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I Johdanto 

1. Tutkimustehtävä 
 
Tie on pitkä ja vaatii kärsivällisyyttä. Tie kuitenkin levittäytyy jo eteemme. Tänä päivänä 
on ilmiselvää, ettei marxilainen ideologia, sellaisena kuin se kerran nähtiin, enää sovi todel-
lisuuteen --. Meidän on löydettävä uusia malleja, kärsivällisesti ja rakentavasti. Tässä pro-
sessissa, joka vaatii sekä malttia että päättäväisyyttä, me aiomme auttaa --.1 

 

Paavi Benedictus XVI (2005–) vieraili Kuubassa maaliskuussa 2012. Hänestä tuli 

vierailunsa myötä toinen paavi, joka oli astunut saarelle.2 Lentokoneessa matkalla 

vierailulleen paavi totesi, että kommunistisen Kuuban aika oli ohi. Benedictus 

XVI:n mukaan kommunistinen yhteiskuntajärjestelmä ei enää sopinut saarelle; 

Kuuba oli paavin silmissä saapunut tiensä päähän kommunistisena valtiona. Paa-

vin mukaan Kuuban oli suunnattava huomionsa tulevaisuuteen ja löydettävä uusia 

keinoja yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseen.3 Kommunismi ei enää ollut vas-

taus, se oli paremminkin ongelma monien kysymysten takana. Benedictus XVI 

vakuutti, että kuubalaisen yhteiskunnan ollessa jälleen murroksen partaalla kirkko 

osallistuisi työhön rinnakkain hallituksen kanssa 

Benedictus XVI tapasi matkansa aikana Kuuban presidentin Raúl Castron 

sekä epävirallisessa kahdenkeskisessä keskustelussa myös kommunistisen puolu-

een pääsihteerinä toimineen Fidel Castron. Fidel Castro jätti tehtävänsä president-

tinä vuonna 2008 ja luovutti vallan nuoremmalle veljelleen Raúlille. Paavin ja 

Fidel Castron epävirallinen tapaaminen oli historiallisesti merkittävä hetki. Koh-

taamisesta ikuistetussa valokuvassa kristitty oli tarttunut kommunistin käsiin. 

Vastakkain istuivat vallankumouksellisen Kuuban maallinen ja hengellinen johta-

ja.4 

Kuuba on ollut maailmanpoliittisesti ajankohtainen valtio puolen vuosisadan 

ajan. Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 kommunismia pidettiin toimimattoma-

na yhteiskuntajärjestelmänä. Kuubalainen kommunismi kuitenkin selvisi toverien-

sa vajotessa. Kommunismin luhistuessa Euroopassa Kuuba jäi läntisen pallonpuo-

                                                 
1 “-- A road that is long and demands patience but stretches out ahead of us. Today it is obvious 
that the Marxist ideology as it was conceived no longer corresponds to reality. -- New models 
must be found, patiently and constructively. In this process, which requires patience but also de-
termination, we intend to help --.” L’Osservatore Romano 28.3.2012 The Church educates the 
conscience. 
2 Ensimmäinen Kuubaan matkustanut paavi oli Benedictus XVI:n edeltäjä Johannes Paavali II, 
joka vieraili saarella vuonna 1998. 
3 L’Osservatore Romano 28.3.2012 The Church educates the conscience. 
4 Esim. L’Osservatore Romano 28.3.2012 Benedict XVI meets Fidel Castro. 
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liskon yksinäiseksi aatteenkannattajaksi. Fidel Castro pysyi vallassa 49 vuotta 

ennen kuin luovutti virkansa veljelleen. Hän antoi vallankumoukselle kasvot ja 

äänen, jotka elävät edelleen. 

Kommunismia pidempään Kuubassa vaikuttanut ideologia on kuitenkin ka-

tolinen kristillisyys. Paavin vierailu saarelle osoittaa, että katolinen kirkko on osa 

kuubalaista yhteiskuntaa 2000-luvullakin. Kirkko on edelleen elinvoimainen insti-

tuutio kommunistisessa Kuubassa; kuubalainen katolisuus on selvinnyt 50 vuoden 

ajan kommunistisessa valtiossa. Katolista kirkkoa Kuubassa on välillä kutsuttu 

marginaalin kirkoksi, välillä hiljaiseksi kirkoksi. Paavin julistus sovinnosta ja yh-

dessä eteenpäin katsomisesta osoittaa kirkon löytäneen paikkansa kommunistises-

sa Kuubassa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen katolisen kirkon asennetta Fidel Castron 

vallankumouksessa sen ensimmäisinä vuosina 1959–1963. Aikaisempi tutkimus 

osoittanut, että katolinen kirkko nousi vastustamaan Castron vallankumousta ly-

hyen myöntyvyyden kauden jälkeen. Pyrin selvittämään, mikä sai kirkon vastus-

tamaan vallankumousta. Mitä kirkko vastusti ja miksi? Miten kirkko ilmaisi vas-

tustuksensa? Vallankumouksen viisi ensimmäistä vuotta kattavan tutkimusajan-

jaksoni puitteissa selvitän myös, muuttuiko kirkon ilmaisema vastustus jollakin 

tavalla, esimerkiksi vastustuksen ilmaisutapojen tai kohteen osalta. Mikäli vastus-

tus muuttui, selvitän muutokseen johtaneita syitä, muutoksen ilmenemistä käytän-

nössä sekä muutoksesta mahdollisesti aiheutuneita seurauksia. 

Kirkon ilmaisemaa vastustusta ei ole mahdollista tutkia kiinnittämättä huo-

miota katolisen kirkon ja valtion suhteeseen vallankumouksellisessa Kuubassa. 

Osana tutkimustani selvitänkin, kuinka kirkon ilmaisema vastustus mahdollisesti 

muutti kirkon asemaa Kuubassa. Oliko vastustus seurausta aseman muutoksesta 

vai muuttuiko kirkon asema sen ilmaiseman vastustuksen vuoksi? Tarkastelen 

myös vallankumouksen ja sen hallituksen suhtautumista katoliseen kirkkoon. 

Kuinka valtio reagoi katolisen kirkon osoittamaan vastustukseen? 

Tarkastelen katolisen kirkon ilmaisemaa vastustusta sekä katolisten piispo-

jen että maallikoiden osalta. Erityistä huomiota kiinnitän yksityishenkilöihin, jot-

ka vaikuttavat ilmaisseen vastustuksensa erityisen voimakkaasti. Tarkastelen 

myös Fidel Castroa ja hänen reaktiotaan kirkon ilmaisemaan vastustukseen. Pyrin 

lisäksi liittämään tutkimukseni laajempaan historialliseen kontekstiin esimerkiksi 

vallankumouksellisen Kuuban sisä- ja ulkopoliittisten olosuhteiden osalta.  
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Tutkimukseni alkaa vuodesta 1959, jolloin Fidel Castron johtamat kapinalli-

set pääsivät valtaan ja julistivat vallankumouksen voittaneen. Vallankumouksen 

neljää ensimmäistä vuotta 1959–1962 on kutsuttu vallankumouksen etsikkoajaksi. 

Aikaisempi tutkimus on useimmiten käsittänyt vallankumouksen ensimmäiseksi 

vaiheeksi juuri nämä vuodet. Tällä aikakaudella hallitus asetti voimaan lakeja, 

käynnisti uudistuksia ja määritteli rajat, joiden puitteissa yhteiskunta toteutti val-

lankumouksen tarkoitusperiä. Vallankumouksen ideologia haki muotoaan. Tämän 

tutkimuksen aikarajaus kiinnittyy juuri etsikkoaikaan. Vaiheelle oli tyypillistä, 

että murroksen kohdanneet ryhmittymät etsivät omaa asemaansa ja suhtautumis-

taan.5 Katolisen kirkon ilmaisemaa vastustusta on mielekästä tarkastella aikana, 

jolloin koko kuubalainen yhteiskunta muuttui radikaalisti. Omassa tutkimuksessa-

ni olen kuitenkin laajentanut aikakauden vuoden 1963 loppuun. Ratkaisun taustal-

la on katolisen kirkon piirissä ilmennyt kiinteä yhteys ja jatkumo vuosien 1962–

1963 välillä. Näitä vuosia on luontevaa käsitellä yhdessä. Esittelen tätä yhteyttä 

varsinaisessa tutkimuksessani. Tutkimukseni päättyy vuoden 1963 loppuun, johon 

mennessä vallankumouksen etsikkoaika oli päättynyt ja kuubalainen yhteiskunta 

siirtymässä vallankumouksen seuraavaan vaiheeseen. 

Tutkielmani rakenne noudattaa edellä esitettyä aikarajausta. Ensimmäisessä 

pääluvussa käsittelen vuotta 1959, jolloin vallankumous vakiintui kuubalaiseksi 

yhteiskuntamuodoksi. Pääluvun alussa kiinnitän huomiota Fidel Castroon ja hä-

nen persoonansa vallankumouksen alkuvaiheessa herättämään innostukseen. Tä-

män jälkeen tarkastelen yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, katolisen kirkon 

reaktioita näihin muutoksiin ja lopulta kirkon muuttunutta suhtautumista vallan-

kumoukseen. 

Tutkielmani painopiste on sen toisessa pääluvussa ja vuodessa 1960. Tämän 

vuoksi vuotta 1960 käsittelevä pääluku on tutkielmani laajin osio. Tarkastelen 

luvussa erityisesti katolisen kirkon hierarkian tuottamia paimenkirjeitä ja niiden 

merkitystä kirkon asemoitumiselle. Piispat kirjoittivat paimenkirjeitä aktiivisim-

min juuri vuonna 1960. Analysoin paimenkirjeiden sisältöä ja merkitystä vastus-

tuksen ilmaisemisessa. 

Kolmannessa pääluvussa käsittelen vuotta 1961. Tässä pääluvussa kiinnitän 

huomiota katolisen kirkon ja valtion suhteen kehittymiseen. Tarkastelen hallituk-

sen reaktioita kirkon ilmaisemaan vastustukseen ja toimenpiteitä, jotka hallitus 

                                                 
5 Esim. Thomas 1971, 414, 640–641. 
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kohdisti kirkkoon. Kiinnitän huomiota erityisesti kirkon ilmaiseman vastustuksen 

muuttumiseen ja vastustuksesta aiheutuneisiin seurauksiin. 

Tutkielmani neljäs ja viimeinen pääluku kattaa vuodet 1962–1963. Olen 

päätynyt käsittelemään vuosia samassa pääluvussa niiden samankaltaisuuden 

vuoksi. Vuodet muodostavat yhteen liitettyinä oman osansa tutkimukseni kaareen: 

ne ovat yhdessä tutkimukseni viimeinen vaihe, jonka esitän omassa pääluvussaan. 

Pääpaino on tässä luvussa kirkon ja valtion suhteen muotoutumisessa ja kirkon 

ilmaisemassa vastustuksessa tapahtuneissa muutoksissa. 

Käsittelen tutkimukseni aihetta valitsemieni lähteiden pohjalta. Vastaan esit-

tämiini tutkimuskysymyksiin kolmen päälähderyhmän avulla. Tutkimukseni pää-

lähteinä toimivat kuubalaisten piispojen paimenkirjeet, yhdysvaltalainen sanoma-

lehti New York Times sekä yhdysvaltalainen aikakauslehti Commonweal. Vas-

taan lähteiden avulla eri tutkimuskysymyksiin. Osa lähteistä auttaa selvittämään 

katolisen kirkon ilmaiseman vastustuksen syitä, osa vastustuksen ilmenemistä ja 

muutosta. Osaa lähteistä puolestaan käytän selvittääkseni kirkon ja valtion suhteen 

muuttumista tutkimusajanjaksollani. 

Tutkimukseni tärkein lähderyhmä ovat kuubalaisten piispojen vuosina 

1959–1961 julkaisemat paimenkirjeet. Paimenkirjeillä tarkoitetaan kirjoituksia, 

joita papit tuottavat omalle hiippakunnalleen tai koko kirkolle. Useimmiten pai-

menkirjeitä kirjoittavat piispat. Paimenkirjeet ovat luonteeltaan virallisia katolisen 

kirkon asiakirjoja, joiden traditio periytyy Uuden testamentin Paavalin kirjeistä 

sekä seurakunnan apostolisista kirjeistä.6 Paimenkirjeet kirjoitetaan ensi sijassa 

messussa ääneen luettaviksi. Yleensä paimenkirjeiden julkaisu liittyy kirkkovuo-

den suuriin juhliin, adventin ja paaston aikaan. Paimenkirjeet ovat piispojen keino 

osoittaa viestinsä koko hiippakunnalle, sekä papistolle että seurakuntalaisille. 

Paimenkirjeet voivat liittyä sisällöltään mihin tahansa, minkä piispa katsoo vaikut-

tavan kirkon jäsenten elämään. Tästä syystä kirjeet voivat käsitellä myös yhteis-

kunnallisia teemoja kuten politiikkaa, taloutta ja sosiaalisia olosuhteita. Kirjeet 

voivat olla sävyltään kehottavia, selittäviä tai kurinpidollisia. Useimmiten pai-

menkirjeet käsittelevät jotakin yhteisössä ilmennyttä huolenaihetta tai ongelmaa ja 

sisältävät kehotuksen rohkeuteen ja uskossa elämiseen. Nämä huolenaiheet eivät 

välttämättä ole suoranaisesti kristinuskoon sisältyviä tai kirkollisia; paimenkirjei-

                                                 
6 EOC 2005, 80. 



7 
 

den luonteeseen kuitenkin kuuluu ratkaisun ja toiveikkuuden esittäminen kristilli-

sessä kontekstissa.7 

Kuubalaisista piispoista tuotteliain paimenkirjeiden kirjoittaja oli Santiago 

de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes. Kuubassa piispat tapasivat kutsua 

itseään etunimeltä. Esimerkiksi Pérez Serantes allekirjoitti kaikki paimenkirjeensä 

nimellä Enrique, Santiago de Cuban arkkipiispa. Tässä tutkimuksessa noudatan 

kuitenkin yleistä tapaa käyttää espanjankielisiä nimiä kokonaisuutena. Näin ollen 

kaikista piispoista käytän heidän kumpaakin sukunimeään. Muiden tutkimuksessa 

esiintyvien espanjankielisen nimen omaavien henkilöiden kohdalla kirjoitusasu 

noudattaa heille vakiintunutta nimen kirjoitusasua. Esimerkiksi Fidel Castro Ru-

zista käytän ainoastaan nimeä Fidel Castro, sillä hänet on poliittisena johtajana 

tunnettu ainoastaan yhdellä sukunimellä. 

Käytän lähteinäni 17 arkkipiispa Pérez Serantesin tämän tutkimuksen ajan-

jaksolla kirjoittamaa paimenkirjettä, jotka oli tarkoitettu luettavaksi ensisijaisesti 

Santiago de Cuban hiippakunnan seurakunnissa. Paimenkirjeet ilmestyivät vallan-

kumouksen ensimmäisten vuosien aikana, tammikuun 1959 ja helmikuun 1961 

välillä. Pérez Serantes kirjoitti kirjeet yksittäisenä piispana. Hän oli kuitenkin 

Kuuban katolisessa hierarkiassa merkittävä mielipidevaikuttaja, jonka paimenkir-

jeitä levitettiin kaikkialle saarelle. Hänen lisäkseen kaksi muuta kuubalaista piis-

paa kirjoitti yhteiskunnallista tilannetta käsitelleitä paimenkirjeitä tämän tutki-

muksen aikajaksolla. Heitä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa käsitellä, sillä Pérez 

Serantesin kirjeet vaikuttavat saaneen muiden piispojen kirjeitä voimakkaamman 

vastaanoton. Pérez Serantesin paimenkirjeistä ja kannanotoista lisäksi uutisoitiin 

New York Timesissa, mikä liittää kaksi tutkimuksen lähderyhmistä toisiinsa. 

Arkkipiispan paimenkirjeiden lisäksi käsittelen tutkimuksessani myös Edu-

ardo Boza Masvidalin kirjoitusta ¿Es cristiana la revolution social que se esta 

verificando en Cuba? Kirjoitus julkaistiin katolisessa La Quincena -lehdessä lo-

kakuussa 1960. Kirjoitus on poikkeuksellisesti sanomalehdessä julkaistu paimen-

kirje, jonka kirjoittaja oli Havannan hiippakunnan apulaispiispa Eduardo Boza 

Masvidal. Kirjoitus herätti paljon keskustelua, joka huomioitiin myös New York 

Timesissa, tutkimukseni toisessa lähteessä. New York Times julkaisi Boza Mas-

vidalin kirjoituksesta myös englanninkielisen referaatin. Boza Masvidalin ja Pérez 

Serantesin paimenkirjeet on tässä tutkimuksessa nimetty kirjeiden otsikon perus-

teella. Lähdeluettelossa kirjeistä mainitaan otsikon lisäksi kirjoittaja ja julkaisua-
                                                 
7 Attwater 1997, 370; EOC 2005, 80. 
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jankohta. Tutkimuksessa ja alaviitteissä viittaan paimenkirjeisiin kuitenkin ainoas-

taan niiden otsikolla. Tämä ilmentää paimenkirjeiden luonnetta yleiskatolisina: ne 

eivät puhuttele seurakuntaa ainoastaan kirjoittajansa kautta vaan edustavat koko 

kirkon ääntä. 

