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Když americký novinář z The Wa-
shington Post Charles Lane publikoval 
článek o Roque Daltonovi, vzbudil tím 
zájem především v Latinské Ameri-
ce.1 Přínos jeho nového pohledu na 
tohoto salvadorského básníka tkví 
především ve volbě pramenů: Lane 
totiž velmi vydatně vycházel z odtaj-
něných materiálů americké Central 
Intelligence Agency (CIA), v nichž 
se k Daltonovi nacházelo nečekané 
množství dokumentů, osvětlujících 
řadu momentů v jeho bouřlivém ži-
votě. Hlavním objevem jsou záznamy 
kubánské rozvědky Dirección Gene-
ral de Inteligencia (DGI) v držení CIA, 
které o Daltonovi mluví jako o svém 
agentovi, a také dokumenty svědčící 
o pokusu CIA převerbovat Daltona 
na svou stranu. Ty tak vnesly nové 
světlo do životopisu tohoto básníka, 
novináře, bohéma a partyzána, zatem-
nily však okolnosti jeho smrti, po níž 
se sice objevila obvinění Daltona ze 

spolupráce s kubánskou či americkou 
rozvědkou, odbornou veřejností však 
byla zpravidla považována za smyš-
lená.2 V tomto kontextu se nabízí za-
jímavá možnost prověřit kompletně 
odtajněné materiály československé 
StB, jež měla s kubánskou tajnou služ-
bou velmi dobré vztahy, a tak obohatit 
bádání o Roque Daltonovi o významný 
český příspěvek.3

Roque Dalton se narodil v roce 1935 
v San Salvadoru jako nemanželské dítě 
amerického obchodníka a salvadorské 
zdravotní sestry. Jeho otec jej však 
finančně podporoval, a tak se mu do-
stalo prestižního vzdělání v Salvadoru 
a Chile. Během studií se stýkal s řadou 
levicových intelektuálů a umělců – za 
všechny jmenujme mexického malíře 
Diega Riveru4 – a postupně se stal pře-
svědčeným revolucionářem a aktivním 
účastníkem levicového studentského 
hnutí. Svým vstupem do Komunistické 
strany Salvadoru a tím, že se zastával 

salvadorského disentu, se stal známou, 
ve své vlasti však nežádoucí osobou. 
Opakovaně se dostával do konfliktu 
se salvadorskou vládou, byl několikrát 
uvězněn a nakonec od roku 1960 žil 
téměř výhradně v exilu – v Mexiku, 
na Kubě, ale léta 1965–1967 trávil také 
v pražských Dejvicích. V Praze napsal 
několik děl, mezi nimi i svou patrně 
nejslavnější básnickou sbírku Taberna 
y otros lugares (Hospoda a jiná místa), 
ve které popisuje slavnou pražskou 
hospodu U Fleků. I přes existenční a ro-
dinné starosti nikdy nepřestal vnitřně 
planout pro věc revoluce, začal po jejím 
zažehnutí toužit tak intenzivně, že se 
rozešel i se salvadorskými komunisty, 
kteří byli v otázce započetí ozbrojeného 
třídního boje liknaví. 

Opakovaně se vracel zpět do Sal-
vadoru, kde byl opět vězněn a odkud 
byl i deportován. Naposledy překročil 
salvadorskou hranici o Vánocích roku 
1974 – pod falešnou identitou a ten-

1  Španělská mutace článku vyšla v mexickém časopise Letras Libre v říjnu 2012 a je dostupná na adrese http://www.letraslibres.com/
sites/default/files/58-65-m.pdf (citováno k 3. 1. 2014). 

2  Viz například ZOUREK, Michal: Roque Dalton: nejen revolucionář z hospody U Fleků. Civilia – odborná revue pro didaktiku společenských 
věd, 2012, roč. 3, č. 2, s. 134.

3  K tématu např. ŽÁČEK, Pavel: Náš soudruh v Havaně. Vznik čs. rezidentury a spolupráce s kubánskou Bezpečností. Paměť a dějiny, 2012, 
roč. 6, č. 3, s. 18–32.

4  Diego Rivera (1886–1957), významný mexický malíř, jeden z hlavních představitelů tzv. muralismu, známého především monumentálními 
nástěnnými malbami. Manžel malířky Fridy Kahlo (1907–1954). Byl přesvědčeným komunistou a hostil ve svém domě např. Lva D. Troc-
kého. 

Roque Dalton García

Téma zpravodajských služeb pro svoji tajemnost tradičně přitahuje pozornost 
veřejnosti, novinářů, literátů, filmařů i historiků. Motivace pro toto zaujetí 
může být velmi různorodá, pro historika je však nezanedbatelnou skutečností, 
že materiály tajných služeb mohou zkoumanou osobnost vyjevit ve zcela 
neznámém, nečekaném světle. Následná studie by ráda jeden takový případ 
představila na základě rozboru materiálů československé Státní bezpečnosti.

J iří  Piškula

Básník, bohém a partyzán očima tří tajných služeb
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tokrát také po plastické operaci, jež 
změnila jeho vzhled. Přidal se k radi-
kální levicové guerillové organizaci 
Ejército Revolucionario del Pueblo 
(Revoluční lidová armáda). Tato od-
štěpenecká partyzánská skupinka 
však vřela vnitřním napětím a nadále 
se štěpila ve sporu charismatických 
vůdců. Dalton, jenž byl spíše tribunem 
zvyklým na polemiku než vojákem 
vykonávajícím rozkazy, byl obviněn 
z nedisciplinovanosti, ze zrady a do-
konce ze špionáže pro CIA. Nakonec 
v květnu 1975 rukou revolučního 
partyzánského tribunálu také ze-
mřel, patrně především právě kvůli 
svému zapojení do sporů uvnitř salva-
dorských levicových partyzánských 
skupinek.5 Svým dílem se dodnes řadí 
mezi nejvýraznější básníky Latinské 
Ameriky a je patrně nejznámějším sal-
vadorským básníkem vůbec.

