy az orosz sztálinizmus nem más, mint mészárszék, miután látogatást tett 
Oroszországban és meglátta a lakosság életkörülményeit, holott eddig a „Szovjet-típusú tervezést” a 
kubai gazdaság torkán ő nyomta le. Viszont ahelyett, hogy megfogalmazta volna a sztálinizmus 
libertárius kritikáját, inkább megtalálta magának a kínai típusú sztálinizmust. Elutasította a 
Szovjetunió békés egymás mellett élés politikáját, amelynek része volt, hogy Latin-Amerika az USA 
hátsó kertje, így azok alig, vagy egyáltalán nem támogattak semmilyen Amerika-ellenes mozgalmat. 
Fidel megszállott lett a kubai gazdaság megmentésének ügyében, hangsúlyozni kezdte a békét. Ezzel 
szemben Che a latin-amerikai fegyveres ellenállás megerősítését kezdte hirdetni, ha szükséges, akkor 
ezt atomháborúval elérni!  
 
MÉSZÁRSZÉK 
 
Egyértelművé vált, hogy miután Che elhagyta Kubát, oda soha többet nem fog visszatérni. Kongóba 
utazott, ahol a kínai sztálinisták támogatta Kongói Felszabadító Hadseregnek ténykedett. A hadjárat 
mészárszékkel végződött, rengeteg harcostársa vesztette életét. Mindennek ellenére Che továbbra is 
a gerillaharc sikerében hitt, amelyet egy apró, felfegyverzett kisebbség folytat. Végső és végzetes 
hadjáratát Bolíviában vezényelte.  
 
Az egész eleve kudarc volt ítélve. Ismét a Castro-féle stratégiákra hagyatkozott, így nem tudta 
elnyerni az ipari munkások támogatását. A bolíviai munkásosztály, főleg az ónbányászok köreiben 
már kialakult az osztálytudatosság és harciasság. A parasztok viszont, akik köreitől Che a fegyveres 
felkelést várta, tehetetlenek voltak az 1952-es földreformok miatt. Így hát Che sem a munkásokra, 
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sem a parasztokra nem számíthatott. A helyi Kommunista Párt szintén cserbenhagyta. Támogatástól 
megfosztottan az Andok lábainál fogták el és végezték ki.  
 
Igen, Che fizikai valójában nagyon bátor volt. Igen, ő egymaga szánta el magát pusztán a látottak 
miatt a forradalomra és szocializmusra. Igen, elutasította a privilégiumot és luxust, amelyet 
felkínáltak a Castro-féle Kuba vezetőinek. Igen, átlagkeresetet kapott a megannyi nehéz kormányzati 
teendőiért. De ne felejtsük el, hogy sok militaristáról, fasisztáról és vallási fanatikusról ugyanúgy el 
tudnánk mondani ezeket, a bátorság és az önfeláldozás jelzőit. Che jó imidzse és mártírhalála ikonná 
változtatta a személyét; egy ikonná, amelyből gyorsan profitálni lehet és kizsákmányolni a 
forradalmat.  
 
Che viszont pont ennyi volt: egy jó imidzs és a bátorság álcája. Emögött pedig egy könyörtelen 
autoriter és sztálinista személye rajzolódik ki, aki csodálatát fejezte ki a Perón-féle tekintélyelvű 
nacionalistáknak, aki a Szovjet-blokk befolyásának növelésében játszott kulcsfontosságú szerepet. 
Még azután is kitartó sztálinista, Kína és Észak-Korea csodálója maradt, miután a Szovjetunió 
megszüntette a gerillaharcok támogatását a latin-amerikai régiókban. Nem volt félreértés közötte és 
a szovjetek között a létrehozni kívánt társadalomról – egy bürokratikus, tekintélyelvű 
államkapitalizmus létrehozásáról, amely megveti a tömegeket.  
 
Che valóban az igazi romantikus forradalmárnak tűnhet. A valóságban csupán a sztálinista hatalmi 
erők egy eszköze volt, az atomháború egyik partizánja. Attitűdje és cselekedetei felfedik való énjét, 
hogy bizony nem barátja a dolgozó tömegeknek, legyenek azok munkások vagy parasztok.  
 