Katolisen kirkon piispat saattoivat omien paimenkirjeidensä lisäksi kirjoittaa 

yhdessä paimenkirjeitä kommentoidakseen erityisen merkittävinä pitämiään asioi-

ta. Yhteisesti laadittu paimenkirje ilmaisi kirkon hierarkian yhteisen, virallisen 

kannan. Tämän tutkimuksen ajanjaksolla kuubalaiset piispat julkaisivat kaksi yh-

dessä laadittua paimenkirjettä. Vain toisen kirjeistä allekirjoittivat kaikki kuuba-

laiset piispat. Kirjeistä ensimmäinen, 18.2.1959 julkaistu Al pueblo de Cuba sisäl-

tää kuuden piispan allekirjoituksen; 7.8.1960 julkaistu Circular colectiva del epis-

copado cubano puolestaan on kaikkien yhdeksän piispan yhdessä laatima ja alle-

kirjoittama. Tästä kirjeestä käytetään alaviitteissä kirjeen otsikosta lyhennettyä 

nimeä Circular colectiva, mikä viittaa paimenkirjeeseen kaikkien piispojen yhtei-

senä julkilausuma erottaen sen Pérez Serantesin yksin kirjoittamista ja kuuden 

piispan yhteisestä paimenkirjeestä. Varsinaisten paimenkirjeiden lisäksi piispat 

julkaisivat 4. joulukuuta 1960 Fidel Castrolle osoitetun avoimen kirjeen otsikolla 

Carta abierta del episcopado al dr. Fidel Castro Ruz. Tästä kirjeestä käytetään 

alaviitteissä nimeä Carta abierta. Lähdeluettelossa näiden kolmen yhteisen kirjeen 

kirjoittajaksi on merkitty Manuel Artega y Betancourt. Merkitä noudattaa yleistä 

tapaa julkaista yhteiset paimenkirjeet hierarkiassa korkeimman piispan nimissä. 

Havannan arkkipiispa, kardinaali Arteaga y Betancourt on tästä syystä saanut 

piispojen kolme yhteistä kirjettä nimiinsä. Kirjeiden kaikki kirjoittajat nimeän 

liitteessä 2. Samassa liitteessä esitän paimenkirjeet aikajärjestyksessä. Lähdeluet-

telossa paimenkirjeet on puolestaan järjestetty aakkosjärjestykseen kirjeiden otsi-

koiden mukaan. 

Paimenkirjeiden lisäksi hyödynnän tutkimuksessani myös muutamia muita 

katolisen kirkon virallisia dokumentteja Kuubasta. Ensimmäisessä pääluvussa 

käsittelen kansallista katolista kongressia ja tarkastelen kongressissa tuotettuja 

asiakirjoja. Kolmesta asiakirjasta kaksi on kongressin yleisötilaisuuksissa pidetty-

jä puheita. Kolmas on puolestaan kongressin virallinen päätösasiakirja, Credo 

social católico, ”katolinen sosiaalinen uskontunnustus”. Kaiken kaikkiaan käytös-

säni on yhteensä 21 yksi katolisen kirkon piirissä Kuubassa syntynyttä asiakirjaa. 

Kuubalaisten piispojen paimenkirjeet ja kansallisen katolisen kongressin tuotta-

mat asiakirjat auttavat selvittämään, mitä katolinen kirkko vastusti Fidel Castron 
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vallankumouksessa ja miksi. Paimenkirjeet ovat näkökulma kirkon vastustuksen 

ideologiseen ulottuvuuteen. Paimenkirjeiden tarkasteleminen auttaa selvittämään, 

millainen kirkon kanta vallankumoukseen oli ja millaisilla argumenteilla sitä pe-

rusteltiin. Samalla paimenkirjeet esittelevät piispojen näkökulmasta vallankumo-

uksessa epäilyttävinä ja väärinä pidettyjä ilmiöitä. Paimenkirjeet tarjoavat näkö-

kulman myös vastustuksen mahdolliseen muutokseen sekä ilmentävät kirkon ja 

valtion vuorovaikutusta ja vastakkainasettelua. 

New York Times julkaisi vuosina 1959–1963 toistuvasti uutisia Kuuban yh-

teiskunnallisesta tilanteesta ja vallankumouksen kehittymisestä. Tässä tutkimuk-

sessa olen hyödyntänyt noin 150 tutkimusajankohtana julkaistua uutista, joissa on 

käsitelty katolista kirkkoa Kuubassa. Lähteisiin eivät sisälly uutiset, joissa käsitel-

lään Kuubaa esimerkiksi poliittisesta tai taloudellisesta näkökulmasta. Edellytyk-

senä käsiteltäville uutisille on ollut niiden sisältämä maininta katolisesta kirkosta. 

New York Timesin päivittäin ilmestyneet numerot tutkimusajanjaksolta ovat saa-

tavilla Pro Quest -sanomalehtitietokannassa. New York Times raportoi Kuuban 

tapahtumia paikan päällä olleiden yhdysvaltalaisten kirjeenvaihtajiensa välityksel-

lä. Pääasiassa uutisista vastasivat Ruby Hart Phillips ja Tad Szulc. Heidän nimi-

ään ei kuitenkaan mainita käyttämissäni lähteissä, sillä kirkkoa käsitelleet uutiset 

olivat useimmiten ainoastaan palstanlevyisiä pieniä uutisia, eivät varsinaisia re-

portaaseja tai artikkeleita. Uutisia myös yhdisteltiin ja lyhenneltiin käytettäväksi 

uudestaan saman aihepiirin uutisoinnissa. 

Kylmän sodan ilmapiirin ja rajanaapuruuden vuoksi Kuuban tapahtumia 

seurattiin Yhdysvalloissa herkeämättä. Tästä syystä New York Timesissä julkais-

tuja Kuubaa käsitelleitä uutisia on syytä tarkastella kriittisesti. Uutisista tulee tun-

nistaa niissä mahdollisesti esiintyvä kylmän sodan värittämä yhdysvaltalaisnäkö-

kulma. Katolista kirkkoa ja vallankumousta käsittelevien New York Timesissa 

julkaistujen uutisten sävy on kauttaaltaan negatiivinen. Lehteen painetut uutiset 

esittävät poikkeuksetta vallankumouksen ja hallituksen toimet negatiivisessa va-

lossa ja kirkon edellä mainittujen toimijoiden uhrina. Olen ottanut tämän huomi-

oon, kun olen käsitellyt lähteitä tutkimuksessani. Olen käyttänyt tutkimuskirjalli-

suutta tasapainottamaan New York Timesin uutisoinnissa esiintynyttä kuvaa kir-

kon ja valtion suhteesta ja tarkastellut suhdetta vaihtoehtoisten näkökulmien ja 

tulkintojen kautta. Toisaalta negatiivissävyinenkin uutisointi on osoittautunut 

omalle tutkimukselleni hyödylliseksi. Lukutavasta riippuen uutiset on esimerkiksi 

mahdollista nähdä joko lähteinä kirkon olosuhteista vallankumouksessa tai kirkon 
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reagoinnista, joka on johtanut uutisessa esitettyihin olosuhteisiin. New York Ti-

mesin merkitys lähteenä on ennen kaikkea sen kronologisesti välittämässä tiedos-

sa historiallisista tapahtumista. Lähteen avulla on mahdollista selvittää kirkon 

asemoitumisen konkreettista ilmenemistä. Uutisoinnin tarkasteleminen auttaa 

myös kirkon vastustuksen muutoksen ja kehityksen selvittämisessä. Lisäksi New 

York Timesin uutisointi valottaa kirkon ja valtion vastakkainasettelun konkreettis-

ta kehitystä sekä ja tapahtumia, jotka muuttivat kirkon asemaa ja suhdetta valti-

oon. 

Tutkimukseni kolmas päälähde on yhdysvaltalainen katolinen aikakauslehti 

Commonweal. Uskontoon, yhteiskuntaan ja kulttuuriin keskittynyt, vuonna 1924 

perustettu Commonweal on Yhdysvaltojen vanhin itsenäinen maallikkokatolinen 

julkaisu. Tutkimukseni ajanjaksolla lehti ilmestyi kesätaukoja lukuun ottamatta 

viikoittain. Lehden tutkimusajankohtana ilmestyneet numerot ovat olleet käytettä-

vissäni dominikaanien kulttuurikeskus Studium Catholicumissa Helsingissä. Olen 

käynyt läpi kaikki tutkimusajanjakson vuosikerrat. Yksittäisiä lehtien numeroita 

on puuttunut, mutta vuosikertojen sisältämien hakemiston mukaan puuttuneissa 

numeroissa ei ole käsitelty tutkimukseeni liittyneitä aiheita. 

Tutkimusajanjaksolla ilmestyneet Commonwealin numerot sisälsivät aina 

saman perusrakenteen: uusi numero alkoi pääkirjoituksella, jota seurasivat lyhyet 

katsaukset yhteiskunnalliseen tilanteeseen Yhdysvalloista katsottuna olennaisissa 

maissa. Suuri osa lyhyistä katsauksista keskittyi maailmanpoliittisen tilanteen ja 

kylmän sodan ilmapiirin kannalta merkittäviin valtioihin. Usein lehden toimitus-

kunta esitti näihin lyhyisiin uutisiin katolisen näkökulman. Uutisosiota seurasivat 

vierailevien kirjoittajien artikkelit muutamista laajemmista kokonaisuuksista, jot-

ka muodostivat numeron varsinaisen teeman. Numeron loppupuoli oli omistettu 

kulttuurikatsauksille, kirja-arvioille sekä yleisönosastolle. Tässä tutkimuksessa 

käsitellyt lähteet ovat peräisin Commonwealin numeroiden katsauksista ja artikke-

leista. Suurin osa Kuubaa käsitelleistä kirjoituksista sisällytettiin katsauksiin. 

Niissä kommentoitiin useimmiten edellisen maininnan jälkeen selvinneitä uusia 

tapahtumia ja pohdittiin tulevaa kehitystä. 

Kuubaan liittyneitä kirjoituksia tulee Commonwealissa tarkastella kriittisesti 

niiden sisältämän vahvan yhdysvaltalaisnäkökulman vuoksi. Myös lehden toimi-

tuksen esittämää katolista näkökulmaa on arvioitava. Olen ottanut mukaan lähtei-

siini kirjoitukset, joiden näkökulman voi katsoa edustavan laajemmin katolista 

ajattelua tai perustuvan Pyhän istuimen opetukseen. Sen sijaan yhdysvaltalaisten 
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katolilaisten sisäpoliittisesta tilanteesta nousseet kommentteja en tutkimuksessani 

huomioinut, mikäli ne eivät olennaisesti liittyneet tutkimukseni aihepiiriin. Tut-

kimukseen mukaan luetut sisäpoliittiset kannanotot on mainittu tutkimuksessa 

erikseen yhdysvaltalaisnäkökulmana. Lähteenä Commonweal vastaa tutkimusky-

symyksiini katolisesta ajattelusta vallankumoukseen liittyen. Lähde kuvaa laajem-

paa katolilaisten suhtautumista katolisen kirkon asemaan Kuubassa. Lähde on 

merkittävä myös ajan historiallisen ja poliittisen kontekstin selvittämisessä, seura-

sihan Commonweal Kuuban tilanteen kehittymistä Yhdysvalloista käsin. Toisaalta 

lehti raportoi tarkasti myös Pyhän istuimen kannanotoista kylmän sodan poliitti-

seen tilanteeseen liittyen. 

Päälähteiden lisäksi käytän tutkimuksessani täydentävänä lähteenä Fidel 

Castron ja dominikaaniveli Frei Betton välisistä keskusteluista toimitettua teosta 

Fidel and religion. Talks with Frei Betto.8  Teoksessa Castro keskustelee fransis-

kaaniveli Betton kanssa uskontoa, politiikkaa ja katolisen kirkon asemaa käsitte-

levistä teemoista. Teos on ilmestynyt vuonna 1987. Keskusteluissa Castro kuiten-

kin muistelee ja kuvailee suhtautumistaan katoliseen kirkkoon ja uskontoon val-

lankumouksen ensimmäisinä vuosina. Dokumenttia on syytä tarkastella kriittises-

ti; se tarjoaa ennen kaikkea Castron omalla äänellä lausuttuja kommentteja kirkon 

asemaan liittyen. Tällaisena teos kuitenkin esittelee melko laajasti Castron johta-

man hallituksen suhtautumista katoliseen kirkkoon – tai ainakin sitä, millaisen 

vaikutelman Castro hallituksen toimista antaa. Hyödynnän tutkimukseni taustan 

selvittämisessä myös Pyhän istuimen virallisia asiakirjoja kuten kanonista lakia ja 

paavien Leo XIII ja Pius XI ensyklikoita. Nämä lähteet selittävät ja täydentävät 

päälähteissä esitettyjen tapahtumien kulkua tai tarjoavat tapahtumiin toisen näkö-

kulman. 

Paavi Benedictus XVI:n vierailu Kuubaan maaliskuussa 2012 osoittaa, että 

tällä tutkimuksella on kiinteä yhtymäkohta nykypäivään.  Katolisen kirkon asema 

Fidel Castron vallankumouksessa oli pitkään lähes tutkimaton ja edelleenkin mel-

ko tuntematon tutkimusaihe. Kirkon roolia vallankumouksellisessa Kuubassa on 

lähinnä sivuttu tutkimuksissa, jotka käsittelevät vallankumousta esimerkiksi histo-

riallisesta tai poliittisesta näkökulmasta. Kuuba saatetaan myös mainita esimerk-

kinä tutkimuksissa, joissa käsitellään katolisen kirkon ja kommunismin yhteen-

törmäystä. Varsinaisia kirkkohistorian alan tutkimuksia yksinomaan katolista 

kirkkoa Kuubassa vallankumouksen aikana koskien on kuitenkin hyvin vähän. 
                                                 
8 Castro 1987. 
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Aihetta ei ole juurikaan lähestytty kirkon vastustuksen näkökulmasta. Tavallisin 

näkökulma aiheeseen on katolisen kirkon ja valtion vastakkainasettelun tarkaste-

leminen vallankumouksen kontekstissa. Suomessa aihetta ei ole tutkittu. 

Ensimmäisiä katolisesta kirkosta Kuubassa kirjoittaneita tutkijoita oli Leslie 

Dewart. Hänen kirjoittamansa artikkeli julkaistiin myös tämän tutkimuksen läh-

teenä toimivassa Commonweal-lehdessä lokakuussa 1961. Dewartin vuonna 1964 

julkaisema teos Cuba. Church and Crisis. Christianity and Politics in the Cuban 

Revolution9 käsittelee katolisen kirkon asemaa Kuubassa vallankumouksen ollessa 

vielä nuori. Dewart reagoi kirkon aseman muutokseen nopeasti ja tutki aihetta 

erityisesti kirkon kriisitilanteen näkökulmasta. Dewartin jälkeen aihetta tutki seu-

raavan kerran perusteellisesti John M. Kirk, joka on edelleen eräs tunnetuimmista 

kuubalaisen katolisen kirkon tutkijoista. Hänen vuonna 1989 ilmestynyt tutkimuk-

sensa Between God and The Party. Religion and Politics in Revolutionary Cuba10 

oli ensimmäinen kattava esitys katolisen kirkon asemasta kuubalaisessa vallan-

kumouksessa. Kirkin tutkimus kattaa vallankumouksen ensimmäiset vuodet 

1959–1961 käsitellen ennen kaikkea kirkon ja valtion suhdetta, sen jännitteitä ja 

ristiriitoja. Kirk huomioi omassa tutkimuksessaan myös sen, että katolisen kirkon 

ja vallankumouksen suhde Kuubassa on yleisesti ottaen vähän tutkittu aihe. Kirkin 

mukaan syynä Kuubaa käsittelevän tutkimuksen vähyyteen on kirkon ilmaiseman 

vastustuksen luonne. Kirkon ja valtion suhde ei Kirkin mukaan ollut tragedian 

näkökulmasta vetovoimainen. Suhteeseen ei Kirkin mukaan liittynyt esimerkiksi 

henkilökohtaisia jännitteitä kirkon ja valtion johtajien välillä. Kirkon ilmaisema 

vastustus oli Kirkin mukaan suoraviivaista ja ymmärrettävää aikansa kontekstissa. 

Kuubassa vältyttiin Kirkin mukaan inhimillisiltä, yksityishenkilöitä käsittäneiltä 

tragedioilta, joita katolinen kirkko kohtasi esimerkiksi Itä-Euroopassa kylmän 

sodan aikana. Kirkin tutkimuksesta poiketen kiinnitän kuitenkin itse huomiota 

myös yksilöiden tasolla ilmenneeseen vastakkainasetteluun tutkimusajanjaksolla. 

Kirkin jälkeen katolista kirkkoa Kuuban vallankumouksessa ovat 2000-

luvulla tutkineet muun muassa John S. Super11, Lilian Guerra12 ja Silvia Pedra-

za13. Heidän tutkimuksissaan kirkkoa on tarkasteltu osana kuubalaista yhteiskun-

taa vallankumouksen alkuvuosina. Näissä artikkeleissa tutkimuksen lähtökohtana 

                                                 
9 Dewart 1964. 
10 Kirk 1998. 
11 Super 2003. 
12 Guerra 2009. 
13 Pedraza 2005. 
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on kuitenkin ollut esimerkiksi poliittinen historia tai sosiologia. Kirkkoa on tar-

kasteltu ennen kaikkea suhteessa valtioon, hallitukseen tai siviiliyhteiskuntaan. 

Tällöin näkökulmana on usein kirkon alisteisuus yhteiskuntaan nähden, kirkko 

yhtenä yhteiskunnan toimijoista. Kirkon reagoinnista ja toiminnasta nouseva tut-

kimus on edelleen harvinaista. Katolisen kirkon roolin tutkimisen kannalta kui-

tenkin esimerkiksi Silvia Pedrazan teokset tarjoavat arvokasta tietoa vastavallan-

kumouksellisen liikkeen kehittymisestä ja maanalaisen vastarinnan toiminnasta. 

Myös lasten asemaa vallankumouksessa on tutkittu jonkin verran. Yhdysvaltalai-

nen sosiologi Yvonne Conde on itse kuubalainen maahanmuuttaja ja perehtynyt 

erityisesti kuubalaisten pakolaislasten olosuhteisiin Yhdysvalloissa. Hänen tutki-

muksensa Operation Pedro Pan: The Untold Exodus of 14048 Cuban Children14 

valottaa Castron vallankumouksen ensimmäisten vuosien ilmapiiriä tavallisen 

kansan parissa, erityisesti kommunismin nousun ja yksilön itsemääräämisoikeu-

den näkökulmasta. Omalle tutkimukselleni Conden teos tarjoaa tärkeää tietoa val-

lankumouksen emotionaalisesta ilmapiiristä, perheiden suhtautumisesta vallan-

kumoukseen ja katolisen kirkon osuudesta vastavallankumoukselliseen toimin-

taan. 