Tak jako nenalezneme mnoho pří-
spěvků českých či iberoamerických 
badatelů k básníku Daltonovi,6 také 
pátrání po jeho jménu v českých archi-
vech připomíná příslovečné hledání 
jehly v kupce sena. Stranické archivy 
bývalé Komunistické strany Českoslo-
venska ani fondy archivu ministerstva 
zahraničních věcí nám k jeho pražské-
mu pobytu nic neprozradí. Stopu sal-

vadorského básníka se však podařilo 
zachytit v obsáhlých svazcích Archivu 
bezpečnostních složek. Bohužel v něm 
nenalezneme svazek k Salvadoru 
z 60. a 70. let, protože rozvědná část 

československé StB se o tento malý 
středoamerický stát nezajímala. Ani 
svazky mexické a kubánské reziden-
tury StB nevydaly zprávy o Daltonovi, 
několik více či méně stručných zmí-

5  Podrobněji např. LINDO-FUENTES, Héctor – CHING, Erik – LARA-MARTINEZ, Rafael A.: Remembering a Massacre in El Salvador:  
The Insurrection of 1932, Roque Dalton, and the Politics of Historical Memory. The University of New Mexico Press, Albuquerque 2007.

6  Dosud se v našem prostředí o osud R. Daltona zajímal toliko Michal Zourek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který kromě odka-
zovaného článku publikoval jeho mutaci pod názvem „Revolucionář z hospody U Fleků – Pražský pobyt Roque Daltona v kontextu jeho 
života a díla“ v 6. čísle časopisu Dějiny a současnost v roce 2012.

Roque Dalton García a několik jeho děl, včetně toho nejznámějšího, básnické sbírky Taberna  
y otros lugares Foto: archiv autora
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nek se však našlo ve svazku takzvané 
akce „Manuel“,7 která již byla v čes-
ké historické literatuře8 a dokonce 
i v médiích představena.9 Jen velice 
stručně uveďme, že v rámci akce „Ma-
nuel“ kubánská tajná služba cvičila 
bojovníky z různých zemí Latinské 
Ameriky ve vedení partyzánské vál-
ky za účelem změny politické mapy 
Ameriky ve prospěch socialismu. Pro 
účely vysazení guerillových skupinek 
pak užívala složitých přeletů právě 
přes Prahu a různé evropské i ame-
rické země tak, aby zapojené osoby 
vzbudily v cílových destinacích co 
nejmenší podezření. Akce na samém 
počátku získala požehnání sovětské 
KGB a ta také byla v době trvání akce 
informována o jejím průběhu.10

První zmínka o Roque Daltono-
vi, respektive záznam o kontaktu 
se Salvadorcem s mexickým pasem 
na jméno Jose Ovidio Puente Leon, 
cestujícím přes Prahu do Paříže 
s krycím kubánským pasem na jmé-
no Armando Cabrera Ordonez, je ve 
svazku akce „Manuel“ z října 1963.11 
Šťastnou shodou okolností se tato 
osoba během svého třídenního pobytu 
natolik rozpovídala před zástupkyní 
československé StB, že poskytla dosta-
tek informací ke ztotožnění s Roque 
Daltonem. Armando Cabrera – shod-
ně s Roque Daltonem – podle svých 
slov vystudoval práva v Chile, v roce 
1957 vstoupil do Komunistické strany 
Salvadoru, v níž je členem ústředního 
výboru, a to pod dojmem kongresu 
mládeže v Sovětském svazu, které-
ho se účastnil.12 Pracuje jako novinář 
na Kubě v nakladatelství organizace 
Casa de las Américas, pro své politic-

ké přesvědčení byl několikrát vězněn 
v Salvadoru a jako svůj kontakt pro 
případ, že by nebyl k zastižení, uvedl 
mexického básníka Mauricia de la Sel-
va. Ten byl přitom blízkým přítelem 
Roque Daltona, kterému poskytl azyl 
v době jeho mexického exilu, a napsal 
dokonce prolog k jeho knize La ven-
tana en el rostro (Okno ve tváři), jež 
vyšla v roce 1961 v Mexiku. Oba jsou 
literárními vědci řazeni do skupiny 
básníků „Zkompromitované generace“ 
(Generación Comprometida).

Kromě toho nalezneme v Cabrero-
vých výpovědích další drobné zmínky, 
které naznačují shodu se salvadorským 
básníkem. Cabrera byl pověřen setká-
ním s venezuelským delegátem Mezi-

národního svazu studentstva v Praze, 
což by mohlo naznačovat jeho zapojení 
do mezinárodního studentského hnutí 
či přinejmenším to, že byl mladý. Chtěl 
se také vyhnout setkání s populárním 
peruánským knězem „padrem Bolo“. 
Z jiné části svazku víme, že jde o kněze 
a levicového aktivistu jménem Salomón 
Bolo Hidalgo,13 kterého Roque Dalton 
dobře znal. Psal o něm například bě-
hem svého pražského pobytu v článku 
pro mezinárodní časopis Otázky míru 
a socialismu.14 Cabrera také doporučil 
zástupkyni rozvědky nákup monografií 
o latinskoamerických zemích. Když si 
tyto knihy za dva měsíce českosloven-
ská rozvědka objednala, figurovala 
mezi nimi i kniha Roque Daltona.15

7  ABS, f. I. správa SNB (dále jen I. S-SNB), svazek a. č. 80723 a související podsvazky.
8  TOMEK, Prokop: Akce MANUEL. Securitas Imperii, 2002, č. 9, s. 325–333.
9  Informace o této akci odvysílala Česká televize v rámci pořadu Tajné akce StB v roce 2009. Je přístupný v archivu ČT.
10  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80692 (Operativní korespondence se sovětskými přáteli – Kuba), s. 10 a 18–19.
11  Tamtéž, svazek a. č. 80723/102, s. 1–18.
12  Obdobné biografické informace lze nalézt ve výše uvedených pramenech, ale i v autobiografických pasážích Daltonových děl, viz např. 