 
 
2. Che Guevara 
írta Lucien Van Der Walt 
2008 novembere 
 
Elvtársak,  
 
a tény, hogy Che Guevara képes ikonnak maradni a baloldalon tökéletesen rámutat arra, hogy 
(ahogyan ezt valaki már megmondta) „a halott generációk tisztelete képes úgy bennragadni az élők 
elméjében, mint akármelyik rémálom”.  
 
Che alakja tökéletesen példázza egy generáció tragédiáját: bátor, önfeláldozó, szenvedélyes, harcos 
és mégis, ezzel párhuzamosan elkötelezett marxista-leninista, amely eszmerendszer megtörte a 
szocializmust és átbillentette az emberi felszabadítás értékét a szabadság megvetésébe és egy 
államkapitalista világ kiépítésébe.  
 
Che a kubai rezsim élharcosa és fő alapköve volt, közvetlen felelőse az anarchisták és egyéb balosok 
elnyomásáért, a szakszervezetek megtisztításáért minden anarchista befolyástól, hogy aztán azokat 
állami futószalagra helyezze, hogy bezárassa a szabadiskolákat és militarizálja a munkaerőt.  
 
Hiába voltak közös fotók a parasztsággal és munkássággal, hiába voltak a szép képek és a drámai 
halál, akkor sem lehet kimagyarázni történelmi jelentőségét a tömegek elnyomásában, az állami 
terror és kapitalizmus fenntartásában és abban, hogy Kuba átalakult az egyik nagyhatalom, az USA 
gyarmatából egy másik nagyhatalom, a Szovjetunió gyarmatává. 
 
Néhány idézet tőle: 
a trockisták letartóztatása kapcsán 
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„Egyetértek az álláspontjával, de a kubai trockisták nem képezik a forradalom részét, viszont 
megosztják azt. […] Nem mondom, hogy CIA ügynökök lennének – nem tudhatjuk. Nincs egyetlen 
feljegyzés sem arról, hogy bármikor is támogatták volna a forradalmat.” 
 
az államról 
„Egyetlen lehetséges kimenetel van – a hatalom megragadása” „a gerillák, mint sejtmagok kezdik 
kiépíteni a jövő államapparátusát” 
 
az élenjárásról 
„A Párt feladata, hogy minél előbb magához ragadja a proletárdiktatúra irányítását” „az élenjáró párt 
nem mást jelent, mint hogy a munkásosztály élvonalában maradjunk a hatalom megragadása 
érdekében” 
 
az „új embertípus” megalkotásáról 
„A proletariátus diktatúrája a jövő osztályának individuumait szüli meg” „a tömeg páratlan 
lelkesedéssel és fegyelemmel hajtja végre a kormány által kitűzött célokat… [amely] általában Fidel 
vagy a Forradalmi Felsőparancsnokság kezdeményezéséből ered” „amelyet a zsigeri ingerek hoznak 
létre” „a közvetlen oktatás a tapasztalaton keresztül lesz eredményes… ezt tehát az oktatási 
apparátusnak kell megszerveznie, azaz a Nevelésügyi Minisztériumnak és a Pártnak.” „Az egyén 
boldog lesz, hogy fogaskerék lehet a rendszerben, amelynek minden egyes fogaskereke egy külön 
lény és amelyben elengedhetetlen, hogy azok a termelés részei legyenek, mint tudatos fogaskerekek, 
amelyeket saját motorjaik hajtanak, hogy aztán egyre erősebben és erősebben tekerjenek a kialakuló 
szocializmus megkövetelt minőségének és a teljes lakosság fogyasztói szükségének kiszolgálása  
végett.” 
 
a fegyelemről 
„Nem szükséges bírósági tárgyalás ahhoz, hogy embereket küldjünk a kivégzőosztag elé… Ezek a 
procedúrák csupán a régi burzsoá részletességet tartják fent. Ez egy forradalom! És egy 
forradalmárnak muszáj hidegvérű gyilkoló géppé változnia, akit a puszta gyűlölet hajt!” 
 