Katolista kirkkoa Fidel Castron vallankumouksessa käsittelevä tutkimus kat-

taa väistämättä paljon laajemman joukon aihepiirejä kuin ainoastaan katolisen 

kirkon ja vallankumouksen. Kumpikin teema lävistää suuren joukon historiallisia 

ja yhteiskunnallisia aiheita. Näitä teemoja, esimerkiksi politiikkaa, taloutta ja so-

siologiaa, on Kuuban vallankumoukseen liittyen tutkittu runsaasti. Kuuban val-

lankumousta on tutkittu runsaasti erityisesti Yhdysvaltojen kylmän sodan histori-

aan liittyvissä tutkimuksissa. Kuuban ja Yhdysvaltojen naapuruuteen ja suhtee-

seen liittyy olennaisesti kysymys kommunismista Kuubassa. Tästä aihepiiristä on 

saatavilla runsaasti tutkimusta esimerkiksi sotahistorian ja poliittisen historian 

näkökulmasta. Tutkimusta katolisen kirkon osallisuudesta kylmän sodan maail-

manpolitiikkaan Kuuban kautta tarkasteltuna ei kuitenkaan ole Dewartin ja Kirkin 

osittaista panosta lukuun ottamatta tehty. 

Fidel Castron vallankumousta sisäpoliittisesti tarkasteluna on tutkittu laajas-

ti. Tälle tutkimukselle hyödylliseksi on osoittautunut Antoni Kapcian teos Cuba in 

revolution. A history since the Fifties15. Kapcian teos kuvailee erityisesti vallan-

kumouksen aatemaailmaa ja ilmapiiriä. Tästä näkökulmasta hän huomioi myös 

                                                 
14 Conde 1999. 
15 Kapcia 2008. 
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katolisen kirkon osuuden vallankumouksen ensimmäisten vuosien kehityksessä ja 

muotoutumisessa. Kapcia kiinnittää teoksessaan huomiota ilmiöihin, jotka eivät 

aiemmin ole nousseet esille tutkimuksessa. Perinteinen Kuubaa käsittelevä tutki-

mus on keskittynyt vallankumouksen sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä vallankumo-

uksen keskeisiin henkilöihin. Kuuban vallankumouksen ruumiillistumaa, Fidel 

Castroa, on tutkittu paljon sekä poliittisena johtajana että persoonana. Olen hyö-

dyntänyt tässä tutkimuksessa Herbert L. Matthewsin vuonna 1969 ilmestynyttä 

teosta Political Leaders of the Twentieth Century. Castro. A Political Bio-

graphy.16 Olen valinnut monista vaihtoehdoista juuri Matthewsin teoksen sillä 

perusteella, että hän todisti vallankumouksen ensimmäisiä vaiheita paikan päällä 

Kuubassa ja tunsi Fidel Castron henkilökohtaisesti. Matthewsin teos valottaa eri-

tyisesti Castron henkilökohtaisen elämän vaiheita ja ajattelun kehittymistä näkö-

kulmista, joita muissa Castron elämäkerroissa ei juurikaan käsitellä. Teos antaa 

myös paljon tilaa Castron persoonan ja katolisen kirkon suhteen tarkastelemiselle. 

Katolisen kirkon Kuubassa toimivan paikallisen kirkon virallinen kirjoi-

tusasu on katolinen kirkko Kuubassa. Ilmaisun sujuvuuden vuoksi käytän tässä 

tutkimuksessa myös ilmaisua ”Kuuban katolinen kirkko”. Ilmaisu ei viittaa viral-

lisesta poikkeavaan kirkolliseen järjestykseen tai Pyhästä istuimesta erilliseen 

kansalliseen kirkkoon. Kun käytän tutkielmassa yksinkertaista ilmaisua ”kirkko”, 

se viittaa poikkeuksetta katoliseen kirkkoon. Käytän tutkielmassa myös käsitettä 

”kirkon hierarkia”. Sillä tarkoitan kuubalaisia piispoja, jotka muodostivat katoli-

sen kirkon korkeimman johdon Kuubassa. Hierarkialla viittaan kaikkiin kuubalai-

siin piispoihin erotuksena tutkimuksessa useammin yksilöinä esiintyvistä kardi-

naali Arteaga y Betancourtista, arkkipiispa Pérez Serantesista sekä apulaispiispa 

Boza Masvidalista. Hierarkian käsitettä käytän yleisimmin viitatessani kirkon 

kannanottoihin ja näkemyksiin, joita pidän kaikille piispoille yhteisinä. Mikäli 

kirkon hierarkia viittaa edellä esitetystä poikkeavasti esimerkiksi Pyhän is-

tuimeen, paaviin tai muiden maiden piispoihin, tuon sen erikseen esille termiä 

käyttäessäni. Käytän tutkimuksessani myös ilmaisua ”maallikko”. Tällä viittaan 

katolilaisiin, jotka eivät kuulu papistoon tai katolisiin sääntökuntiin.  

Kuvaan Kuuban historiallista, poliittista ja yhteiskunnallista tilannetta tut-

kimukseni ajanjaksolla käsitteellä ”vallankumous”. Tässä tutkimuksessa termi 

viittaa asiayhteydestä riippuen joko vallankumoukseen historiallisena tapahtuma-

na tai vallankumoukseen ilmiönä. Ensimmäisessä merkityksessään vallankumous 
                                                 
16 Matthews 1969. 
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käsittää Fidel Castron joukkojen voiton ja vallankumouksen varsinaisen toteutu-

misen. Tällöin termi on ajallisesti sidottuna vuosien 1953–1958 taisteluun ja sitä 

seuranneeseen vallankumouksellisten joukkojen voittoon tammikuussa 1959. Toi-

sessa merkityksessään vallankumous kuvaa ilmiötä, jota ei ole sidottu aikaan. Sil-

loin termi käsittää kaikki vallankumouksen voittoa seuranneet vuosikymmenet, 

niiden valtiomuodon ja yhteiskunnallisen tilanteen. Käsite viittaa myös ajan hen-

keen, vallankumouksen perintöön ja perinnön vaalimiseen yhteiskunnassa. Val-

lankumous on edelleen Kuubassa käytössä oleva termi, joka kuvaa koko yhteis-

kuntaa ja kuubalaista aatemaailmaa sellaisena kuin se on määritelty tammikuun 

1959 jälkeen.  

Tässä tutkimuksessa on tärkeää tehdä ero sosialismin ja kommunismin kä-

sitteiden välille. Käsitteitä saatetaan yleisessä kielenkäytössä käyttää synonyy-

meina; tässä tapauksessa erottelen ne kuitenkin kahdeksi erilliseksi aatteeksi. So-

sialismi viittaa tässä tutkimuksessa poliittis-taloudelliseen järjestelmään, jonka 

korostaa siviiliyhteiskunnan merkitystä. Sosialistisen ideologian päämääränä on 

purkaa yhteiskunnassa vallitseva omistavan luokan valta. Valtion taloudelliset 

tuotot tulisi sosialististen periaatteiden mukaan jakaa koko kansalle, ei vain omis-

tavalle luokalle. Sosialismi nostaakin yhteiskunnan keskiöön työtä tekevän kan-

sanosan. Yhteiskunnan jäsenillä, työtä tekevällä kansalla, tulisi ihanteiden mukaan 

olla täysi hallinta yhteiskunnan tuottamasta ja jakamasta omaisuudesta ja hyväs-

tä.17 

Sosialismin voidaan katsoa jakautuvan moniin liikkeisiin, jotka poikkeavat 

toisistaan paitsi ideologisilta yksityiskohdiltaan myös toimitavoiltaan.18 Karl Mar-

xin vallankumousteoriasta muotoutunutta kommunismia pidetään sosialismin pi-

simmälle vietynä muotona. Kommunismi on sosialismia tiukemmin opillisesti 

muotoiltua ja sisältää ääri-ideologian aineksia. Kommunismi on sosialismia totali-

taarisempi ideologia. Kommunismi sisältää myös maailmankatsomuksellisen ulot-

tuvuuden: kommunistinen maailmankuva on pohjimmiltaan materialistinen ja 

deterministinen. Yhteiskunnan luokkien välinen taloudellinen taistelu luo kohta-

lonomaisen pohjan sosiaalisen järjestyksen saavuttamiselle. Sosiaalinen järjestys 

merkitsee toteutuessaan työnväenluokan diktatuuria, jossa yhteiskunta järjestäytyy 

uudelleen. Kommunistisessa ihanneyhteiskunnassa kaikki omistajuus on yhteistä, 

kaikki tuotetaan yhdessä ja kaikki voivat käyttää tarvitsemaansa vapaasti. Neuvos-

                                                 
17 Attwater 1997, 468. 
18 Attwater 1997, 468. 
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toliiton muodostamisen myötä alkuperäiseen marxilaiseen oppiin kommunismista 

on liittynyt myös ajatus väkivallasta keinona saavuttaa ihanteellinen sosiaalinen 

järjestys.19 

Tässä tutkimuksessa suurin ero sosialismin ja kommunismin välille muo-

dostuu juuri kommunismin sisältämästä maailmankatsomuksellisesta ulottuvuu-

desta sekä väkivallan hyväksyttävyydestä osana yhteiskunnan hallintaa. Katson 

kommunismin sisältävän myös sosialismia radikaalimman kriittisen asennoitumi-

sen uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen. Tässä tutkimuksessa ymmärrän 

kommunismin ideologiana, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen maailmankatsomuksen 

ja katsomuksen mukaisen mallin yhteiskunnan, talouden ja sosiaalisen toiminnan 

järjestämiseen. Sellaisena kommunismi on eksklusiivinen ideologia: se määritte-

lee paitsi oman oppinsa, myös omaan maailmankatsomukseensa sopimattomat 

opit.20 

Edellä esitetyt sosialismin ja kommunismin määritelmät ovat länsimaisia 

käsityksiä kyseisistä ideologioista. Määritelmät nojaavat eurooppalaiseen ja yh-

dysvaltalaiseen tulkintaan ideologioiden määritelmistä ja sisällöistä. Sosialistisissa 

ja kommunistisissa valtioissa, esimerkiksi Neuvostoliitossa, ideologiat määriteltiin 

tutkimusajanjaksolla jossain määrin toisin.21 Kuubassa sosialismin ja kommunis-

min määritelmät poikkesivat myös jossain määrin länsimaisista määritelmistä. 

Nämä poikkeukset ja kuubalaiselle vasemmistolaiselle ideologialle tyypilliset piir-

teet esitän varsinaisessa tutkimuksessani. 

 Tässä tutkimuksessa käytän sosialismista ja kommunismista edellä esitetty-

jä länsimaisia määritelmiä, sillä ne vastaavat parhaiten lähteideni käyttämien kä-

sitteiden sisältöä – ovathan sanomalehtilähteeni yhdysvaltalaisia ja kuubalaisten 

piispojen paimenkirjeet syntyneet universaalin katolisen kirkon piirissä. Kuuba-

laisten piispojen paimenkirjeissä erottelu sosialismin ja kommunismin välillä 

noudattaa pääasiassa yllä esitettyä jakoa. Tutkimuksen yhdysvaltalaisissa lähteis-

sä, New York Timesissa ja Commonwealissa, puhutaan lähes yksinomaan kom-

munismista. Ne eivät tee eroa sosialismin ja kommunismin välille. Sisällöllisesti 

käsitteet vastaavat esittämääni määrittelyä; vain käsitteiden käyttö vaihtelee. 

                                                 
19 Evans 1967, 42–43; Attwater 1997, 110. 
20 Froese 2008, 69. 
21 Saarela 1998, 29. 
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2. Kansa odottaa vallankumousta 
Fidel Castron vallankumouksen juuret olivat 1950-luvun kuubalaisen yhteiskun-

nan epäkohdissa. Ajatus vallankumouksesta eli Castron ideologiassa pitkään: val-

lankumouksen ensi tahdit lyötiin jo vuonna 1953. Siitä alkaen Castron ajattelu 

eteni kohti vallankumousta protestina Kuubassa vallinneille taloudellisille ja sosi-

aalisille olosuhteille.22 Vallankumouksen aattona Kuubaa johti kenraali Fulgencio 

Batista, joka oli kaapannut vallan itselleen maaliskuussa 1952. Batistan hallinnas-

sa saaren yhteiskunnalliset olot kärjistyivät. Hänen ajamansa politiikka kasvatti 

luokkaeroja ja lisäsi taloudellista eriarvoisuutta yhteiskunnan eri luokkien välillä. 

Nämä epäkohdat olivat pohja, jolle Castron vallankumous rakentui.23 

Kenraali Fulgencio Batistan hallinto oli diktatuuri, jonka turvasi kansallisen 

armeijan tuki. Batistan johtama hallitus oli korruptiohallitus, joka pyrki kehittä-

mään Kuuban ulkopoliittisia suhteita erityisesti Yhdysvaltoihin. Tämän suhteen 

seurauksena Kuubaan oli kehittynyt menestyksekäs uhkapelin, prostituution ja 

mafiatoiminnan liike-elämä. Batistan hallitsema Kuuba oli diktatuurin, korruption 

ja tuloerojen Kuuba.24 Kuuban elinkeinoelämä oli riippuvainen turismista ja soke-

rituotannosta. Yhdysvalloilla oli suuri valta saareen sijoitusten ja kauppasuhteen 

vuoksi. Yhdysvaltalaiset yhtiöt olivat laajentuneet Kuubaan esimerkiksi öljyntuo-

tannossa. Yhdysvaltalaisyhtiöt myös hyödynsivät saaren luonnonvaroja kuten 

maaperästä louhittavia metalleja.25 Kuuban suurimmat kaupungit olivat 1950-

luvulla pohjoisessa sijainnut pääkaupunki Havanna sekä saaren eteläkärjen jätti-

läinen Santiago de Cuba. Havanna oli nopeasti urbanisoitunut viihdekaupunki, 

jossa yhdysvaltalaisturistit huvittelivat kasinoissa ja yökerhoissa. Santiago de Cu-

ba sijaitsi laajojen ja harvaan asuttujen maaseutualueiden keskellä (liite 1).26 

Kuuba oli 1950-luvulla jakautunut sosiaalisiin luokkiin, joiden rajat syveni-

vät entisestään kenraali Batistan ajalla. Hyvinvointikuilu kaupunkien ja maaseu-

dun välillä kasvoi ajaen kuubalaiset yhä etäämmälle toisistaan. Kuuba jakautui 

myös rodullisesti. Saaren alkuperäisissä asukkaissa oli sekä valkoisia espanjalais-

juurisia kuubalaisia että mustia kuubalaisia, joiden juuret olivat Afrikasta saapu-

neissa orjalaivoissa. Keskiluokka oli lähes poikkeuksetta valkoista. Mustat kuuba-

laiset ylsivät vain harvoin yhteiskunnan korkeimpiin luokkiin. Valkoisen keski-

                                                 
22 Kapcia 2008, 20–21. 
23 Matthews 1969, 57; Thomas 1971, 5. 
24 Dewart 1963, 36; Domínguez 1978, 124–126; Pedraza 2005, 7. 
25 Domínguez 1978, 66–67; Cottam 1994, 44. 
26 Domínguez 1978, 47, 72, 121. 
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luokan ja mustan työväenluokan välillä vallitsi myös alueittain hyvinkin selvä 

erottelu. Valkoinen keskiluokka ja yläluokka olivat perustaneet itselleen asuinalu-

eita, urheiluseuroja ja seurapiirejä, joihin mustilla kuubalaisilla ei ollut asiaa.27 

Valkoinen keskiluokka asutti pääasiassa kaupunkeja tai maaseudun varakkaita 

viljelysseutuja. Maaseudulla keskiluokka ja ylempi keskiluokka omistivat maan, 

jota työväenluokka viljeli. Kaupunkien työläisissä ja maaseudun työväenluokassa 

puolestaan oli sekä mustia kuubalaisia että valkoisten kuubalaisten köyhin osa. 