DALTON, Roque: Migule Marmol: Los Sucesos de 1932 en el Salvador. Editorial universitaria centroamericana Educa, San José 1982, s. 11–13.
13  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80723/101, s. 419.
14  DALTON, Roque: Katolíci a komunisté v Latinské Americe: některé aspekty soudobé situace. Otázky míru a socialismu, 1968, roč. XI,  

č. 1, s. 79–86.
15  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80799 (Residentura Havana), s. 201. Jednalo se o Daltonovu knihu El Salvador. Casa de las Américas, Havana 1963.

Dalton zpodobněný jako básník, revolucionář i oběť (mocenské zvůle) na jedné z nástěnných 
maleb častých v latinskoamerickém veřejném prostoru Foto: archiv autora
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Pro identifikaci Armanda Cabre-
ry jako Roque Daltona svědčí i další 
údaje. Ve svazku k akci „Manuel“ 
nalezneme seznam „provalů“ (tedy 
případů prozrazení akce) z roku 1967. 
Zde se jako o jednom z prozrazených 
„manuelovců“ mluví o Roque Dalto-
novi: […] 4/ V říjnu 1964 v Salvadoru 
zatčen salvadorský st. příslušník Roque 
Dalton, který v říjnu 1963 prolétal ČSSR 
na mexický pas. /Prensa Latina 23. 10. 
1964/.16 O přímém ztotožnění jmen se 

zde sice nepíše, ale odpovídá časo-
vý údaj i mexický cestovní doklad. 
Def init ivní potvrzení Daltonovy 
totožnosti lze najít v materiálech, 
jež americká CIA zveřejnila po roce 
1998. Podle informací od kubánského 
„defektora“ (tedy zběha tajné služ-
by) Vladimira Rodrigueze Lahery, 
o kterém bude ještě řeč, používal 
Roque Dalton během své práce pro 
kubánskou rozvědku falešná jména 
Jose Ovidio Puente Leon, Armando 

Cabrera Ordonez, Juan Montenegro 
či Juan Guaspo.17

Roque Dalton tedy během kontaktu 
s československou tajnou službou v říj-
nu 1963 ochotně uvedl řadu informací 
o své osobě, o to méně se však dozví-
dáme o účelu jeho cesty či jeho spolu-
práci s Kubánci. Uvedl pouze, že cestu-
je do Paříže a měl by se v nejbližší době 
opět přes Prahu vracet na Kubu. Zápis 
ze setkání také dodává, že má bohaté 
zkušenosti a znalosti v dokumentačních 

16  Tamtéž, svazek a. č. 80723/100, s. 502.
17  Materiály ke smrti Johna Fitzgeralda Kennedyho – The President John F. Kennedy Assassination Records Collection (JFKARC – viz 

dále), dokumenty AMMUG – 1 OP[ERATION]S (Ammug – 1 Operace) z 23. dubna 1964 či CABLE- RODRIGUEZ GAVE FOLLOWING INFO ON 
PERSONS TRAINED IN CUBA USUALLY FOR GUERILLA WARFARE ... (Telegram – Rodriguez podal následující informace o osobách vycvičených 
na Kubě zpravidla pro partyzánskou válku…) z 26. dubna 1964. Ammug – 1 je krycí jméno CIA pro V. R. Laheru.

Záznam StB o jejím prvním kontaktu s Roque Daltonem. Svazek akce „Manuel“ 
obsahuje i několik stran Daltonova rukopisu.                                Foto: ABS
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otázkách, protože tuto práci dělal pro 
kubánské přátele. Je ochoten pro nás 
udělat vše, oč ho požádáme a bude to 
jenom trochu v jeho silách.18 Své tvrzení 
doložil obsáhlou zprávou o režimech 
a levicových organizacích v několika 
latinskoamerických zemích, takže ve 
svazku k akci „Manuel“ nalezneme ně-
kolik stran jeho rukopisu. S odletem 
Daltona/Cabrery poslední říjnový den 
roku 1963 však stopa salvadorského 
básníka ve svazku na dlouhé měsíce 
mizí.

Dalton očima Cia

Pro doplnění informací o následných 
osudech Roque Daltona je nutné se 
obrátit k jiným pramenům – k prame-
nům americké vlády, jež byly zveřej-
něny v poněkud jiné souvislosti. Po 
atentátu na prezidenta Johna F. Kenne-
dyho začalo (nejen) americkou spo-
lečností kolovat nepřeberné množství 
zákulisních informací a spikleneckých 
teorií. Bylo ustaveno několik komisí, 
jež měly okolnosti smrti prezidenta 
vyšetřit. V rámci těchto šetření se 
nashromáždilo obrovské množství 
dokumentů, mezi nimi i od tajných 
služeb. Tyto materiály byly odtajněny 
na základě zákona z roku 1992. Dnes 
je možno je dohledat na různých webo-

vých stránkách.19 A právě v nich lze 
sledovat aktivity Roque Daltona po 
odletu z Prahy v říjnu 1963, ale i po-
hled kubánských a amerických taj-
ných služeb na něho.