Sztálinról 
„Felesküdtem hát az öreg és meggyászolt Sztálin elvtárs képére, hogy addig nem pihenek meg 
ezentúl, amíg le nem vágom a kapitalista polipok összes csápjait.” „A kommunizmust Sztálin apó 
miatt kezdtem el hirdetni, szóval senki ne jöjjön nekem azzal, hogy ne olvassak Sztálint. Akkor 
olvastam, amikor nagyon rossz dolog volt Sztálint olvasni. Akkor más idők jártak. És mivel nem vagyok 
túl éles elméjű ember, inkább fafejű, ezért továbbra is őt olvasom. Igazság szerint most, az új 
korszakban még rosszabb őt olvasni. Akkor is és most is rengeteg olyan dolgot találok a műveiben, 
amelyek nagyon jók.” 
 
Kim Ir Szenről 
Ő nyűgözte le a leginkább, az általa bevezetett modellnek [ahogy a sajtónak mondta] kellene 
létrejönnie Kubában is. 
 
a kubai munkatáborokról 
„Csak azokat a kérdéses ügyeket szállítjuk Guanahacabibesbe, akik esetében nem tudjuk eldönteni, 
hogy börtönbe kerüljenek-e avagy sem… embereket, akik a forradalmi erkölcs ellen bizonyos 
mértékben bűnt követnek el…” „ez kemény munka, nem brutális munka, itt inkább a 
munkakörülmények a nehezek.” 
 
 
 
 



 

tömegek lebombázásáról  
„Ha maradtak volna a rakéták, akkor az 
amelyeket a központjába, a szívére irányítottuk volna őket
elkövetett agressziójuk miatti védekezésképp.”
 
mások haláláról 
„Szeretném meggyónni papa, hogy igen, én szeretek ölni.” „A 
küzdelemnek: a kegyetlen utálat az ellenség felé, ami képes olyan emberfeletti erőre ösztönözni a 
gerillaharcost, hogy egy hatékony, erőszakos, kirívó é
 
Források és hasznos olvasnivalók:
- Saint Che: The Truth Behind the Legend of the Heroic Guerilla, Ernesto Che Guevara
- Cuban Anarchism, By Frank Fernandez
- The Cuban Revolution: A Critical Perspective, By Sam Dolgoff
- Cuba, the Anarchists and Liberty, a pamphlet by Frank Fernandez
- El Libertario, Venezuelan anarchist newspaper covering Latin American politics and social 
movements 
 
Az összes iromány fellelhető a www.libcom.org
weboldalakon. 

 
A fordítás 2015. júniusában készült el. 
A fordítással kapcsolatos észrevételek ese
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„Ha maradtak volna a rakéták, akkor az összeset felhasználtuk volna az Egyesült Államok ellen,
szívére irányítottuk volna őket, beleértve New Yorkot is, az ellenünk 

elkövetett agressziójuk miatti védekezésképp.” 

„Szeretném meggyónni papa, hogy igen, én szeretek ölni.” „A gyűlölet ugyanolyan része a 
küzdelemnek: a kegyetlen utálat az ellenség felé, ami képes olyan emberfeletti erőre ösztönözni a 
gerillaharcost, hogy egy hatékony, erőszakos, kirívó és hidegvérű gyilkológéppé változzon

Források és hasznos olvasnivalók: 
aint Che: The Truth Behind the Legend of the Heroic Guerilla, Ernesto Che Guevara

Cuban Anarchism, By Frank Fernandez. 
The Cuban Revolution: A Critical Perspective, By Sam Dolgoff 
Cuba, the Anarchists and Liberty, a pamphlet by Frank Fernandez 

, Venezuelan anarchist newspaper covering Latin American politics and social 

www.libcom.org, illetve www.iww.org, www.nodo50.org

A fordítás 2015. júniusában készült el. Hirdesd! Terjeszd! Beszéljetek róla! 
A fordítással kapcsolatos észrevételek esetére (vagy pusztán érdeklődni): laca7980@gmail.com
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