Työväenluokka oli suhteellisen pieni. Keskiluokka sen sijaan muodosti suuren, 

hallitsemattoman kansanosan, joka levittäytyi laajalle. Batistan hallintokaudella 

ylemmän keskiluokan varallisuus kasvoi. Tulot olivat kuitenkin peräisin alempien 

luokkien tekemästä työstä. Rikkaiden rikastuttua Batistan politiikan ansiosta saa-

ren köyhimmät köyhtyivät entisestään. 28 Suuri osa Kuubasta koostui maaseudus-

ta. Maaseudulla valtaosa kuubalaisista asui bohíoissa, olkikattoisissa majoissa, 

joiden varustukseen eivät kuuluneet peseytymistilat tai juokseva vesi. Maaseu-

duilla esiintyi paikoitellen myös aliravitsemusta. Mahdollisuudet siirtyä maaseu-

dun asukkaasta, varattomasta plantaasin työntekijästä, omistavaan luokkaan tai 

kaupungin asukkaaksi olivat olemattomat.29  

Batistan ajan Kuuban suuri heikkous oli kansallinen koulutuksen taso. Vain 

puolet saaren peruskouluikäisistä lapsista kävi koulua. Maaseudulla prosentuaali-

nen osuus oli vielä alhaisempi. Lukutaidottomuus oli yleistä myös aikuisten kes-

kuudessa varsinkin maaseudulla. Saarella oli kouluja, mutta ne olivat yksityisiä ja 

maksullisia. Suurin koulutuksen tarjoaja oli katolinen kirkko. Ainoastaan ylem-

mällä keskiluokalla ja saaren rikkaimmalla kansanosalla oli mahdollisuus tarjota 

jälkikasvulleen koulutus.30 Yhteiskunnallisten olojen heikkenemisestä huolimatta 

Batistan asema Kuuban johtajana oli turvattu. Kenraali Batista hallitsi maataan 

armeijansa voimalla ja ulkopoliittisen tukijansa Yhdysvaltain suojeluksessa. Kuu-

balaisten tyytymättömyys kenraali Batistaan kasvoi kuitenkin 1950-luvun puoli-

välissä. Elintasokuiluun vajonnut työväenluokka oli otollista maaperää vaatimuk-

selle muutoksista ja toiveille paremmasta. Tähän kuiluun Fidel Castro asettui val-

lankumouksellisen ajattelunsa kanssa.31  

                                                 
27 Matthews 1969, 56–57. 
28 Dewart 1963, 73–74; Matthews 1969, 56–59. 
29 Foner 1985, 438. 
30 Domínguez 1978, 72; Leiner 1985, 27. 
31 Domínguez 1978, 112; 120–121; Kapcia 2008, 19–21. 
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Fidel Castro oli ilmaissut vastustuksensa kenraali Batistan politiikalle jo 

vuonna 1953. Castron kokoama pieni sissiryhmä oli hyökännyt Batistan armeijaa 

vastaan Moncadan parakkialueella Santiago de Cubassa. Hyökkäys oli epäonnis-

tunut täydellisesti. Lähes kaikki sissit olivat jääneet armeijan vangeiksi, mukaan 

luettuna Fidel Castro. Vangitut sissit oli joko teloitettu välittömästi kiinni ottami-

sen yhteydessä tai tuomittu oikeudenkäyntien jälkeen vankilaan. Castron pelas-

tukseksi oli ensimmäisessä vallankumousyrityksessä koitunut Santiago de Cuban 

arkkipiispa Enrique Pérez Serantes. Hän oli taivutellut Batistan armeijaa johta-

neen kenraalin tuomitsemaan uhkarohkeat, kiinni jääneet nuorukaiset vankeusran-

gaistuksiin kuolemantuomion sijaan.32 

Suorittaessaan vankeusrangaistusta ensimmäisestä hyökkäyksestään Castro 

kehitti ideologiansa varsinaisesta vallankumouksesta. Hän ei ollut juurikaan tun-

nettu hahmo kuubalaisessa vastarinnassa. Kenraali Batista ei pitänyt Moncadaan 

hyökännyttä sissiryhmään varteenotettava uhkana vallalleen. Fidel Castro oli yksi 

kapinallinen muiden joukossa. Castron ideologia sai kuitenkin tuekseen toimintaa, 

kun hän perusti vallankumouksellisen järjestön nimeltä Movimiento 26 de Julio. 

Järjestö koostui Castron tavoin yhteiskunnallisesti aktiivisista nuorista miehistä, 

jotka tahtoivat toteuttaa vallankumouksen taistelemalla. Vapauduttuaan vankilasta 

vuonna 1955 Castro siirtyi sissitoveriensa kanssa Meksikoon, missä he hioivat 

ideologiaansa ja suunnitelmaansa vallankumouksesta.33 

Fidel Castro palasi Kuubaan joulukuussa 1956. Hänellä oli mukanaan 81 

vallankumouksellista, joista suurin osa kuului kaupunkien valkoiseen keskiluok-

kaan. Vain neljä ryhmän jäsenistä oli ulkomaalaisia.34Movimiento 26 de Julio ei 

saapuessaan ollut ainoa Batistaa vastustanut vastarintaryhmä Kuubassa. Movi-

miento oli kuitenkin tarjolla olleista ryhmin vahvin. Movimienton vahvuus oli 

sissien yhtenäisyys. Moniin muihin, pieniin kapinallisryhmiin verrattuna Castron 

liike oli yhtenäinen joukko, jota johti pieni ydinryhmä samalla tavalla ajatelleita 

sissejä. Liikkeen keskipisteenä oli itseoikeutetusti Fidel Castro, joka antoi itsel-

leen majurin arvonimen omassa armeijassaan. 35 

Castron paluuta Kuubaan seurasivat sissisodan vuodet 1957–1958. Movi-

miento piileskeli pääasiassa Sierra Maestran vuorilla (liite 1) ja toteutti sieltä har-

kittuja iskuja armeijan tukikohtiin ja Batistan diktatuurin ydinalueille. Taistelujen 

                                                 
32 Thomas 1971, 38–42, 49; Kirk 1989, 45. 
33 Matthews 1969, 80–81; Thomas 1971, 90–91; Kapcia 2008, 20–21. 
34 Thomas 1971, 108, 139. 
35 Matthews 1969, 66–68, 75; Edelstein 1985, 177. 
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myötä Castron sissiryhmän koko kasvoi. Taistelualueiden maatyöläiset ja opiske-

lijat liittyivät sissiryhmään joko taistelijoina tai avustajina. Suurista kaupungeista 

kuten Havannasta ja Santiago de Cubasta saapui kokonaisia vahvistusjoukkoja 

vuoristoon.36 Paine vallan vaihtumiselle kasvoi samaa tahtia Castron liikkeen saa-

vuttaman julkisuuden ja suosion kanssa. Vain pieni osa vallankumouksesta toteu-

tui taisteluissa – Castro imaisi koko yhteiskunnan mukaan taisteluun. Hän nosti 

kansalaiset vastustamaan presidenttiään kehottaen heitä lakkoilemaan ja järjestä-

mään työsulkuja. Havannaan perustettiin siviilivastarinnan järjestö, joka toimi 

välittäjänä Castron sissiliikkeen ja heitä tukeneiden kansalaisten välillä. Yhdys-

vallat vaikutti ratkaisevasti vallankumouksen etenemiseen, kun se purki aseiden 

välittämistä koskeneen yhteistyösopimuksensa Batistan hallituksen kanssa.37 

Vallankumouksen voitto sinetöityi syksyllä 1958. Batistan armeija alkoi ve-

täytyä taisteluista alueittain; Castron johtama ryhmä valtasi armeijan hylkäämät 

alueet ja eteni kohti saaren suuria kaupunkeja. Samaan aikaan Fidel Castro liittou-

tui kuubalaisen kommunistisen liikkeen kanssa saadakseen heiltä tukea työläisten 

ja työväenliikkeiden parissa tehtyyn työhön. Liittouma vahvisti vallankumouksel-

listen asemaa. Kommunistien kanssa solmimansa liiton myötä Castro oli saanut 

taakseen kaikki saaren merkittävät vastarintaliikkeet.38 

 Kenraali Fulgencio Batista pakeni Kuubasta uudenvuoden aattona vuonna 

1958. Hän jätti jälkeensä maan, jossa oli käyty alueellista sissisotaa kahden vuo-

den ajan. Valtion poliittinen järjestelmä oli murtunut. Talous oli kääntynyt hitaa-

seen syöksyyn jo aiemmin samalla vuosikymmenellä. Yhteiskunta oli jakautunut 

hyväosaisiin ja varattomiin, valkoisiin ja mustiin, omistajiin ja työntekijöihin.39 

Fidel Castron johtama vallankumous oli sen sijaan yhdistänyt kansan alemmat 

luokat yhdeksi rintamaksi. Castro oli myös saanut vallankumoukselleen tuen kai-

kilta merkittäviltä kuubalaisilta poliittisilta ryhmiltä. Yhdysvallat oli myöntynyt 

kannattamaan Castroa. Kuuban kansalaiset olivat heränneet vastustamaan diktaat-

toria, jonka hallinnassa maa oli jäänyt jälkeen kehityksessä. Vastustuksen seura-

uksena diktaattori oli paennut; Kuuban valtaistuin oli vapaana. Vuoden 1958 lop-

puun mennessä Fidel Castro oli saavuttanut ensimmäisen tavoitteensa.40 

                                                 
36 Thomas 1971, 139, 150; Domínguez 1978, 127–128; Brands 2010, 24. 
37 Dewart 1963, 75; Thomas 1971, 202–203, 206; Kirk 1989, 48–49. 
38 Thomas 1971, 228. 
39 Matthews 1969, 56–57; Domínguez 1978, 132–133. 
40 Domínguez 1978, 132–133. 
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3. Kuubalainen katolisuus valmiina vallankumoukseen 
Katolinen kirkko oli uuden ajan alusta saakka ollut Kuuban hallitseva uskonnolli-

nen instituutio. Katolisen kirkon traditio oli juurtunut lujasti kuubalaiseen maape-

rään. Kuuba oli ollut katolinen ennen kuin siitä oli tullut itsenäinen. Katolinen 

kirkko Kuubassa nojasi vahvasti maan entisen emämaan, Espanjan suuntaan. Es-

panjan siirtomaavalloitusten mukanaan tuoma katolinen traditio Kuubassa oli tiu-

kasti sidottuna espanjalaiseen kulttuuriin vielä senkin jälkeen, kun valtio itsenäis-

tyi vuonna 1902. Fidel Castron vallankumouksen käynnistyessä katolinen kirkko 

Kuubassa toimi samalla tavalla kuin se oli toiminut jo vuosisadan alussa. 41 

Katolisen kirkon juuret olivat syvällä Kuuban maaperässä. Tavalliseen kan-

saan kirkon opetus ja usko olivat juurtuneet heikommin. 1950-luvulla valtaosa, yli 

90 %, saaren asukkaista oli katolisen kirkon kastettuja jäseniä. Kuitenkin vain 

murto-osa kuubalaisista harjoitti uskontoa aktiivisesti. Suuri osa kansalaisista suh-

tautui kirkkoon välinpitämättömästi, välttelevästi tai suoranaisen torjuvasti. Kir-

kon läsnäolo saarella ei merkinnyt läsnäoloa kansalaisten arjessa.42 Syyt kirkon 

heikkoon vetovoimaan olivat ennen muuta sen ulkomaalaisperäisyydessä ja hie-

rarkkisessa muodossa. Kirkko oli kansan mielessä synonyymi kirkon hierarkialle, 

piispoille ja papistolle. Tavalliset kuubalaiset eivät kyenneet samaistumaan kirk-

koon, jonka työntekijöistä suurin osa oli kotoisin Espanjasta. Vuonna 1958 Kuu-

bassa oli noin 750 pappia ja 2500 katolisiin sääntökuntiin kuuluvaa. Papiston 

määrä oli vähäinen saaren asukaslukuun ja vastaavaan lukuun muissa Latinalaisen 

Amerikan maissa verrattuna.43 Papeista vähemmän kuin yksi viidesosa oli kuuba-

laisia; loput olivat pääasiassa espanjalaisia.44 Papistolla ja kansalaisissa oli yhtei-

nen kieli mutta erilainen kulttuuri. Kirkko nojautui arkisissa toimitavoissaankin 

vahvasti Espanjaan, missä myös paikalliset papit olivat usein saaneet pappissemi-

naarikoulutuksensa.45 

Kirkko oli 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä asemoitunut Kuu-

bassa osaksi luokkayhteiskuntaa. Kansalaisille kirkko edusti kaupunkien valkoista 

keskiluokkaa. Mustalla kuubalaisella työnväenluokalla ei ollut paljoakaan yhteistä 

kirkon kanssa. Näin ollen kirkon kannatus oli vähäistä erityisesti maaseudulla. 

1950-luvulla katolisessa yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että hieman 

                                                 
41 Crahan 1989, 3; Valtonen 2001, 448. 
42 Kirk 1985, 95; Tejada 1999, 20–22; Kapcia 2008, 146. 
43 Kirk 1985, 94–95. 
44 Tejada 1999, 20–21. 
45 Kirk 1985, 94; Crahan 1989, 3–4. 
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yli 40 % maaseudun työläisistä kuvasi itseään uskonnollisesti välinpitämättömäk-

si. Kirkko näyttäytyi työläisille poliittisena välineenä, joka piti yllä luokkajakoa ja 

lujitti saaren hyväosaisen valkoisen väestön asemaa.46 Kirkon aseman haastoi 

myös santeríaksi kutsuttu kansanusko, johon yhdistyi piirteitä kuubalaisesta kult-

tuurista, katolisesta kansanhurskaudesta ja Afrikasta kantautuneista islamin vai-

kutteista. Erityisesti maaseudulla santería ymmärrettiin tavaksi harjoittaa hengelli-

syyttä uskonto- ja tunnustuskunnasta riippumatta. Santería näyttäytyikin usein 

katolisen kristillisyyden konkreettisena ilmentymänä vaikka siihen oli sekoittunut 

piirteitä myös muista uskonnollisista traditioista.47 

Kuubalaisen kansankatolisuuden merkittävin yksittäinen piirre oli saaren 

oma suojeluspyhimys Virgen de la Caridad del Cobre, Neitsyt Mariaa esittävä 

patsas. Legendan mukaan kolme kalastajaa löysi 40 senttimetriä korkean patsaan 

kellumasta merestä El Cobren kalastajakylän lähettyviltä vuonna 1916. He nosti-

vat patsaan vedestä ja veivät sen kotikylänsä kirkkoon.48 Pian patsaaseen alkoi 

kansanuskomuksissa liittyä mystisiä ominaisuuksia ja reliikki-ihmeitä kuten pa-

rantumiskokemuksia. Patsas liittyi olennaisesti katoliseen kansanhurskauteen ja 

uskonnon harjoittamiseen Kuubassa, joskin palvontaan oli sekoittunut piirteitä 

myös santeríasta ja kansanuskomuksista. Santiago de Cuban arkkihiippakunnassa 

sijainnut pyhättö, jossa patsasta säilytettiin, oli saaren suosituin pyhiinvaelluskoh-

de. Kansansuosion myötä paavi Pius hyväksyi patsaan pyhimyksellisen kruunaa-

misen, jonka toteutettiin vuonna 1936.49 

Vuonna 1958 katolinen kirkko Kuubassa jakautui kuuteen hiippakuntaan, 

joista jokaisella oli oma piispansa. Neljässä hiippakunnassa piispa oli kuubalai-

nen, kahdessa espanjalainen.50 Hiippakunnista suurimmat ja merkitykseltään tär-

keimmät olivat Havannan ja Santiago de Cuban arkkihiippakunnat, joiden johdos-

sa toimivat arkkipiispat Manuel Arteaga y Betancourt ja Enrique Pérez Serantes. 

Arteaga y Betancourt oli syntyperäinen kuubalainen, Pérez Serantes puolestaan oli 

kotoisin Espanjasta.51 Saaren pohjoisosassa sijainnut Havannan hiippakunta oli 

Kuuban urbaanein ja nopeimmin modernisoitunut hiippakunta; Santiago de Cuba 

puolestaan sijaitsi saaren eteläkärjessä ja käsitti myös maaseudulla sijainneita seu-

rakuntia. Maantieteellisesti arkkihiippakuntien välille sijoittuivat Matanzasin, 
                                                 
46 Kirk 1985, 94–95. 
47 Kapcia 2008, 147. 
48 Craughwell 2011, 225. 
49 Kirk 1989, 44–45; Mi país. 
50 Kirk 1985, 94. 
51 Domínguez 1989, 74; Catholic Hierarchy. 
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Camagüeyn, Pinar del Ríon sekä Cienfuegosin hiippakunnat (liite 1).52 Havannan 

arkkipiispa Manuel Arteaga y Betancourt oli kohonnut katolisen kirkon keula-

hahmoksi Kuubassa, kun hänet oli nimitetty ensimmäiseksi kuubalaiseksi kardi-

naaliksi vuonna 1946. Kardinaalin nimitys loi toivoa kansallisen katolisen identi-

teetin vahvistumisesta. Kuubalainen kardinaali toi Pyhän istuimen lähemmäs 

Kuubaa ja liitti Kuuban kansainväliseen katoliseen yhteisöön. Tästä huolimatta 

kirkon hierarkia kuitenkin vaikutti etäiseltä ja tavalliselle kansalle arjessa vieraal-

ta.53 

Kuubalaiset piispat olivat 1900-luvulla tehneet läheistä yhteistyötä valtion-

päämiesten kanssa. Kirkon ja hallitusten myötämielisyys versoi kirkolle osoite-

tuissa lahjoituksissa, joilla rahoitettiin uusien kirkkojen rakennustyöt ympäri saar-

ta. Yhteistyön tuloksena katolisen kirkon aktiivisuus myös saaren sosiaalisten 

olosuhteiden parantamisessa heräsi.54 Actión Católico -niminen maallikkoliike oli 

syntynyt 1920-luvulla osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomaan 

kehitykseen katolisen näkökulman. Seuraavat vuosikymmenet puolestaan näkivät 

katolisuuden ja politiikan yhteensulautumisen, kun aktiiviset nuoret katolilaiset 

perustivat kristillisen sosiaalidemokraattisen liikkeen ajamaan katolisia arvoja 

myös politiikassa.55 

Kirkon ja valtion suhde joutui koetukselle kenraali Batistan valtakaudella 

1950-luvulla. Batista ohjasi kirkolle käytettäväksi valtion varoja ja piti politiikal-

laan yllä kirkon hierarkkista asemaa yhteiskunnassa. Batistan vaimo teki kirkolle 

avokätisiä lahjoituksia. Asemansa turvatukseen kirkko tuki Batistaa ainakin ni-

mellisesti. Batista oli ylemmän keskiluokan presidentti; katolinen kirkko oli 

ylemmän keskiluokan kirkko. Kirkon hierarkian myöntyvyys Batistan hallinnolle 

palveli parhaiten kirkon virallista linjaa Kuubassa.56 Virallisen linjan takana suuri 

osa papistosta oli alkanut vastustaa Batistaa viimeistään Castron vallankumouk-

sellisen sissiliikkeen nousun myötä. Piispojen kanta puolestaan hajaantui. San-

tiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes ilmaisi voimakkaasti tukensa 

sissien pyrkimykselle syrjäyttää Batista. Hänen mielipiteeseensä yhtyi Matanzasin 

piispa Villaverde. Cienfuegosin piispa Eduardo Pedro Martínez y Dalmau puoles-

                                                 
52 Thomas 197, 347. 
53 Tejada 1999, 21; Catholic Hierarchy. 
54 Kirk 1989, 43–44. 
55 Thomas 1971, 347; Holbrook 2009, 3. 
56 Thomas 1971, 347. 
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taan kannatti Batistaa järkähtämättömästi.57 Kirkon hierarkian keulakuva, Havan-

nan arkkipiispa ja kardinaali Manuel Arteaga y Betancourt suhtautui Batistaan 

diplomaattisesti; hän hyväksyi tämän hallinnon eikä ottanut kantaa sen toimintaan. 