Z odtajněných materiálů CIA vy-
plývá, že se Dalton v prosinci 1963 po 
dlouhých letech vrátil do Salvadoru, 
vybaven tajnými materiály kubánské 
rozvědky a penězi určenými k navázá-
ní rádiového spojení s Havanou.20 Již 
v lednu 1964 byl však odhalen, zadržen 
a obratem deportován salvadorskými 
orgány do Mexika. Kubánskou tajnou 
službu udivovalo, že s ní Dalton neko-
munikuje, a vyslala do Mexika svého 
důstojníka Vladimira Rodrigueze La-
heru, aby zjistil, proč Dalton v Salva-
doru zklamal. Toho se však několik 
dalších měsíců nedařilo nalézt, podle 
zpráv kubánské rozvědky se ukrýval 
v Kostarice a peníze určené na par-
tyzánskou válku v Salvadoru patrně 
zpronevěřil.21

Tehdy také došlo ke zmíněnému 
zběhnutí kubánského důstojníka 
Lahery, který v dubnu 1964 emigroval  
(pro svůj útěk zvolil let přes Prahu 
a Ottawu) a dal se do služeb americké 
CIA. S sebou přivezl řadu materiálů, 
díky nimž se americká tajná služba 
začala v jarních měsících roku 1964 
seznamovat s minulostí a potenciá-

lem Roque Daltona.22 V červnu 1964 
se Dalton vrátil do Salvadoru, a to ve 
velkém stylu: obrátil se na Nejvyšší 
soud, aby chránil jeho občanská prá-
va, především právo na pobyt v rodné 
zemi. Mezitím se skrýval v San Salva-
doru, avšak ne moc úspěšně, protože 
salvadorská policie jej po celou dobu 
sledovala. Sledování postupně přešlo 
v policejní dohled.23

18  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80723/102, s. 3. Dodejme, že termín „kubánští přátelé“ má v kontextu svazku Manuel zcela nezaměnitelný 
význam – jde o kubánskou rozvědku.

19  Např. http://www.archives.gov/research/jfk/ nebo http://www.maryferrell.org (citováno k 3. 1. 2014). Vzhledem k tomu, že se nejedná 
o klasické webové dokumenty, ale o on-line zveřejněnou sbírku, budu odkazovat pod výše uvedenou značkou JFKARC na název doku-
mentu, popřípadě datum, nikoliv na jeho různá webová umístění. 

20  JFKARC, dokumenty CABLE – RODRIGUEZ GAVE FOLLOWING INFO[RMATIONS] ON PERSONS TRAINED IN CUBA USUALLY FOR GUERRILLA 
WARFARE… (Telegram – Rodriguez podal následující informace o osobách vycvičených na Kubě zpravidla pro partyzánskou válku…)  
z 26. dubna 1964 a REEL 21, FOLDER G – COPIES OF DOCUMENTS BROUGHT OUT BY AMMUG – 1 (Film 21, Složka G – kopie dokumentů přine-
sených Ammugem – 1), s. 185.

21  JFKARC, dokumenty CABLE – RODRIGUEZ GAVE FOLLOWING INFO ON PERSONS TRAINED IN CUBA USUALLY FOR GUERRILLA WARFARE…(Te-
legram – Rodriguez podal následující informace o osobách vycvičených na Kubě zpravidla pro partyzánskou válku…) z 26. dubna 1964; REEL 19, 
FOLDER J, AMMUG – 1 (Film 19, Složka J, AMMUG – 1), s. 136; REEL 21, FOLDER G – COPIES OF DOCUMENTS BROUGHT OUT BY AMMUG – 1  
(Film 21, Složka G – kopie dokumentů přinesených Ammugem – 1), s. 140–141; REEL 22, FOLDER Y – AMMUG „ZAPOTE CASE“ (Film 22, Složka Y 
– Ammug „Případ Zapote“), s. 18; PERSONAL RECORD QUESTIONNAIRE FORM ON VLADIMIR RODRIGUEZ LAHERA (Záznam osobního dotazníku 
Vladimira Rodrigueze Lahery) a REEL 22, FOLDER E, AMMUG – 1 OP[ERATION]S (Film 22, Složka E, Ammug – 1 Operace), s. 75 a 142.

22  Např. JFKARC, dokumenty REEL 21, FOLDER G – COPIES OF DOCUMENTS BROUGHT OUT BY AMMUG – 1 (Film 21, Složka G – kopie dokumen-
tů přinesených Ammugem – 1) nebo PERSONAL RECORD QUESTIONNAIRE FORM ON VLADIMIR RODRIGUEZ LAHERA (Záznam osobního 
dotazníku Vladimira Rodrigueze Lahery) a další.

23  JFKARC, dokumenty TRIBUNA LIBRE, SALV[ADORAN] AFTERNOON PAPER, HEADLINE ARTICLE STATING DALTON RETURNED SEVERAL 
DAYS EARLIER… (Salvadorský večerník Tribuna Libre měl na titulní straně článek tvrdící, že se Dalton před několika dny vrátil…); REEL 19, 

Jeden z odtajněných materiálů CIA o Daltonovi
Foto: archiv autora
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V červnu byl v CIA také podán návrh 
na získání Daltona za spolupracov-
níka. Podle těchto dokumentů mohl 
být cenný nejen jako kubánský agent 
vycvičený k vedení partyzánské války 
a k rádiové komunikaci, ale i jako člen 
ústředního výboru Komunistické stra-
ny Salvadoru. Americká tajná služba 
si byla vědoma rizik, na něž upozor-
nila už jeho dosavadní, velmi vágní 
a skřípající spolupráce s kubánskými 
protihráči, i jeho osobních nedostat-
ků – náklonnosti k ženám a alkoholu. 
Nicméně pokušení získat Daltona pro 
spolupráci bylo příliš velké a CIA vzala 
tento plán za svůj a začala se připra-
vovat na jeho provedení.24 