Pinar del Ríon piispanistuimen avustaja Evelio Díaz omaksui Arteaga y Betan-

courtin myöntyvyyslinjan, jonka hän oli oppinut toimiessaan kardinaalin avusta-

jana Havannan arkkihiippakunnassa.58 

John M. Kirkin mukaan Kuuban katolilaiset olivat Fidel Castron vallanku-

mouksen aattona jakautuneet kolmeen ryhmään, jotka edustivat kirkon piirissä 

vallinneita suuntauksia. Jako koski paitsi maallikkokatolilaisia myös papistoa ja 

piispoja. Ryhmiä erottava teema oli kirkon osallisuus yhteiskunnallisessa ja poliit-

tisessa toiminnassa.59 Radikaalein ryhmittymä koostui Kirkin mukaan katolisista 

maallikoista, jotka ajoivat voimakkaita sosiaalisia uudistuksia kirkon kautta toteu-

tettuina. Heidän nimekkäin tukijansa oli Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique 

Pérez Serantes. Järjestäytyneet katoliset nuorisoryhmittymät asettuivat myös sosi-

aalisten uudistusten kannalle. Kirk esittää myös suuren osan Kuuban papistosta 

tunnistaneen sosiaalisten uudistusten tarpeellisuuden ja liittyneen suuria muutok-

sia vaatineeseen suuntaukseen, joskin maltillisesti ja kirkon sisällä toimien.60 

Kirkon toisessa äärilaidassa olivat kansallisuudeltaan espanjalaiset, Kuu-

baan virkansa vuoksi saapuneet papit. He pyrkivät pitämään yllä hyviä suhteita 

valtiovaltaan ja virkamiehiin, joilla oli vaikutusta kirkon asemaan, talouteen ja 

tulevaisuuteen. Osa espanjalaistaustaisista, kirkon radikalisoitumista pelänneistä 

papeista oli myös ilmaissut avoimesti tukensa kenraali Batistalle. Arkkipiispa 

Pérez Serantes, syntyperäinen espanjalainen, oli poikkeus espanjalaispappien jou-

kossa. Maallikoista erityisesti keskiluokan korkeatuloiset, valkoiset kuubalaiset ja 

porvarilliset kaupunkilaiset kannattivat kirkon yhteiskunnallisen vetäytymisen 

linjaa.61 

Suuri osa Kuuban katolilaisista sijoittui äärinäkemysten välille. He suhtau-

tuivat joko välinpitämättömästi tai suoranaisen torjuvasti kirkon osallisuuteen 

yhteiskunnassa. Osa kansalaisista ajatteli, ettei kirkolla ja politiikalla ollut toisil-

leen mitään annettavaa. Aivan yhtä suuri joukko suhtautui kirkkoon välinpitämät-

tömästi, omaamatta minkäänlaista suhtautumista kirkon asemaan yhteiskunnassa. 
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Heidän välissään tasapainotteli Havannan arkkipiispa, kardinaali Manuel Arteaga 

y Betancourt, joka yritti löytää kirkon ja yhteiskunnan eri ryhmittymien välille 

sopua ja ymmärrystä. Hänen näkemyksissään toistuivat usein ajatukset sovinnosta 

ja dialogista. Kardinaalille kirkko näytti toimivan yhteiskunnassa omana yksikkö-

nään, jolla oli oma traditionsa. John M. Kirk esittää, että kardinaali Arteaga y Be-

tancourtin tulkinta kirkon asemasta yhteiskunnassa vastasi myös suurten kansan-

joukkojen käsitystä.62 

John M. Kirkin esittämä katolilaisten jakaantuminen kuvaa kirkon mar-

ginalisoitunutta asemaa Kuubassa 1950-luvun loppupuolella. Katolisen kirkon 

instituutio ja perinne olivat juurtuneet yhteiskuntaan. Kansa ei kuitenkaan joko 

tunnistanut juuriaan tai kokenut niitä omikseen. Kirkon hierarkian suhtautuminen 

kenraali Batistaan ja tämän hallintoon vaihteli. Osa piispoista toivoi sissijoukko-

jen ajaman vallankumouksen toteutuvan; osa vastusti ajatusta vallankumoukses-

ta.63 Kirkon kanta Fidel Castron vallankumoukseen vakiintui vasta kevään 1958 

aikana. Kirkko asettui tukemaan Castroa ja tämän pyrkimystä syöstä kenraali Ba-

tista vallasta. Fidel Castron veli Raúl Castro keräsi sissiryhmälle tukijoita San-

tiago de Cuban hiippakunnan papistosta; Fidel Castro itse otti pappeja mukaan 

omaan sissiryhmäänsä. Havannalaiset papit osoittivat avoimesti tukensa vallan-

kumoukselle. Erityisesti Havannan laitakaupungilla sijainneesta pienestä kirkosta 

tuli vallankumousta tukeneiden opiskelijoiden kokoontumispaikka. Kirkossa 

opiskelijoiden turvallisuudesta huolehti nuori isä Eduardo Boza Masvidal.64 

4. Pyhä istuin kylmässä sodassa 
Fidel Castron vallankumous käynnistyi keskellä kylmää sotaa. Kylmäksi sodaksi 

kutsuttiin ilmapiiriä, joka vallitsi maailmansotien jälkeisessä kansainvälisessä 

poliittisessa tilanteessa. Toisen maailmansodan päättyminen ja Saksan diktatuurin 

romahtaminen olivat luoneet maailmaan valtatyhjiön. Tämän tyhjiön täyttämistä 

tavoittelivat ennen kaikkea Yhdysvallat ja Neuvostoliitto.65 Kylmää sotaa käytiin 

maapallon vastakkaisilta laidoilta, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto muodostivat 

kylmän sodan taisteluparin. Maailma oli polarisoitunut 1940-luvulla, jakautunut 

toisiaan vastustaneisiin yksiköihin. Kyse oli myös ideologioiden taistelusta: vas-
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takkain olivat Yhdysvaltojen esille nostamat arvot kuten kapitalismi ja demokratia 

sekä Neuvostoliiton edustama marxismi ja kommunismi.66 

Varsinainen sodankäynti ei kuulunut kylmään sotaan. Sen sijaan vakoilu, 

propaganda, taloudellinen oman edun tavoittelu ja sotatekninen kilpavarustelu 

leimasivat suurvaltojen vallantavoittelua. Valtiot pyrkivät horjuttamaan toisen 

asemaa myös niin kutsuttujen satelliittivaltioiden kautta; Yhdysvallat ja Neuvosto-

liitto tukivat omia liittolaisiaan esimerkiksi asevarustelussa. Kilpavarustelun hui-

pentumana ydinaseet olivat paitsi aikakauden suuri uhka, myös merkittävin yksit-

täinen syy sille, ettei varsinaisia sotatoimia harjoitettu. Yhdysvallat ja Neuvosto-

liitto eivät tahtoneet aloittaa ydinsotaa, joka olisi merkinnyt laajaa tuhoa; suurval-

lat tyytyivät sotimaan aseettomasti politikoinnin ja vastakkainasettelun tasoilla. 

Kylmää sotaa leimasikin 1950-luvulta alkaen niin kutsuttu kauhun tasapaino. 

Suurvallat pysyivät kylmässä sovussa, koska kumpikaan ei tahtonut tuhota toisen 

maailmansodan jälkeen vaivalloisesti rakennettua rauhaa.67 

Kylmän sodan ensimmäisiin vuosikymmeniin kiteytyi kommunismin nousu 

kaikkialla maailmassa. Kommunismi levisi toisen maailmansodan jälkeen Eu-

rooppaan, kun Itä-Euroopan maat taipuivat kommunistisen neuvostohallinnon alle 

yksi kerrallaan 1940-luvun loppupuoliskolla. Toisen maailmansodan päätyttyä 

muun muassa Tsekkoslovakia, Unkari ja Romania liitettiin Neuvostoliittoon, jo-

hon ennestään kuuluivat Venäjän lisäksi Valko-Venäjä, Ukraina ja Baltian maat. 

Kommunismin ote itäisestä Keski-Euroopasta oli luja. Kommunismin valta laajeni 

myös Aasiaan, kun Mao Zedongin johtama kommunistinen puolue otti Kiinan 

haltuunsa vuonna 1949 ja muodosti yhteiskuntamuodoltaan kommunistisen Kii-

nan kansantasavallan.68 Yhdysvaltain näkökulmasta kylmä sota olikin paitsi po-

liittisen ja taloudellisen vallan tavoittelemista myös kampanja, jonka tavoitteena 

oli estää kommunismin leviäminen Moskovasta muuhun maailmaan.69 

Yhdysvalloille kommunismi oli kylmän sodan päävihollinen. Kommunismi 

oli kaikkea, mitä Yhdysvallat politiikassaan ja talousajattelussaan vastusti. Kom-

munismi oli Yhdysvaltojen kylmän sodan päävihollisen, Neuvostoliiton, ideolo-

gia. Yhdysvallat korosti poliittisessa arvokehyksessään liberalismia ja kapitalis-

mia. Kommunismi näytti loukkaavan näitä arvoja ja edustavan täysin vastakkaista 

maailmankatsomusta. Yhdysvalloissa seurattiinkin tarkkaan Neuvostoliiton 
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edesottamuksia 1940- ja 1950-luvuilla. Kommunismin laajeneminen herätti Yh-

dysvalloissa suoranaista pelkoa.70 Katolinen kirkko seurasi myös tarkasti kommu-

nismin etenemistä kylmässä sodassa. Kirkolla oli syytä olla peloissaan, kun kom-

munismi levisi Moskovasta itäisen Euroopan maihin. Monet kommunistisen hal-

linnon alle joutuneista maista olivat katolisen kirkon vahvoja kannatusalueita, 

joissa kirkko joutui kommunismin myötä mukautumaan uuteen hallintoon ja yh-

teiskuntajärjestelmään. Monissa maissa katolilaiset kohtasivat suoranaista vainoa 

kommunistisen hallinnon taholta. Kommunismin nousu liitti katolisen kirkon 

kylmään sotaan.71 

Katolinen kirkko oli tuominnut kommunismin jo pitkään. Paavi Pius IX oli 

vuonna 1864 julistanut, ettei kirkko voinut hyväksyä sosialismia eikä kommunis-

mia. Eniten katolisen kirkon käsitykseen kommunismista olivat vaikuttaneet paa-

vit Leo XIII (paavina 1878–1903), Pius XI (1922–1939) ja Pius XII (1939–1958). 

Leo XIII oli paavina toimiessaan määritellyt katolisen kirkon suhtautumista kapi-

talismiin, Pius XI Neuvostoliittoon ja Pius XII puolestaan kansainväliseen kom-

munismiin.72 Paavi Leo XIII oli korostanut katolisen kirkon yhteiskunnallista vas-

tuuntuntoa. Hänen vuonna 1891 julkaistu ensyklikansa Rerum Novarum oli vai-

kuttanut merkittävästi katolisen kirkon käsitykseen sosialismista. Paavi oli tuo-

minnut sosialismin aatteena mutta korostanut katolisen kirkon myönteistä suhtau-

tumista yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kehittämiseen.73 Katolinen kirkko oli Leo 

XIII:n paaviudesta alkaen kehittynyt kannattamaan yhteiskunnallisia uudistuksia, 

jotka paransivat kansalaisten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Osittain kirkko 

puolusti länsimaista kapitalismia. Ennen kaikkea yksityisomistamisen oikeus oli 

kirkolle tärkeä. Paavit pitivät kiinni yksilöiden oikeudesta omistaa ja tuottaa oma 

varallisuutensa. Kuitenkin paavit olivat järjestelmällisesti tuominneet kohtuutto-

man kapitalismin, omistuksen, joka ei tuottanut yhteiskunnallista hyvää – aivan 

kuten kommunistitkin.74 Paavi Leo XIII:n opetukseen perustuen kirkko ja kom-

munistit katsoivat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta samalta puolelta. Kum-

mallekin maailmankatsomukselle oli yhteistä pyrkimys sosiaalisesti oikeudenmu-
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kaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Ratkaiseva ero kahden ideologian välillä oli 

kuitenkin kommunismin sisältämä ateistinen maailmankuva.75  

Paavi Pius XI julkaisi vuonna 1937 ensyklikansa Divini Redemptoris, joka 

kommentoi suoraan Neuvostoliittoa ja valtion kommunistista ideologiaa. Pius XI 

totesi, ettei kommunistinen ideologia näyttänyt johtavan ihanteelliseen yhteiskun-

taan. Paavi kutsui kommunismia ”ateistiseksi pelastusopiksi” ja tuomitsi ideologi-

an juuri samasta syystä.76 Toisen maailmansodan jälkeen Pyhän istuimen kannan 

kommunismiin määritteli puolestaan paavi Pius XII, joka toimi paavina vuosina 

1939–1958. Hänen aikakaudelleen ajoittuivat maailman suuret mullistukset: en-

simmäinen ja toinen maailmansota sekä kylmän sodan alku. Pius XII näki paavina 

diktaattorien nousun Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Neuvostoliitossa. Hän näki 

kommunismin valtakauden ja itäisen Euroopan taipumisen Neuvostoliiton alai-

suuteen.77 Pius XII muovasi kirkon suhtautumista kommunismiin enemmän kuin 

kukaan toinen paavi ennen häntä. Kommunismi oli hänen paaviuskautensa suuri, 

henkilökohtainen haaste. Samalla kommunismi oli myös Pyhän istuimen ja koko 

katolisen kirkon suurin haaste maailmansotien jälkeisessä maailmassa.78 

Edeltäjiensä tavoin Pius XII teki eron kommunismin yhteiskunnallisen ulot-

tuvuuden ja ateistisen ideologian välille. Paavi korosti, ettei katolinen kirkko mil-

loinkaan vastustanut pyrkimyksiä uudistaa yhteiskuntaa.  Kommunismin yhteis-

kunnalliset pyrkimykset oli Pius XII:n mukaan sopusoinnissa katolisen sosiaali-

eettisen opetuksen kanssa. Kommunismi ei kuitenkaan ideologiana pohjautunut 

ainoastaan sosiaalietiikkaan. Paavin mukaan erottamaton osa kommunismia oli 

marxilainen ateismi, joka ei jättänyt sijaa Jumalalle tai pyhyydelle. Kommunisti-

nen maailmankuva oli pohjimmiltaan materialistinen. Tämän Pius XII tuomitsi 

aina tilaisuuden tultua. Paavi myös korosti, ettei katolinen kirkko voinut miten-

kään löytää yhteistä polkua kommunismin kanssa.79 

Pyhän istuimen kommunismia kohtaan osoittamalle vihamielisyydelle oli 

kylmän sodan aikakaudella kaksi syytä. Ensimmäinen syy oli kommunismin sisäl-

tämä ateismin ihanne. Kristillinen ja kommunistinen maailmankuva olivat vastak-

kaiset ja esittivät täysin toisistaan poikkeavat näkemykset ihmisestä ja elämästä. 

Toinen syy oli kommunististen hallitusten pyrkimys toteuttaa ateismin ihannetta 
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valtioissa, joissa kommunismi oli noussut vallitsevaksi yhteiskuntajärjestelmäksi. 

Itäisessä Euroopassa samat valtiot olivat katolisen kirkon perinteistä aluetta, jonka 

väestö oli enemmistöltään katolista. Kirkko oli 1940-luvulta alkaen ahtaalla valti-

oissa, joissa kommunistinen hallinto rajoitti kirkon elintilaa ja oikeuksia.80 

Katolisuuden ja kommunismin vihamielisyys oli molemminpuolista. Kom-

munististen valtioiden hallitukset vastustivat katolista kirkkoa aivan yhtä paljon 

kuin katolinen kirkko kommunismia. Eurooppalaisten kommunististen puolueiden 

mukaan Vatikaani tukeutui kylmän sodan aikakaudella Yhdysvaltoihin ja mukaili 

valtion ulkopoliittista linjaa. Kommunistit syyttivät katolista kirkkoa vanhakantai-

suudesta ja hitaasta muutosnopeudesta. Kommunistien mukaan kirkko tuki ja puo-

lusti ennen kaikkia omia liittolaisiaan: kapitalisteja ja aristokraatteja, omistavaa 

luokkaa, joka vastusti taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia.81 

Uskonnonvastaisuus ei ollut kommunistisen ideologian kulmakivi – se oli 

vain osa kommunistista doktriinia, joka käsitteli ensi sijassa yhteiskunnan sosiaa-

lista rakennetta ja taloudellista tuottavuutta. Näiden kautta uskonnolla oli kuiten-

kin jarruttava vaikutus. Kommunistisen opin mukaan uskonto esti yksilöitä tavoit-

telemasta parasta maallista yhteiskuntamuotoa – kommunismia. Marxilaisen ihan-

teen mukaan toteutunut yhteiskunta ei tarvitsisi uskontoa. Uskonto lakkaisi ole-

masta, kun kommunismi saavuttaisi päämääränsä. Kommunismi oli käytännön 

ateistinen filosofia: Jumalaa ei ollut, kun uskontoa ei ollut ihanteen mukaisessa 

yhteiskunnassa. Jumalaa ei tarvittu, sillä uskontoa ei tarvittu.82 Ateistisen filosofi-

an rinnalla kulki materialistinen käsitys maailmasta ja ihmisestä. Kommunistiseen 

maailmankuvaan kuului erottamattomana osana niin kutsuttu historiallinen mate-

rialismi. Ihmiselämän kulmakivet olivat materialistisia, eivät hengellisiä. Ihminen 

oli alisteinen talouden ja luokkayhteiskunnan olosuhteille. Kaikki ei-materiaalinen 

riippui materiaalisesta. Näin ollen Jumalaa ei voinut olla, sillä mikään ei voinut 

olla peräisin aineettomasta Jumalasta. Jumalauskon tilalle kommunistinen filoso-

fia nosti ihmisen. Ihmisellä oli kommunismin mukaan mahdollisuus kehittyä 

kaikkitietäväksi, kaikkivoivaksi ja kaiken yläpuolelle.83 

Pyhä istuin julisti Pius XII:n johdolla vuonna 1949 annetussa dekreetissä 

kommunismista, ettei katolilaisten ollut sallittua kytkeä itseään kommunismiin 

millään tavalla. Kommunististen puolueiden tukeminen tai puolueen jäsenyys oli 
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ankarasti kiellettyä. Dekreetti tuomitsi myös kommunistista oppia tukeneiden ai-

neistojen tuottamisen, julkaisemisen ja lukemisen. Katolilaisten ei ollut lupa julki-

sesti puoltaa tai edistää kommunistisia tarkoitusperiä. Näiden määräysten rikko-

misesta seurasi ekskommunikaatio, avoimesta kirkkoyhteydestä ulos sulkeminen. 

Ekskommunikaatio oli kirkon vahvin ase sodassa kommunismia vastaan.84 Pyhän 

istuimen asetus kommunismin torjumisesta merkitsi uskonnollista kylmää sotaa 

katolisen kirkon ja kommunismin välillä. Pyhän istuimen kannanotolla oli myös 

reaalipoliittisia seurauksia: kommunismin ja kapitalismin jakamassa maailmassa 

katolinen kirkko näytti suuntautuvan Yhdysvaltojen puoleen. Tuomitessaan kom-

munismin katolinen kirkko näytti asettuvan kapitalismin ja läntisen pallonpuolis-

kon tueksi kylmässä sodassa.85 

Pius XII:n linja kommunismiin oli tiukka hänen paaviutensa loppuun saak-

ka. Hänen seuraajansa, vuonna 1958 paaviksi valittu Johannes XXIII puolestaan 

suhtautui kommunismiin maltillisemmin. Työväenluokkaisesta perheestä kotoisin 

ollut paavi ymmärsi kommunistista sosiaalista ajattelua edeltäjäänsä monipuoli-

semmin.86 Edeltäjästään poiketen paavi Johannes XXIII ei tuominnut kommunis-

mia yksioikoisesti: hän näki myös kommunismin sisältävän mahdollisuuden yh-

teiskunnalliseen kehitykseen, joka ei poikennut kristillisestä maailmankuvasta. 

Johannes XXIII julisti katolisen kirkon kannattavan yhteiskunnallisia toimia, jotka 

kehittivät sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Paavin kannanotot saivat lisänimen 

”katse vasemmalle” – Johannes XXIII näytti suhtautuvan vasemmistolaiseen, 

kommunistiseen ajatteluun suopeammin kuin häntä edeltäneet paavit.87 

Johannes XXII:n varovaisesta myöntyvyydestä huolimatta katolilaisten suh-

tautuminen kommunismiin pysyi hyisenä. Pius XII:n vankkumaton linja vaikutti 

vahvasti. Myös olosuhteet olivat saaneet katolisen maailman varuilleen. Katolinen 

kirkko oli mennessä taipunut kommunismin alle itäisessä Euroopassa. Kommu-

nismi oli katolisen kirkon ja läntisen maailman yhteinen vihollinen. Yhdysvaltain 

ja Neuvostoliiton välienselvittely loi pelon ilmapiirin kansainväliseen politiik-

kaan. Kylmän sodan repimässä jännitystilassa katolilaiset kautta maailman muis-

tivat edesmenneen Pius XII:n sanat: katolinen kirkko ei voinut koskaan hyväksyä 

kommunismia.88 
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II Myöntyvyydestä vastustukseen 1959 

1. Fidel Castro, vallankumouksen sankari 
Fidel Castron vallankumous saavutti lopullisen voittonsa tammikuussa 1959. Ken-

raali Fulgencio Batista oli vuoden vaihtuessa paennut Kuubasta jättäen maan val-

lankumouksellisten käsiin. Castron kuusi vuotta kestänyt työ oli tullut päätökseen-

sä. Vallankumous oli toteutunut täsmälleen Castron tahtomalla tavalla. Voitto 

merkitsi toisaalta, että edessä oli uusi työ vallankumouksen vakiinnuttamiseksi.1 

Kuuban vallankumous oli alusta saakka Fidel Castron vallankumous. Val-

lankumouksen sissiliikkeen johtajana hän antoi vallankumoukselle kasvot ja ää-

nen, joita tutkittiin kaikkialla saarella.2 Jo tammikuussa 1959 Fidel Castroon liitet-

tiin ajatus caudillismosta, emotionaalisesta hysteriasta, jonka johtaja aiheutti kan-

salaissa.3 Vallankumouksen ensimmäisinä kuukausina Fidel Castro tuli tunnetuksi 

oliivinvihreästä univormustaan ja baretistaan. Hänen kasvojaan peitti tuuhea parta. 

Huulillaan Castro piteli sikaria, myös puheita pitäessään ja viljelysmaita tarkasta-

essaan. Castro esiintyi julkisuudessa kiihkeästi ja kovaäänisesti. Fidel Castro kui-

tenkin oli alusta saakka varovainen henkilökohtaiseen elämäänsä liittyneiden tie-

tojen paljastamisessa. Hänen julkiset esiintymisensä käsittelivät pääasiassa val-

lankumousta, sen ideologiaa, tarkoitusta ja toteutusta. Omasta henkilöhistoriastaan 

hän paljasti vain vähän, ja senkin vallankumoukseen olennaisesti liittyneistä vai-

heista.4 

Kuubalaisen yhteiskunnan eri ryhmittymien oli helppo pitää Fidel Castrosta. 

Hänen persoonassaan ja esiintymisessään yhdistyivät monet piirteet, jotka miellyt-

tivät kansalaisia. Castro viehätti myös katolista kirkkoa. Santiago de Cuban arkki-

piispa Enrique Pérez Serantes oli jo vallankumouksen taistelujen aikana pitänyt 

Castroa potentiaalisena johtajana. Tammikuussa 1959 koko kirkon hierarkia näytti 

taipuvan Pérez Serantesin mielipiteen taakse. Ainoa kenraali Batistaa julkisesti 

tukenut piispa, Cienfuegosin hiippakunnan piispa Martínez y Dalmau, pakeni 

Kuubasta tammikuussa jättäen hiippakuntansa piispanistuimen avoimeksi.5 Kato-

linen kirkko uskoi Castron edustavan tyypillistä kuubalaista katolisuutta ja suosi-

van katolista kirkkoa myös vallankumouksessaan. 
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Fidel Castro Ruz syntyi 13. elokuuta 1926. Castron isä oli juuriltaan espan-

jalainen. Hän oli kotoisia Galiciasta, Pohjois-Espanjasta, mistä hän oli siirtynyt 

vuonna 1895 sotilaana taistelemaan Kuuban itsenäisyyssotaan. Sodan jälkeen 

Castron isä oli palannut Espanjaan mutta matkustanut pian takaisin Kuubaan ja 

asuttanut syrjäistä, vähävaraista maatilaa kuubalaisen vaimonsa kanssa. Kumpi-

kaan vanhemmista ei ollut koulutettu – Castron äiti oli omaksunut lukutaidon vas-

ta aikuisiällä. Castron isän maatila kuitenkin turvasi perheen elannon.6 Katolinen 

kirkko oli liittynyt kiinteästi Castron elämän ensimmäisiin vuosikymmeniin. Hä-

nen oma perheensä oli kuitenkin uskonnolliselta vakaumukseltaan hajanainen. 

Castron isä ei ollut erityisen uskonnollinen. Hänen vaimonsa oli kuitenkin usko-

aan aktiivisesti harjoittanut katolilainen. Myös Castron isoäiti osallistui lapsenlas-

tensa uskonnolliseen kasvatukseen. Orienten maakunnassa Castron lapsuudenko-

din alueella katolisen kirkon asema oli ollut heikko 1900-luvun alkupuoliskolla. 

Alue oli harvaan asutettua eikä kirkkoja ollut rakennettu jokaiseen kylään. Asuk-

kaille tarjoutui mahdollisuus osallistua messuun vain harvojen kaupunkiin suun-

tautuneiden matkojen yhteydessä. Pappi vieraili Castron kotikylässä kerran vuo-

dessa kastamassa kaikki alueella syntyneet lapset. Uskonnon harjoittaminen oli 

näin ollen pääasiassa yksilöllistä.7 

Naiset olivat hengellisyyden lähde kuubalaisissa perheissä. Fidel Castro sai 

uskonnollisen kasvatuksensa pääasiassa äidiltään ja isoäidiltään. Perheen naiset 

koristelivat kotinsa uskonnollisilla symboleilla, rukousnauhoilla ja saaren suoje-

luspyhimyksen, Virgen de la Caridad del Cobren, patsailla. He myös lausuivat 

päivittäin katoliseen kansanhurskauteen kuuluneita rukouksia. Fidel Castro itse 

kutsui äitiään kiihkeäksi katolilaiseksi. Castron mukaan hänen äitinsä ja isoäitinsä 

myös rukoilivat vallankumouksen ja Castron henkilökohtaisen menestyksen puo-

lesta vallankumouksen alkuhetkillä tammikuussa 1959.8 

Uskonnollinen koulutus oli ollut tiiviisti läsnä Fidel Castron lapsuudessa ja 

nuoruudessa siitä lähtien, kun hän oli aloittanut seitsemänvuotiaana oppilaana 

katolisessa La Sallen sisäoppilaitoksessa. Sisäoppilaitosta oli ylläpitänyt katoli-

nen, koulutuksen tarjoamiseen erikoistunut sääntökunta Fratres Scholarum Chris-

tianarum, kristillisten koulujen veljet. La Sallessa Castro oli elänyt sääntökunnan 

rituaalien rytmittämää arkea. 11-vuotiaana hän oli siirtynyt Colegio de Doloresin 

                                                 
6 Castro 1987, 92. 
7 Castro 1987, 93–95. 
8 Castro 1987, 93–95, 101–102. 
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kouluun Santiago de Cubassa. Koulu tunnettiin ylemmän keskiluokan varakkai-

den jälkeläisten kouluna. Fidel Castron tien korkealle tähdänneisiin opintoihin oli 

mahdollistanut hänen katolinen kummisetänsä, joka oli rahoittanut Castron lap-

suuden ja nuoruuden opinnot.9 

Colegio de Dolores oli jesuiittojen pitämä koulu, joka oli vaatinut oppilail-

taan hyvää koulumenestystä. Castro oli tutustunut koulussa erityisesti espanjalai-

siin jesuiittaveljiin, jotka pitivät oppilailleen tiukkaa kuria. Heidän kasvatukses-

saan Castro oli kiinnostunut urheilusta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Castro 

itse totesi, että nuoruuden ankara kuri jesuiittojen koulussa herätti hänessä kapi-

nan. Toisaalta samassa koulussa hän oli alkanut tutkiskella marttyyriuden ja uhra-

usten käsitteitä.10 Fidel Castro oli elänyt jesuiittojen keskellä myös Doloresin kou-

lusta valmistuttuaan. Hän oli siirtynyt Havannassa sijainneeseen Belénin yliopis-

toon valmistaneeseen kouluun, joka oli niin ikään katolinen oppilaitos. Lähestul-

koon kaikki koulun opettajat olivat olleet espanjalaisia jesuiittoja.11 Fidel Castroa 

hänen opiskelupaikkojensa uskonnollisuus ei kuitenkaan ollut häirinnyt. Hänen 

nuorempi veljensä Raúl puolestaan oli ilmaissut ärtymyksensä uskonnolliseen 

kasvatukseen, jonka hän sai opiskellessaan samoissa kouluissa kuin isoveljensä. 

Fidel Castro tutustui vielä opintonsa päätettyäänkin laajasti myös uskonnolliseen 

kirjallisuuteen: ollessaan vankilassa Moncadan parakkihyökkäyksen seurauksena 

vuonna 1953 hän luki muun muassa Tuomas Akvinolaisen ja Martti Lutherin te-

oksia.12 

Opiskellessaan oikeustiedettä yliopistossa Castro oli avioitunut Mirta Díaz-

Balart -nimisen nuoren kuubalaisen naisen kanssa. Heidät oli vihitty Banesin ka-

tolisessa kirkossa Orienten maakunnassa, Santiago de Cuban arkkihiippakunnas-

sa. Avioliitto oli päättynyt eroon Castron istuttua vankilassa vuonna 1953 Monca-

dan hyökkäyksestä saamaansa tuomiota. Vapauduttuaan Castro ei harkinnut uu-

delleen avioitumista. Hän ilmeisesti käsitti avioliiton katolisen kirkon opetuksen 

mukaisesti sakramentiksi, joka oli pyhä ja rikkumaton.13 

Saapuessaan Havannaan vallankumouksen voitettua Fidel Castro piti kau-

lassaan rukousnauhaa. Hän oli saanut nauhan vanhalta kuubalaisnaiselta maaseu-

dulla, jossa Castron joukot olivat taistelleet. Rukousnauha vaikutti kuubalaisten 

                                                 
9 Castro 1987, 117; Matthews 1969, 198. 
10 Castro 1987, 121–122. 
11 Castro 1987, 121–122; Matthews 1969, 19. 
12 Matthews 1969, 33, 79. 
13 Matthews 1969, 26–27. 
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katolilaisten silmissä lupaavalta symbolilta, johon kiinnitettiin runsaasti huomiota. 

Se oli yksi monista piirteistä, joiden vuoksi Castro herätti ihastusta myös katolilai-

sissa. Castroa ympäröi lähes myyttinen sädekehä, hän näyttäytyi kansan pelastaja-

na ja vapauttajana. Fidel Castro herätti kansassa intoa, jossa yhdistyi romanttinen 

mielikuva vallankumouksesta, isänmaallinen eetos ja kansallisen yhteenkuulu-

vuuden kokemus.14 

2. Vallankumous saa kirkon tuen 
Fidel Castron johtamat voitokkaat sissijoukot saapuivat pääkaupunki Havannaan 

8. tammikuuta 1959 marssittuaan koko saaren läpi Santiago de Cuban kaupungista 

saakka (liite 1).15 Kaupungin kaduilla Castroa ja hänen joukkoaan tervehtivät sa-

dattuhannet hurmioituneet kuubalaiset, jotka julistivat riemuaan pidellen teiden 

varsilla kylttejä, joissa kiitettiin Castroa vallankumouksesta.16 

Batistan paettua Kuubasta maahan muodostettiin uusi, väliaikainen hallitus. 

Fidel Castro ilmoitti tahtovansa itse pysyä vallankumouksen armeijan johtajana ja 

jäävänsä sivuun hallituksesta. Tällä Castro tahtoi korostaa, että hänen vallanku-

mouksensa oli lähtökohdiltaan työväenluokan vallankumous, ei poliittinen peli tai 

henkilökohtaiseen asemantavoitteluun perustunut vallankaappaus. Castron ehdo-

tuksesta presidentiksi valittiin Manuel Urrutia Lleo, Santiago de Cubasta kotoisin 

ollut tuomari, joka oli tukenut sissiarmeijaa vallankumouksen taisteluissa. Halli-

tuksen ydin muodostui Urrutia Lleon ympärille sissiliikkeen luottomiehistä.17  

Vallankumouksen ideologinen perusta oli Fidel Castron varassa. Castron 

saapuessa Havannaan hänen poliittinen asemoitumisensa oli epäselvä. Castro oli 

taisteluiden aikana vakuuttanut ajavansa vallankumousta, joka toisi Kuubaan yh-

teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden. Tavoitteen poliittista kehystä Castro ei 

juurikaan ollut määritellyt. Tammikuun aikana Castron poliittisesta suuntautumi-

sesta alkoikin liikkua näkemyksiä, huhuja ja epäilyksiä.18 Castron lähipiiriin kuu-

lui sissejä, joilla uskottiin olevan yhteyksiä kuubalaisiin kommunisteihin. Ras-

kaimmat epäilyt kommunistisesta ideologiasta lankesivat Castron veljeen, Raúl 

Castroon sekä taisteluissa omaa sissijoukkoaan johtaneeseen Ernesto Guevaraan.19 

Castro itse vakuutti, ettei hän ollut kommunisti. Vallankumous ei Castron mukaan 

                                                 
14 Pedraza 2007, 48–50. 
15 NYT 8.1.1959 Urrutia will let 300 foes depart. 
16 Thomas 1971, 251. 
17 Castro 1987, 178. 
18 Commonweal 16.1.1959 Revolution in Cuba; NYT 8.1.1959 Urrutia will let 300 foes depart. 
19 Brands 2010, 31. 
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ollut kommunismin punaisen värin sävyttämä vaan vihreä kuin kuubalaiset pal-

mut.20 

Kuubalaiset suhtautuivat vallankumoukseen suurin odotuksin.  Kun Castro 

tammikuussa 1959 julisti vallankumouksen aloittavan työnsä paremman Kuuban 

puolesta, valtion tulevaisuus näytti kansalaisten silmissä toiveikkaalta.21 Toisaalta 

myös kansan Castroon kohdistama paine oli valtava. Castron odotettiin johtavan 

vallankumouksen uudistuksiin, jotka parantaisivat erityisesti saaren työnväenluo-

kan asemaa ja olosuhteita.22 Castro antoikin monia lupauksia uudistuksista, joita 

hallitus alkaisi toteuttaa. Vallankumousta seuranneen väliaikaishallinnon tuli 

Castron mukaan kestää 18 kuukautta, minkä jälkeen maassa järjestettäisiin vapaat 

vaalit. Tässä siirtymäajassa saaren talous paranisi, kansan olot kohenisivat ja oi-

keudenmukaisuus palautettaisiin. Siirtymäaika antaisi kansalle aikaa palautua ja 

yhdentyä, kunnes se olisi valmis päättämään omasta tulevaisuudestaan.23 

Tammikuun aikana kuva päättyneistä taisteluista selkiytyi. Katolinen kirkko 

alkoi näyttäytyä vallankumouksen tukijana ja avustajana. Alueellisten taisteluiden 