Salvadorská policie Daltona v září 
uvěznila a až do začátku výslechů 
americkým příslušníkem CIA ho dr-
žela v izolaci. Výslechy začaly koncem 
měsíce – nejprve se odehrávaly ve vě-
zení a následně v luxusní vile jednoho 
salvadorského důstojníka. Po odepření 
doznání byl Dalton konfrontován s do-
kumenty získanými od Lahery. První 
nahlédnutí do těchto dokumentů jím 
podle zápisu CIA otřáslo. Vyslovil oba-
vu, že kdyby se dostaly do rukou salva-
dorské junty, přišel by o hlavu, a prosil 
o propuštění s tím, že v exilu začne nový 

život a nikdy se již nebude míchat do 
politiky. Při dalších výsleších se však 
vzchopil, dokumenty prohlásil za falza 
a i nadále se odmítl k čemukoliv doznat. 
Svůj pobyt na Kubě označil za čistě kul-
turní záležitost. Vyslýchající důstojník 
CIA se jej pokusil konfrontovat přímo 
s Vladimirem Rodriguezem Laherou, 
kterého Dalton znal pod krycím jmé-
nem Victor. Dalton však popřel, že by 
se s ním znal. Výslechy byly ještě v září 
přerušeny, důstojník CIA se vrátil ke 
konzultacím do Washingtonu a Dalton 
zpět do vězeňské cely.25

V říjnu však došlo k velmi nečekané 
a dodnes plně nevysvětlené události: 
Dalton z vězení uprchl. Několik dní 
po svém útěku zaslal dopis salvador-
ským novinám, v němž komentoval 
jak okolnosti útěku, tak svého vězně-
ní. Podle článku v deníku Diario de Hoy  
z 30. října 1964 i podle Daltonových poz-
dějších vyjádření mu k útěku pomohlo 
slabší zemětřesení a stavební práce 
probíhající ve věznici Cojutepeque. 
Spekulací o pravdivosti těchto výroků 
a pravděpodobnějších okolnostech 
jeho útěku lze najít celou řadu a v této 
studii se jimi nebudeme zabývat, zají-
mavější jsou spíše Daltonova prohlášení 
o věznění a výsleších. V dopise deníku 

Diario de Hoy líčí, že vyšetřování vedl 
zahraniční poradce policie či jiné vo-
jenské bezpečnostní složky, že byl 
obviněn z účasti na mezinárodním 
spiknutí proti salvadorské vládě a že 
mu byly předloženy dokumenty, které 
nikdy neviděl. Údajně padly výhružky 
postihem, dokonce smrtí, pokud se ne-
přizná. Když to odmítl, byl převezen do 
soukromé vily, kde mu byl představen 
neznámý člověk se silným kubánským 
přízvukem, který tvrdil, že jej na Kubě 
vycvičil k narušování pořádku v Salva-
doru. Dalton tato absurdní obvinění 
podle svých slov odmítl. Následně po-
pisuje okolnosti svého útěku a vyzývá 
salvadorskou vládu k vysvětlení tak 
flagrantního porušování občanských 
svobod. Zapojení tajných služeb jiných 
států – nepochybně ve svém vlastním 
zájmu – nezmínil.26

Po tomto překvapivém vývoji situace 
se Dalton americké rozvědce na něja-
kou dobu ztrácí a teprve v roce 1965 je 
zachycena jeho stopa v Praze. CIA jeho 
útěk nijak obsáhle nekomentuje, Dal-
ton však pro ni zůstává perspektivní 
osobou jako případný spolupracovník, 
ale také možným cílem „neutralizace“ 
jeho potenciálu – bez bližšího vysvět-
lení tohoto slovního obratu.27 

FOLDER J, AMMUG – 1 (Film 19, Složka J, Ammug – 1), s. 135; CABLE RE: SUMMARY LIAISON REPORT THEIR OPERATIONS (Telegram odpověď: 
souhrnná zpráva o jejich operacích); MEMORANDUM: SUBJECT – AMMUG/1 OPERATION TARGET ANALYSIS AND NON SURFACEABLE LEADS 
(Memorandum: Věc – Ammug/1 operace cíl analýza a nepodstatná vodítka), s. 21–22 a CUBAN TARGET CONFIRMED HIS DESIRE WORK FOR 
U.S. GOV[ERNMEN]T UNDER CONDITIONS PREVIOUSLY DESCRIBED (Kubánský cíl potvrdil své přání pracovat pro americkou vládu za pod-
mínek dříve popsaných).

24  JFKARC, dokumenty AS SALV[ADORANS] AWARE, ROQUE DALTON GARCIA AND CUBAN TARGET ARE PRINCIPAL SALVADORAN TARGETS 
PER REF ( Jak je Salvadorcům známo, Roque Dalton Garcia a kubánský cíl jsou prioritní salvadorské cíle) a CABLE – SALV[ADORANS] OFFERS 
FOLLOWING COMMENTS, RESERVATIONS, AND PROPOSALS (Telegram – Salvadorci podávají následující komentáře, výhrady a návrhy).

25  JKFARC, dokumenty CABLE RE: AMMUG 1 NOW TRAVELING AS ERNESTO JESUS (Telegram odpověď: Ammug 1 nyní cestuje jako Ernesto Jesus); 
CABLE: ARRANGEMENTS FOR INTERROGATION INVOLVED (Telegram: přípravy pro výslech zahrnují); CABLE – ARRANGEMENTS FOR DALTON 
INTERROGATION (Telegram – přípravy na Daltonův výslech); OFFICER WHO EN ROUTE H[EAD]Q[UARTER]S HAS BEEN BRIEFED ON DEVE-
LOPMENTS THROUGH MORNING 26 SEPTEMBER (Důstojník, který byl vyslýchán cestou na centrálu o vývoji ráno 26. září); CABLE – INTER-
ROGATION WAS IN PRESENCE [OF] SALV[ADORAN] GUARDS (Telegram – výslech byl za přítomnosti salvadorských stráží); CABLE – OFFICER 
AND CUBAN DEFECTOR ONCE ALONE SAW DALTON MORNING 30 SEPTEMBER (Telegram – důstojník a kubánský defektor opět viděli Daltona 
ráno 30. září) a CABLE – CUBAN DEFECTOR (Telegram – kubánský defektor) z 3. října 1964. 