kulkua selvitettäessä kävi ilmi, että katoliset papit olivat monilla alueilla liittyneet 

taisteluun.24  Osa papeista oli ilmeisesti saanut omalta piispaltaan hiljaisen hyväk-

synnän taistelemiselle.  Suuri joukko pappeja oli myös toivottanut taistelijat terve-

tulleeksi oman kirkkonsa alueelle. Tammikuussa kävi ilmi, että erityisesti maa-

seudulla papit olivat yleisesti lainanneet kirkkojaan vallankumouksellisten käyt-

töön, ottaneet heitä lepäämään ja kokoamaan joukkojaan seurakuntien tiloihin ja 

tarjonneet sissijoukoille huoltoapua taisteluiden välissä. Batistan armeijan etsimiä 

kapinallisia papit olivat usein piilottaneet koteihinsa ja kirkkoihinsa erityisesti 

itäisessä Kuubassa. 25 Monet vallankumouksen tunnuspiirteistä miellyttivät kirk-

koa. Havannaan saapunut voitokas Fidel Castro näyttäytyi karismaattisena, hei-

kompien osaa ajava taistelijana. Sissit olivat puolestaan tavallista kansaa, jotka 

tahtoivat yhteiskuntaan oikeudenmukaisuutta. Isänmaalliset katolilaiset innostui-

vat lehtikuvista, joissa Castron sissit olivat kiinnittäneet taistelupukuihinsa ristejä, 

rukousnauhoja ja pyhimysten kuvia.26  

                                                 
20 Pedraza 2005, 11–12. 
21 Super 2003, 511; Kapcia 2008 23–24. 
22 Commonweal 16.1.1959 Revolution in Cuba. 
23 Commonweal 29.5.1959 Cuba’s path to the future. 
24 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services; Holbrook 2009, 5. 
25 NYT 8.1.1959 Urrutia will let 300 foes depart; Kirk 1989, 48–49; Pedraza 2005, 9. 
26 Kirk 1989, 65–68. 
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Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes ilmaisi virallisesti in-

nostuksensa vallankumouksesta ensimmäisenä kirkon edustajana. Arkkipiispa 

julkaisi 29. tammikuuta kaksi paimenkirjettä, joissa hän tervehti vallankumouksel-

listen muodostamaa uutta hallitusta ja seurakuntalaisiaan, jotka seurasivat vallan-

kumouksen kehittymistä täynnä toivoa.27 Paimenkirjeessä Vida nueva, ”Uusi elä-

mä”, Pérez Serantes julisti Kuuban seisovan uuden, loisteliaan aikakauden portil-

la. Peres Serantes suitsutti Fidel Castroa sissiliikkeen johtajana ja sotilaana. Vida 

nueva -paimenkirje ilmaisi värikkäin sanoin Kuubassa vallinneen, Castroa ihan-

noineen innostuksen: 
 

Poikkeuksellisen lahjakkaan miehen väsymätön päättäväisyys, jota tukivat innostuneesti lä-
hes kaikki Orienten asukkaat, huomattava osa Kuuban kansalaisista, hänen seuraajiensa 
päättäväiset teot erityisesti idässä sekä sankarillinen ja ennen kaikkea isänmaallinen liike, 
olivat kirjaimet, joilla jumalallinen Kaitselmus kirjoitti Kuuban taivaalle sanan ”voitto”. 
Samalla liikkeen korkein johtaja kantoi idästä länteen laakeriseppelettä merkkinä ihmeelli-
sen kaikuvasta voitosta. 28 
 

Toisaalta arkkipiispa esitti kirjeessään myös vaatimuksen: hän totesi, että uuden 

yhteiskunnan oli oltava edellistä parempi. Pérez Serantes muistutti, että käydyt 

taistelut, verenvuodatus ja tapahtunut tuho olisivat hyödyttömiä, mikäli uusi halli-

tus ei onnistuisi korjaamaan menneisyyden virheitä.29 

Pérez Serantesin paimenkirje vaikuttaa kirkon linjanvedolta vallankumouk-

sen hurmiossa. Kirjeensä lopussa arkkipiispa esitti yhdeksän kohtaa käsittäneen 

luettelon periaatteista, jotka hän toivoi uuden hallituksen muistavan. Kohdat käsit-

telivät pääasiassa uskonnon ja kirkon asemaa yhteiskunnassa.30 Ensimmäisenä 

Pérez Serantes muistutti, että ihminen oli Jumalan luomus, jonka korkeimman 

päämäärän tuli olla iankaikkisuudessa, ei maallisessa ja ajallisessa todellisuudes-

sa. Tämän vuoksi oli arkkipiispan mukaan välttämätöntä, että sekä yksilöt että 

yhteiskunta saivat oikeuden harjoittaa uskontoa ja palvoa Jumalaa. Lapsilla ja 

nuorilla tuli olla oikeus saada kristillistä kasvatusta sekä kotona että koulussa. 

Valtion tehtävänä oli Pérez Serantesin mukaan suojella perheen pyhyyttä ja avio-

                                                 
27 Vida nueva 1959; El justo medio 1959; Kirk 1989, 66. 
28 El empeño tesonero de un hombre de dotes excepcionales, secundado con entusiasmo por la 
casi totalidad de sus comprovincianos, y por una parte muy considerable del pueblo de Cuba, apo-
yado por el esfuerzo decidido de sus valientes seguidores, principalmente de Oriente, siempre 
heroico y a la vanguardia de todo movimiento patriótico, han sido los caracteres con los cuales la 
Divina Providencia ha escrito en el cielo de Cuba la palabra TRIUNFO, en virtud del cual el Jefe 
máximo del Movimiento ha podido llevar de Oriente a Occidente el laurel de la victoria extraordi-
nariamente resonante. Vida nueva 1959. 
29 Vida nueva 1959. 
30 Vida nueva 1959; Kirk 1989, 66–67. 
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liittoa, joka oli katolisen kirkon mukaan rikkomaton sakramentti. Avioliiton suo-

jaamiseksi ja avioerojen tuoman yhteiskunnan hajaannuksen välttämiseksi arkki-

piispa vaati hallitusta kieltämään median, joka levitti siveellisyyttä loukkaavaa 

materiaalia. 31 

Hallituksen tuli Pérez Serantesin mukaan pyrkiä korjaamaan kansan moraa-

litajua esimerkiksi tasoittamalla luokkaeroja ja niistä aiheutunutta vastakkainaset-

telua. Tämän vuoksi hallituksen oli kiinnitettävä erityistä huomiota virkamiehiin, 

jotka se valitsi ja asetti korkeisiin virkoihin. Valtion edustajien tuli arkkipiispan 

mukaan olla nuhteettomia ja esikuvallisia. Kuitenkaan byrokratia ei saisi nousta 

kansalaisia tärkeämmäksi; hallituksen oli arkkipiispan mielestä suunnattava voi-

mavaransa ennen kaikkea yksilöiden ja perheiden olojen kohentamiseen. Kirjeen-

sä lopussa arkkipiispa vielä kehotti hallitusta harkitsemaan maan luovuttamista 

talonpojille, jotka olivat maata viljelleet ja rakastaneet.32 Arkkipiispa Pérez Seran-

tesin paimenkirje osoitti, mitä kirkko odotti uudelta hallitukselta. Samalla kirjeen 

esittämät vaatimukset osoittivat, mihin kirkko uskoi hallituksen pystyvän. Arkki-

piispan toiveet ja vaatimukset koskettivat yhteiskunnan kaikkia ulottuvuuksia 

hengellisistä maallisiin ja yksilöistä yhteiskunnan rakenteisiin. Paimenkirje kuvaa 

laajasti niitä muutospaineita, jotka kirkko kohdisti koko kansan tavoin Fidel Cas-

troon ja uuteen hallitukseen. 

Uuden aikakauden toiveikkuuden rinnalla arkkipiispa Pérez Serantesia vai-

vasi kuitenkin tapa, jolla uusi aika oli saatettu alkuun.33 Samaan aikaan Vida nue-

va -paimenkirjeen kanssa arkkipiispa julkaisikin El justo mediaksi, ”sopivaksi 

menettelytavaksi” otsikoidun toisen paimenkirjeen. Kirjeessä Pérez Serantes 

kommentoi hallituksen toimintaa vallankumouksen taisteluissa otettujen sotavan-

kien osalta.34 Batistan joukoissa taistelleiden, vallankumouksellisten sissijoukko-

jen vangiksi joutuneiden sotilaiden teloittaminen oli uuden hallituksen menettely-

tavoista ensimmäinen, joka näyttää herättäneen epäilyksiä katolisessa kirkossa.35 

Arkkipiispa Pérez Serantes vetosi El justo media -paimenkirjeessä hallituksen 

armollisuuteen sotavankeja kohtaan. Toisaalta arkkipiispa kirjoitti, etteivät sota-

vankeja uhanneet kuolemanrangaistukset olleet sen ankarampia kuin voitokkaiden 

                                                 
31 Vida nueva 1959. 
32 Vida nueva 1959. 
33 Kirk 1989, 67. 
34 El justo medio 1959. 
35 Commonweal 23.1.1959 Developments in Cuba. 
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vallankumouksellisten taisteluissa kohtaamat koettelemukset. Valtiolla oli arkki-

piispan mukaan valta päättää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta.36 

Arkkipiispan viesti oli kaksijakoinen: Pérez Serantes esitti julkisen pyynnön 

armahduksesta – ja samalla kirjoitti ymmärtävänsä, miksi teloitukset tultaisiin 

toteuttamaan.37 Vaikuttaa siltä, että El justo media kuvaa laajemmin kirkon hie-

rarkian suhtautumista vallankumoukseen. Kirkko oli valmis hyväksymään nekin 

hallituksen menettelytavat, jotka eivät vastanneet katolista oppia ja eettistä opetus-

ta. Vastalahjana kirkko odotti hallituksen rakentavan yhteiskuntaa, joka oli so-

pusoinnussa katolisen kirkon toiveiden kanssa. Muutosten lopputulos näyttää ol-

leen piispoille käytettyjä menetelmiä tärkeämpää vaikka menetelmät olivatkin 

saaneet piispat epäröiviksi. 

3. Kommunismin pelko tavoittaa piispat 
Vallankumous herätti suuria toiveita kuubalaisissa. Katolisen kirkon oli helppo 

yhtyä toiveisiin ja vaatimuksiin muutoksista. Ensimmäiset varsinaiset lakimuutok-

set, joita vallankumouksen hallitus alkoi ajaa, saivat kuitenkin piispat varpail-

leen.38 Tammikuun alussa uuden hallituksen koulutusministeri Armando Hart il-

moitti, että vallankumouksen ensimmäisiä saavutuksia tulisi olemaan kuubalaisen 

koulujärjestelmän uudistaminen. Uudistaminen alkaisi koulujen henkilökunnan 

tarkistamisella, ylimääräisen henkilökunnan vähentämisellä sekä käytettyjen op-

pikirjojen oikeaoppisuuden tutkimisella.39 Paine koulujärjestelmän uudistamiseen 

oli kova. Kansalaisten heikko koulutustaso näkyi esimerkiksi korkeana lukutaidot-

tomuutena, millä puolestaan oli suora vaikutus kansantalouteen ja -terveyteen. 

Kansa vaati vallankumoukselta konkreettisia uudistuksia. Katolinen kirkko puo-

lestaan vaati saavansa säilyttää oman erityisasemansa uudistustenkin keskellä. 

Hallitukselle koulu-uudistus merkitsi joutumista kahden tulen väliin: kuinka vas-

tata sekä kansan että kirkon paineisiin.40  

Katolinen kirkko tunnisti tarpeen koulutusjärjestelmän uudistamiselle. Kou-

lulain muutos oli silti kauhistuttava ajatus. Kirkko ylläpiti yksityisiä koulujaan, 

jotka kattoivat suuren osan maan koulutustarjonnasta. Yhteensä katolisissa kou-

luissa oli noin 65 000 oppilasta. Kirkon erityinen ylpeydenaihe oli Villanueva, 

                                                 
36 El justo medio 1959; Kirk 1989,67. 
37 El justo medio 1959; Holbrook 2009, 6. 
38 Commonweal 23.1.1959 Developments in Cuba. 
39 NYT 8.1.1959 Urrutia will let 300 foes depart. 
40 Kirk 1989, 68–69. 
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Havannassa sijainnut katolinen yliopisto.41 Yksityiskoulut olivat kuitenkin mak-

sullisia – eikä suurella osalla kansasta ollut varaa lukukausimaksuihin. Käytän-

nössä opiskeluun oli varaa vain ylemmän keskiluokan ja yhteiskunnan rikkaimpi-

en jälkeläisillä. Maaseudun talonpoikaisperheiden lapset kävivät koulua vain har-

voin.42 Esimerkiksi Santiago de Cuban kaupunkia ympäröineen Orienten maa-

kunnan lapsista noin 60 % ei 1950-luvulla ollut käynyt koulua lainkaan.43 Tämä 

oli Fidel Castron vahvin peruste koululain puolustamiseen. Kirkon hierarkia puo-

lestaan näyttää ajatelleen, että uudistamista tarvitsivat ennen kaikkea opetuksen 

sisältö ja laajuus – ei niinkään opetusta tarjoava taho. Piispat reagoivat ilmoituk-

seen lakiuudistuksesta voimakkaasti. Terävimmin katolista koulujärjestelmää puo-

lusti arkkipiispa Enrique Pérez Serantes. Hän julkaisi 13. helmikuuta 1959 pai-

menkirjeen La ensenanza privada, ”Yksityinen koulutus”.  Kirjeessä Pérez Seran-

tes vaati, että vallankumouksen täytyi ottaa huomioon kirkon oikeudet yhteiskun-

nassa.44 

Pérez Serantes näyttää esittäneen, että koulutusuudistus antoi piispoille hy-

vän syyn epäillä hallitusta kommunismista. Arkkipiispan mukaan uskonnonope-

tuksen ja uskonnollisen kasvatuksen estäminen olivat kommunismille ominaisia 

taipumuksia. Pérez Serantes ei kuitenkaan suoraan syyttänyt hallitusta kommu-

nismista. Hän ainoastaan totesi, että katolisen kirkon koulunpito-oikeus oli aina 

käsitetty uhaksi kommunistisessa maailmassa.45 Arkkipiispa julisti koululain ole-

van hyökkäys katolista kirkkoa vastaan. Hyökkäyksen takana ei arkkipiispan mu-

kaan voinut olla mikään muu taho kuin kommunismi, joka oli soluttautunut Kuu-

baan. Koululain uudistus merkitsi arkkipiispan mukaan katolilaisten kunniallisuu-

den kyseenalaistamista: 

 
Suoraan sanottuna: ainoa vihollinen, jota vastaan taistellaan, on se ainoa, jota kommunisti-
nen maailma pelkää. Käynnissä on sota julkisissa kouluissa annettavaa uskonnon opetusta 
vastaan. Käynnissä on sota kaikkia katolisia kouluja, korkeimpana Villanuevan yliopistoa, 
vastaan. Katolisuus, se on vihollinen. Voidaanko sanoa, että katolinen opiskelija on uhka 
yhteiskunnalle? Merkitseekö katolisessa koulussa opiskeleminen pelkoa siitä, että nuori-
somme on alhaisesti koulutettua tai alhaisia? Vastatkoon meille tohtori Fidel Castro, Dolo-
resin ja Bethlehemin oppilas.46 

                                                 
41 Castro 1989, 182; Thomas 1971, 346–347. 
42 Castro 1987, 182. 
43 Kirk 1989, 68. 
44 La ensenanza privada 1959. 
45 La ensenanza privada 1959. 
46 Para decir las cosas con claridad, el enemigo que se combate es uno solo, el único al cual teme 
el comunismo en el mundo. La guerra es, pues, contra la enseñanza religiosa en la escuela pública; 
la guerra es contra toda escuela católica hasta la más elevada, la Universidad de Villanueva. El 
catolicismo, ése es el enemigo. Podrá decirse que ¿ser alumno de una escuela católica entraña un 
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Arkkipiispa vaati kysymyksiinsä vastauksia Fidel Castrolta – katolisten koulujen 

entiseltä oppilaalta, kuten arkkipiispa muistutti.47 Vallankumouksen taisteluiden 

aikana kirkon hierarkiaa oli imarrellut Castron lupaus uskonnonopetuksen aseman 

vahvistamisesta vallankumouksellisessa Kuubassa. Lupauksensa tueksi Castro oli 

suudellut entisen opinahjonsa, Belénin jesuiittakoulun lippua.48 

Katolisen kirkon oli vaikea sulattaa kahta koululain erityispiirrettä: lakimuu-

tos näytti poistavan uskonnon opetuksen valtion kouluista ja rajoittavan yksityis-

koulujen toimintamahdollisuuksia. Piispojen mukaan katolisella kirkolla tuli olla 

oikeus opettaa lapsia ja nuoria koulussa sekä tarjota opetusta omissa yksityisissä 

oppilaitoksissaan. Ennen kaikkea piispat korostivat vanhempien oikeuttaa päättää 

ja valita, millaiseen koulutukseen he lapsensa tahtoivat.49 Piispat uskoivat pysty-

vänsä puolustamaan omaa koululaitostaan uudistuksen kourissa. He luottivat kato-

lisuuden vahvaan kansankirkolliseen asemaan saarella. Piispat uskoivat vanhem-

pien tahtovan lapsilleen kristillisen kasvatuksen joko yleisissä kouluissa tai katoli-

sissa yksityiskouluissa.50 Enrique Pérez Serantesin kommentit koululakiin osoitta-

vat, että kirkon hierarkian silmissä jokin oli vallankumouksen muuttunut ensim-

mäisten kuukausien aikana. Poliittinen kenttä muuttui radikaalisti helmikuun puo-

livälissä, kun Fidel Castro ilmaisi tyytymättömyytensä hallituksen toimintaan. 