26  JKFARC, dokument MESSAGE: REF A REPORTS ESCAPE FROM SALV[ADORAN] PRISON, CABLE – BELOW IS A TRANSLATION OF PART OF 
A LETTER WHICH ROQUE DALTON GARCIA SENT TO „DIARIO DE HOY“ (Sdělení: odkaz na zprávy o útěku ze salvadorského vězení, připojený 
telegram je překladem části dopisu, který Roque Dalton Garcia zaslal „Diario de Hoy“); SUBJECT: DALTON (Věc: Dalton); CABLE – ALTHO[UGH] 
LETTERS FROM DALTON SUBSEQUENTLY PUBLISHED IN OTHER LOCAL NEWSPAPERS (Telegram – ačkoli Daltonovy dopisy byly později 
zveřejněny v dalších místních novinách). 

27  JKFARC, dokumenty CABLE: SAID 22 JULY 65 THAT HIDA CANAS DE DALTON GARCIA (Telegram: řečeno, že 22. července 1965 Hida Canas od 
Daltona Garcii) a SUBJECT: DALTON (Věc: Dalton).
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28  Původně se jmenovalo branně-bezpečnostní. Ještě v 50. letech bylo přejmenováno na státně-administrativní. Mělo na starost stranický 
dohled nad obranou (armáda) a bezpečností (policie a další bezpečnostní složky) státu. Václav Králík byl příslušník StB, přeřazený  
v roce 1963 za účelem práce na ÚV KSČ do činných záloh. Po zrušení oddělení v roce 1968 se vrátil k StB. 

Roque Dalton znovu v PRaze

V tomto bodě přináší zajímavé infor-
mace o Daltonovi opět objektový sva-
zek československé StB k akci „Manu-
el“. Z něj se dozvídáme, že se Roque 
Dalton – už jako redaktor pražské re-
dakce časopisu Otázky míru a sociali-
smu – dne 11. května 1965, tedy tři dny 
před svými třicátými narozeninami, 
v doprovodu Václava Králíka z 8. od-
dělení ÚV KSČ28 sešel se zástupcem 
československé rozvědky. Ve zprávě, 
která čerpá z rozhovoru s Daltonem 
(její autor zaměnil křestní jméno s pří-
jmením) v hotelu Praha, se uvádí: 

V letech 1963–4 prošel na Kubě spolu 
se skupinou asi 25 salvadorských pří-
slušníků kurzem pro vedení partyzánské 
války, organizovaným kubánskou státní 
bezpečností. Po ukončení kurzu a urči-
tém průtahu s odletem odletěl ROQUE 
spolu s dalšími absolventy kurzu přes 
Prahu do Salvadoru. Před odletem byl 
jako vedoucí skupiny ve styku s přísluš-
níkem kubánské státní bezpečnosti kry-
cím jménem VICTOR, který byl zodpověd-
ný za styk mezi kubánskou bezpečností 
a skupinami ze zemí Střední Ameriky, 
které procházely na Kubě speciálním 
partyzánským kurzem. Konkrétně měl 
VICTOR na starosti vyřizování všech 
záležitostí, spojených s příjezdem, vý-
cvikem i odletem příslušníků zemí SA 
do Havany a z Havany.

[…] ROQUE byl po příletu do Salvado-
ru zatčen a vyslýchán Američany, neví 
přesně, zda se jednalo o orgány FBI 
nebo CIA. Při výsleších byl dotazován 
na svůj pobyt a činnosti na Kubě, na 
způsob odletu z Kuby přes Prahu, na 
telefonní číslo a heslo, které měl v Praze 
použít, na ubytování v Praze, kým zde 
byl kontaktován. ROQUE vše popíral, 
i když už v průběhu výslechu měl po-
dezření, že vyslýchající orgánové znají 
více, než se on sám domnívá. Usuzoval 
tak z kladených otázek, které musely 
vycházet z detailní zasvěcenosti do celé 
záležitosti. Po dlouhých hodinách zapírá-
ní mu vyslýchající předložili dokumenty, 

Dokument ze svazku akce „Manuel“, v němž je zmiňován i Roque Dalton Foto: ABS

■   akCe „manuel“ byl krycí název pro spolupráci československé rozvědky s kubánskou tajnou 
službou při vysazování vycvičených partyzánů ze zemí Latinské Ameriky. Aby byly tyto osoby při 
příletu do země určení méně nápadné, cestovaly přes jiné evropské a americké destinace. Celá 
akce byla plně v režii kubánské rozvědky. Československá rozvědka měla spíše servisní úlohu při 
přeletech partyzánů přes Prahu a jejich pobytech zde, a tomu také odpovídá jen malá výpovědní 
hodnota dochovaného agenturního svazku k této spolupráci. 

Akce probíhala od sklonku roku 1962 do února 1970 a v jejím rámci bylo československou Státní 
bezpečností „odbaveno“ přes 1100 osob. O akci byla informována sovětská KGB. 

Zapojení do tohoto nepříliš úspěšného pokusu o šíření socialistické revoluce vešlo brzy ve 
známost a začalo působit Československu diplomatické obtíže. Přes celkem brzké úvahy pracovníků 
StB ohledně ukončení akce však nakonec spolupráci ukončila kubánská strana. 

Zdroj: TOMEK, Prokop: Akce Manuel. Securitas Imperii, 2002, č. 9, s. 326–333
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obsahující přesná data a fotografie všech 
příslušníků salvadorské skupiny, kteří 
byli cvičeni spolu s ROQUEm na Kubě, 
telefonní číslo a heslo, používané v akci 
MANUEL v Praze. Když reagoval ROQUE 
negativně i po předložení zmíněných 
dokumentů, přivedli vyslýchající orgá-
nové ke konfrontaci vpředu zmíněného 
příslušníka kubánské bezpečnosti VIC-
TORA, který vypověděl přesně vše, co 
ROQUE v průběhu výslechu popíral. 

ROQUE byl po několika dnech z vyšet-
řování propuštěn, aniž by byl postaven 
před soud za ilegální pobyt na Kubě. Do 
případu vůbec nezasáhly salvadorské 
policejní orgány, vše prováděli sami 
Američané. Po propuštění ROQUEho 
upozornila salvadorská komunistická 
strana na proval guatemalskou stranu 
práce a další strany středoamerických 
zemí. V průběhu vyšetřování přijela spoj-
ka z Kuby, která na dezerci VICTORA 
upozornila.

ROQUEmu je známo, že VICTOR 
v současné době žije v Mexiku, z Kuby 
se dostal v červenci 1964. ROQUEmu není 
známo jakým způsobem.29

Je až s podivem, že obsah této vý-
povědi zástupce československé tajné 
služby nezarazil a nevedl ke kritičtěj-
šímu přístupu – lze to patrně vysvětlit 
aureolou vysokého příslušníka komu-
nistické strany a také konsternací nad 
dezercí kubánského příslušníka tajné 
služby zasvěceného do akce „Manuel“, 
o níž se dozvídají náhodně a s více než 
ročním zpožděním. Zřejmou skuteč-
nost, že Dalton vypráví československé 
rozvědce zcela jiný příběh než salva-
dorské veřejnosti, bohužel nelze dopl-
nit žádnou solidně podloženou úvahou 
o Daltonově motivaci. Přesto však ně-
kolik poměrně zajímavých poznatků 
z jeho pražské výpovědi vyvodit lze.

Daltonův popis okolností, za jakých 
nabyl svobody, tak jak ho podal pří-

slušníkovi pražské StB, je zajímavý 
především proto, že když se dostal 
z vězení, objevily se spekulace, že byl 
propuštěn díky slibu spolupráce s vy-
šetřovateli nebo že mu na svobodu po-
mohla nějaká vlivná osobnost.30 Fakt, 
že Dalton z vlastní iniciativy, zřejmě 
pod dojmem toho, že to, co prozradil 
v rozhovoru, zůstane navždy utajeno, 
potvrzuje verzi, že byl propuštěn, činí 
tuto eventualitu velmi pravděpodob-
nou. Jeho slova také ukazují na patrně 
dominantní motivaci jeho spolupráce 
s kubánskou tajnou službou, kterou 
byl pocit závazku socialistické revo-
luci. Fakt, že před československými 
příslušníky StB prozradil dezerci 
jejich kubánského kolegy, nikterak 
nenaznačuje, že by se vůči Kubáncům 
cítil být vázán mlčenlivostí a nějakou 
zvláštní loajalitou. Své zapojení do 

struktur tajných služeb tedy patrně 
chápal jako příspěvek k věci socialis-
mu a vítězství revoluce, nikoliv jako 
práci ve prospěch jednoho konkrétní-
ho státu. Poslední poznatek, jenž lze 
z Daltonových slov bezpečně vyvodit, 
je potvrzení věrohodnosti ostatních 
pramenů k jeho „životu špiona“. Pro-
hlášení salvadorského básníka před 
československými bezpečnostními or-
gány souzní s prameny americké CIA 
k jeho výslechům a také s dokumenty, 
které CIA získala od kubánského pře-
běhlíka Lahery/VICTORA.31

Další zpráva k Daltonovi ve svazku 
k akci „Manuel“ je až z července 1966. 
V té době podle ní zavítal do Prahy 
Salvadorec Castillo Otto s kubánským 
krycím pasem na jméno Luis Aguira 
Mora. Ve skutečnosti to byl nejspíše 
guatemalský básník Otto René Cas-

29  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80723/100, s. 381–382. 
30  Jeden z místních komunistů začal po nějaké době šířil, že viděl Daltona sejít se v jistém hotelu s příslušníky salvadorských bezpečnost-

ních složek. Od té doby byl patrně pro salvadorské komunisty podezřelou osobou.
31  Shoda pramenů není samozřejmě absolutní, což plyne nejen ze zřejmé Daltonovy fabulace či dokreslování faktů, ale patrně i z běžného 

zapomínání. Dalton např. podle kubánských pramenů prošel partyzánským výcvikem od podzimu 1962 do jara 1963 a nikoliv o rok poz-
ději, jak uváděl v Praze. Nesedí ani časové údaje týkající se jeho návratu do Salvadoru apod. Viz JFKARC, dokument CABLE – ROQUE DALTON 
GARCIA WELL KNOWN COMMIE WHO HAS LIVED [IN] CUBA… (Telegram – Roque Dalton Garcia dobře známý komouš, který žil na Kubě…).

Nad smrtí Roque Daltona dosud visí otazníky Foto: archiv autora
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tillo, blízký přítel Roque Daltona, který 
necelý rok po pražské návštěvě zemřel 
po nepovedené akci v guatemalském 
vězení. Ze zprávy založené ve spisu 
československé StB se dozvídáme, že 
po prvotním kontaktu Castillo sdělil, 
že příští den se přestěhuje k představiteli 
KS Salvadoru s. ROQUE, kde bude čekat 
přílet spojky. Dále mi (tedy příslušníku 
StB – pozn. aut.) řekl, že si s jeho poby-
tem nemusím dělat žádné starosti, že vše 
potřebné si zařídí sám…32 
Kromě již známého faktu, 
že Dalton pracoval v redak-
ci Otázek míru a socialismu, 
zpráva nic nového nesdě-
luje. Nicméně skutečnost, 
že u Daltona bydlela další 
osoba zařazená do progra-
mu akce „Manuel“ a že ji 
měla u Daltona v budoucnu vyhledat 
spojka kubánské rozvědky, by mohla 
naznačovat, že Dalton neztratil u ku-
bánské zpravodajské služby důvěru 
a ta nadále využívala jeho služeb.

Tuto úvahu nakonec potvrzuje 
i poslední letmá zmínka o salva-
dorském básníkovi ve zmíněném 
svazku z roku 1967, kdy Dalton již 
opustil Prahu a přesídlil opět na 
Kubu. Stručná informace v telegramu 
z havanské rezidentury StB sděluje, 
že ve skupině cestující dne 8. září 
1967 z Havany do Prahy v rámci akce 
„Manuel“ bude i Roque Dalton.33 Je tedy 
pravděpodobné, že i po svém návratu 
z Prahy byl Dalton kubánskou tajnou 
službou a v jejích službách vysílán do 
zahraničí. Jak dlouho případná další 
spolupráce s kubánskou tajnou služ-
bou trvala a jaké byla povahy, nelze 
z českých pramenů zjistit. Další in-
formace o Roque Daltonovi už v nich 
nenalezneme. Na počátku roku 1970 
byla ukončena i samotná akce „Ma-
nuel“ a StB tak úplně ztratila přehled 
o kubánské snaze šířit socialistickou 
revoluci v Latinské Americe. 

závěRem

Nové poznatky získané z odtajněných 
archivních materiálů zpravodajských 
služeb ukazují, že život Roque Daltona 
byl mnohem více utvářen hrou tajných 
služeb, než se dosud myslelo. Závěr 
v úvodu vzpomínaného článku Char-
lese Lanea naznačuje, že Dalton kvů-
li kombinaci vědomostí o vnitřních 
kubánských záležitostech, upovída-

nosti a náklonnosti k alko-
holu představoval pro Kubu 
bezpečnostní riziko, jež 
bylo jeho smrtí odstraněno. 
Přestože jde spíše jen o spe-
kulaci, lze konstatovat, že 
Laneho postřeh potvrzují 
také české prameny. Dalto-
novo odhalení dezerce ku-

bánského důstojníka, již se kubánská 
tajná služba nepochybně snažila před 
StB utajit, je pro Kubánce přinejmen-
ším šrámem na pomyslném štítu. Lze 
také předpokládat, že i když českoslo-
venská rozvědka neodhalila kubán-
ským partnerům svůj zdroj informa-
cí,34 nebylo pro ně zase tak složité se 
dovtípit, odkud vítr fouká…  

Gradující závěr článku Charlese 
Lanea je však pro historika příliš vel-
kou spekulací. Bez znalosti pramenů 
zachycujících činnost kubánské roz-
vědky zůstane Daltonova smrt a její 
okolnosti nevyjasněnou záležitostí 
a její spojování s aktivitou kubánských 
tajných služeb pouhou teorií. Drobné 
zmínky, které se o salvadorském bás-
níkovi našly v dokumentech tajných 
služeb, však nade vši pochybnost 
ukazují, že skutečnou biografii Roque 
Daltona bude možné sepsat až po kom-
pletním odtajnění archivu americké 
a především kubánské rozvědky. Do 
té doby o něm bude možné do všech 
podrobností psát jen jako o básníkovi, 
Dalton revolucionář zůstane v hru-
bých obrysech.

32  ABS, f. I. S-SNB, svazek a. č. 80723/106, s. 176.
33  Tamtéž, svazek a. č. 80723/107, s. 125.
34  StB se chtěla ujisti, zda akce „Manuel“ skutečně byla prozrazena jedním z kubánských defektorů. Poté, co to kubánská strana potvrdi-

la, se soudruzi z StB divili, že se o prozrazení akce dozvěděli tak pozdě a navíc z vlastních zdrojů a nikoliv od „kolegů“. Kubánská 
strana reagovala s tím, že se tak stalo nedopatřením…

■   Roque Dalton GaRCía 
(14. 5. 1935 – 10. 5. 1975) byl synem americké
ho obchodníka Winalla Daltona a salvadorské 
zdravotní sestry Marie García Medrano. Po 
studiu práv v Chile se stal právním aktivistou 
hájícím práva salvadorského disentu v době 
vlády prezidenta Lemuse, později i za režimu 
salvadorské junty vedené plukovníkem Juliem 
Riverou. Za toto vystupování a za své novi
nářské články byl opakovaně vězněn a nako
nec se uchýlil do exilu a žil převážně v Mexiku 
a na Kubě. V době exilu se proslavil svým 
básnickým dílem. Jeho sympatie ke kubánské 
revoluci časem vyústily v jeho zapojení se do 
levicového partyzánského hnutí v Salvadoru. 
To však nevedlo ke kýženému revolučnímu 
hnutí. Daltonovy spory s vůdci guerillových 
skupinek skončily jeho odsouzením a zastře
lením revolučním tribunálem. 

Stíhání jeho smrti bylo v Salvadoru roku 
2012 definitivně zastaveno pro promlčení. 
Rogue Dalton měl se svou ženou Aídou Ca
ñas tři syny: Jorgeho, Juana Josého a Roque 
Daltona ml. (zvaného Roquito). 

Roque Dalton na svatební fotografii se svou ženou 
Aídou Cañas  Foto: archiv autora
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