Hän otti pääministerin salkun itselleen ja nousi hallituksen johtoon 16. helmikuuta 

1959.51  

Kirkon hierarkia tahtoi reagoida muutokseen. Kuusi kuubalaista piispaa ko-

koontui helmikuussa tarkastelemaan uuden hallituksen toimintaa. Tarkastelun 

tuloksena syntyi piispojen yhteinen paimenkirje Al pueblo de Cuba, ”Kuuban 

kansalle”.52 Paimenkirjeen allekirjoitti kuusi piispaa yhdeksästä. Ensimmäiset 

allekirjoittajat olivat Havannan arkkipiispa, kardinaali Manuel Arteaga y Betan-

court ja Enrique Pérez Serantes, Santiago de Cuban arkkipiispa. Heidän allekirjoi-

tuksiaan seurasivat Matanzasin piispa Alberto Martín Villaverde sekä Evelio Díaz 

Pinar del Rion hiippakunnasta. Viimeisenä kirjeen allekirjoittivat piispa Carlos 

                                                                                                                                      
peligro para la sociedad? ¿Acaso por haber pasado por una escuela católica hay temor de que nues-
tros jóvenes sean menos cultos o menos varoniles? Responda por nosotros el Dr. Fidel Castro, 
alumno de Dolores y de Belén. La ensenanza privada 1959. 
47 La ensenanza privada 1959. 
48 Kirk 1989, 65. 
49 Al pueblo de Cuba 1959; La ensenanza privada 1959. 
50 Kirk 1989, 68. 
51 Suárez 1967, 43. 
52 Al pueblo de Cuba 1959. 
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Riu Anglés Camagueyn hiippakunnasta ja Alfredo Ignacio Llaguno Canals, Ha-

vannan arkkihiippakunnan apulaispiispa.53 

Yhteisessä paimenkirjeessään kuusi piispaa puolusti voimakkaasti katolisen 

kirkon oikeutta yksityiskoulujen omistamiseen ja koululaitoksen ylläpitoon. Piis-

pat korostivat kirjeessään, että kuubalainen yhteiskunta oli valtaosin katolinen. 

Sen vuoksi hallitus ei voinut lakeja säätäessään jättää huomioimatta kirkon ase-

maa. Hallituksen tuli piispojen mukaan tiedostaa kristinuskon läsnäolo ja antaa 

sille sija yhteiskunnassa: 

 
Kuuban kansalaiset tulevat pettymään tänä vapautuksen vuonna, jos yksityisissä ja julkisis-
sa kouluissa ei opeteta sitä uskontoa, jota vanhemmat pyytävät ja jota he tunnustavat. Sitä 
heidän on saatava: eihän ole sanottu turhaan, että valta on kansalla. Sitä heidän on saatava, 
sillä perustuslakiin kirjattu kirkon ja valtion ero ei tarkoita, että Kuuba olisi ateistinen valtio 
tai minkään tasavallan lakeja noudattavan uskonnon vihollinen, vaan neutraali uskontoon 
liittyvissä kysymyksissä --.54   
 

Piispat muistuttivat, että vanhemmilla tuli olla korkein päätösvalta lastensa kasva-

tukseen. Vanhempien päätettävissä tulla olla myös se, millaista uskonnollista kas-

vatusta lapset saivat. Oli kyseessä julkinen tai yksityinen koulu, mahdollisuuden 

uskonnon opiskelemiseen tuli piispojen mukaan olla turvattu. Piispat pohjasivat 

vaatimuksensa valtion perustuslakiin sekä muun muassa Yhdistyneiden kansakun-

tien ihmisoikeuksien julistukseen. Piispat huomauttivat myös, että pyrkimys kiel-

tää uskonnon asema koululaitoksessa oli useimmiten kommunistisen yhteiskun-

nan työtä.55 Näin kirjeeseen sisältyi huomautus hallitukselle. Piispat eivät syyttä-

neet hallitusta kommunistiseksi; kuitenkin osa hallituksen toimitavoista antoi piis-

pojen mukaan aihetta huoleen. Paimenkirjeen retoriikka pohjautui piispojen va-

kuuttuneisuuteen siitä, ettei hallitus suinkaan pyrkinyt kohti kommunismia. Piis-

pat näyttävät esittävän kirjeessään, että he ymmärsivät tehtäväkseen varoittaa hal-

litusta kommunistisilta vaikuttaneista toimitavoista. 

Piispojen hiippakunnalleen osoittamat paimenkirjeet ovat yleinen tapa kato-

lisessa maailmassa. Piispojen yhteiset paimenkirjeet, jotka on osoitettu kaikkien 

hiippakuntien katolilaisille, ovat selvästi harvinaisempia. Paimenkirjeiden tavan-

                                                 
53 Al pueblo de Cuba 1959; Catholic Hierarchy. 
54 El pueblo de Cuba en el año de la liberación se sentirá defraudado si no consigue que en la 
escuela privada y en la escuela pública se enseñe a los niños cuyos padres lo pidan, la religión que 
ellos profesan. Y lo han de conseguir, porque no se ha dicho en balde que el pueblo es el que man-
da; lo han de conseguir, porque el precepto constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado 
no significa que el Estado cubano sea ateo o enemigo de cualquier religión establecida legalmente 
en la República, sino que es neutral en materia religiosa --. Al pueblo de Cuba 1959. 
55 Al pueblo de Cuba 1959. 
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omainen sisältö käsitteli elämää kristittynä sekä eettisiä ja moraalisia kysymyk-

siä.56 Suoranaiset poliittisia päätöksiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä kommen-

toineet kirjeet olivat harvinaisia. Kuuden kuubalaisen piispan allekirjoittama kirje 

onkin osoitus poikkeustilanteesta. Jokin vuoden 1959 alussa sai piispat laatimaan 

yhteisen paimenkirjeen, joka oli sävyltään hyvin yhteiskunnallinen. Yhteinen 

paimenkirje osoittaa, että kirkko oli varuillaan jo helmikuussa 1959. 

Piispojen huoli vallankumouksen saamista uusista sävyistä syveni huhti-

kuussa, kun hallitus julkisti toisen mittavan lakimuutoksen, niin kutsutan maare-

formilain, käynnistämisestä. Maareformilain sisältö koski viljelymaan omistus-

suhteita saarella. Lain mukaan suurin mahdollinen omistettava alue oli pinta-

alaltaan noin 400 hehtaaria. Mikäli maa oli erityisen tuottoisaa, sen pinta-ala sai 

kasvaa 1350 hehtaariin. Käytännössä maauudistus merkitsi suurten viljelysmaiden 

haltuunottoa ja pilkkomista pienemmiksi alueiksi, joita jaettiin maita viljelleille 

talonpojille. Osa maasta jäi valtion omistukseen yhteisviljelytiloiksi. Suurtilalliset 

ja tiloillaan vaurastuneet vastustivat muutosta; talonpojat riemuitsivat maasta, 

jonka laki heille soi.57 Maareformilain astuttua voimaan toukokuun 17. päivä 

maanomistuksen valtasuhteet muuttuivat. Yhteiskunnan ylin luokka ja ylempi 

keskiluokka menettivät maitaan; työväenluokka sai ensimmäistä kertaa vuosisa-

toihin omistaa maan, jota se viljeli. Maan omistuksen lisäksi muuttui viljelyn kan-

nattavuus. Entiset suurten viljelysmaiden tuottamat tulot pienenivät. Talonpojille 

maan saaminen puolestaan merkitsi mahdollisuutta ansaita ilman välikäsiä.58 

Katolilaisten mielipiteet reformin kannattavuudesta hajaantuivat. Katolisen 

opetuksen valossa monet ajattelivat, ettei kirkko missään tapauksessa kieltänyt 

yksityisomistusta tai omaisuuden kartuttamista. Radikaalimpien katolilaisten mu-

kaan maareformi rikkoi ihmisoikeutta omistaa ja tuottaa.59 Toisaalta saarella val-

linnut sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten paine sai monet puoltamaan maa-

reformia.60 Myös kirkon hierarkia jakaantui maareformilain kannattajiin ja vastus-

tajiin. Lain puolesta puhuivat sekä Matanzasin hiippakunnan piispa Alberto 

Martín Villaverde että Pinar del Rion piispaksi kohonnut Evelio Díaz.61 Kriitti-

semmin maareformiin suhtautui Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez 

Serantes. Monien muiden piispojen tavoin Serantes totesi lain olleen kauan odo-
                                                 
56 Attwater 1997, 370; EOC 2005, 80. 
57 Kirk 1989, 71–72. 
58 Thomas 1971, 435–437. 
59 Dewart 1963, 142–143, 147.  
60 Holbrook 2009, 7–8. 
61 Kirk 1989, 72; Holbrook 2009, 7; Catholic Hierarchy. 
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tettu ja tarpeellinen. Arkkipiispa lausui kuitenkin jälleen varovaisen huomionsa 

siitä, kuinka lain henkeä oli toteutettu.62 

Arkkipiispan huoli yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista sai lisäpontta 

heinäkuun puolivälissä. Presidentti toiminut Urrutia Lleo vakuutti, ettei kommu-

nismilla ollut jalansijaa yhteiskunnassa. Hänen lausuntonsa suututti Fidel Castron, 

joka erosi mielenosoituksellisesti pääministerin tehtävästään. Castron eroa seu-

ranneena päivänä Urrutia Lleo pakotettiin jättämään virkansa presidenttinä. Hänen 

tilalleen nimitettiin Osvaldo Dorticós Torrado, joka oli kommunistisen puolueen 

entinen jäsen. Fidel Castro palasi pääministeriksi heinäkuun lopussa täyttäen 

draamasta hätääntyneen kansan toiveen. Välikohtaus osoitti kaksi kuubalaisen 

sisäpolitiikan piirrettä. Kommunismilla näytti olevan yhteiskunnassa jalansija, 

joka ei ollut arvostelulle altis. Fidel Castro puolestaan vaikutti korvaamattomalta 

kansan johtajalta.63  

Arkkipiispa Pérez Serantes näki maatalousuudistuksen avaimena yhteiskun-

nan muutoksien tulkitsemiseen. Pérez Serantes julkaisi heinäkuussa 1959 paimen-

kirjeen La reforma agrarian y el arzobispado de Santiago de Cuba, ”Agraarire-

formi ja Santiago de Cuban arkkipiispa”. Kirjeessä Pérez Serantes esitti oman 

näkemyksensä laista, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta.64  Vallankumoukseen 

alkuvuodesta hyvin myönteisesti suhtautuneen Pérez Serantesin ääneen oli ilmes-

tynyt lakimuutosten myötä epäilevä sävy.  Arkkipiispa näki maauudistuksen aske-

leena kohti kommunismia: 

 
Tässä tapauksessa kommunistisen doktriinin asiantuntijat -- ovat nähneet yllä mainitussa 
agraarireformissa niin paljon yhtäläisyyksiä – tai samankaltaisuuksia, kuten jotkut väittävät 
– Moskovan uskollisten ja koulutettujen seuraajien kanssa, että he ovat alkaneet epäillä, että 
viimeksi mainitut ovat juoneet samasta lähteestä maareformin arkkitehtien kanssa. -- On 
vain oikein, että tohtori Castro, joka on varmasti kaukana moskovalaisista suuntauksista, 
tietää hyvin, että tällainen toiminta ei millään tavalla suosi vallankumousta.65 
 

Pérez Serantes ei tarkentanut, keitä olivat hänen mainitsemansa kommunistisen 

doktriinin asiantuntijat. Hän ei myöskään eritellyt maareformin arkkitehteja.66 

                                                 
62 Kirk 1989, 72–73. 
63 Suárez 1967, 69–70. 
64 La reforma agrarian y el arzobispado de Santiago de Cuba 1959. 
65 En todo caso, expertos conocedores de la doctrina comunista - - descubren en la referida 
Reforma Agraria tanto parecido, o afinidad dicen algunos, con el pensamiento de los discípulos 
fieles y disciplinados de Moscú, que llegan a sospechar que éstos y los redactores de la Reforma 
Agraria han bebido en la misma fuente. - - El Dr. Castro, ajeno a buen seguro a las orientaciones 
moscovitas, ha de saber perfectamente que esta orientación no favorece en nada el éxito de la 
Revolución. La reforna agrarian y el arzobispado de Santiago de Cuba 1959. 
66 La reforma agrarian y el arzobispado de Santiago de Cuba 1959. 
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Luultavasti hän kuitenkin viittasi hallitukseen, joka oli toteuttanut lain vahvista-

misen. Fidel Castron arkkipiispa irrotti tästä joukosta. Hän ei väittänyt Castron 

suuntautuneen Moskovaan. Sen sijaan arkkipiispa esitti korostetusti huolensa siitä, 

että Castro varmasti oli perillä epäilyksistä, joita arkkipiispalla oli hallituksen 

suuntautumisesta. 

Arkkipiispa Pérez Serantes eteni sanoista tekoihin puolustaessaan kirkon oi-

keuksia yhteiskunnassa. Samana päivänä maareformia kommentoineen paimen-

kirjeensä kanssa Pérez Serantes julkaisi hiippakuntansa jäsenille kutsun vallan-

kumouksen rukouspäivään. Pérez Serantes julisti, että sunnuntaina 26. heinäkuuta 

järjestettäisiin Santiago de Cuban arkkihiippakunnan arkkikatedraalissa messu 

vallankumouksessa menehtyneiden muistoksi. Messulla kunnioitettaisiin niitä 

kansalaisia, jotka olivat uhranneet henkensä taistelussa vallankumouksen ihantei-

den puolesta.67 Piispojen kasvaneista epäilyksistä huolimatta Pérez Serantes tahtoi 

osoittaa, että kirkko tuki vallankumousta ja sen tavoitteita. 

Arkkipiispan kutsuun sisältyi kuitenkin myös sanoma hallitukselle. Pérez 

Serantes huomautti kirjeessään, että heinäkuun 26. päivä oli erityisen sovelias 

isänmaallisen kirkkojuhlan viettämiseen. Päivä oli Kuuban kristillistämisen merk-

kipäivä. Pérez Serantes kutsui kaikki hiippakuntansa jäsenet, niin seurakuntalai-

set, papit kuin sääntökuntienkin jäsenet, kokoontumaan johonkin hiippakunnan 

kirkkoon ja rukoilemaan samojen historiallisten aiheiden puolesta: vallankumouk-

sen ja katolisen kirkon, kristillisen yhteiskunnan. Rukouspäivällä oli siten rukous-

aiheittensa vuoksi myös poliittinen ulottuvuus. Arkkipiispa toivoi, että hiippakun-

talaisten rukoukset todistaisivat valtion päämiehille kansan katolisesta vakaumuk-

sesta. Lisäksi arkkipiispa uskoi rukouspäivän välittävän hallitukselle kirkon hie-

rarkian toiveen siitä, että johtajat hoitaisivat tehtäviään kristillisesti, ohjaten val-

tiota vakaasti sekä moraalin että aineellisen hyvinvoinnin tielle.68 

Koululaista ja maareformista muodostuivat ensimmäinen käännekohta kir-

kon ja valtion suhteessa. Piispojen suhtautuminen lakiin lujittui kesän 1959 aika-

na. Piispat näkivät maauudistuksessa askeleen kohti kommunismia. Hallitukselle 

ensimmäiset lakimuutokset kuvasivat puolestaan vallankumouksen kulmakivien 

muuraamista. Yhteiskunnan ydinalueita koskettaneet muutokset lujittivat vallan-

kumouksen Kuubassa vallinneeksi järjestelmäksi.69 Mittavien lakimuutoksien 

                                                 
67 Oración por los difuntos 1959. 
68 Oración por los difuntos 1959. 
69 Edelstein 1985, 178. 
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myötä kirkon oli pakko ratkaista, kuinka se suhtautui vallankumoukseen ja Fidel 

Castroon sen johtajana. Ennen kaikkea piispojen oli punnittava kommunismin 

uhkaa, jonka he uskoivat lähestyvän Kuubaa ja kirkkoa. Piispojen huoli vallan-

kumouksen suunnasta alkoikin kasvaa kesällä 1959. Piispat tapasivat kesän aikana 

useita kertoja pohtiakseen tehdäkseen huomioita saaren poliittisesta tilanteesta ja 

kirkon asemasta muuttuneessa yhteiskunnassa.70 

Piispat vaativat tilille vallankumouksen pääarkkitehtia, Fidel Castroa. Vai-

kuttaa siltä, että piispat liittivät kommunismin pelon juuri Castroon. On epäselvää, 

esittikö arkkipiispa Pérez Serantes paimenkirjeissään huomautuksia Castron si-

nisilmäisyydestä kommunismin suhteen kohteliaisuudesta vai ironian vuoksi. 

Pérez Serantes arvosteli kärkevästi kommunismia ja sen toteutumista, mutta aino-

astaan kirkon näkökulmasta. Hän varoi huolellisesti liittämästä kuubalaisia pää-

miehiä ja poliitikkoja nimeltä kommunismiin. Fidel Castron tapauksessa arkki-

piispa painotti, ettei ylimmällä johtajalla, joka oli johdattanut Kuuban kaivattuun 

vallankumoukseen, saattanut olla kytköksiä kommunismiin, joka arkkipiispan 

mukaan tuhosi vallankumouksen saavutuksen. Tätä arkkipiispa alleviivasi myös 

puhutellessaan Castroa kirjeissään.71 

Kommunismin pelon herääminen näkyi mielipiteiden jakautumisessa Kuu-

bassa. Suuri osa kansasta ihaili Castroa ja tämän toteuttamia uudistuksia. Aivan 

yhtä suuri joukko suhtautui vallankumoukseen yksinomaan myönteisesti. Pienem-

pi osa kansasta oli alkanut epäillä joko Castroa tai tämän tarkoitusperiä. Enemmis-

tö heistäkin tunnusti vallankumouksen tarpeellisuuden ja muutosten välttämättö-

myyden, mutta hallituksen menettelytavat ja nopeasti edenneet muutokset olivat 

saaneet heidät hämilleen.72  Valtaosa vallankumousta epäilleistä kansalaisista kuu-

lui kaupunkien ylempään keskiluokkaan, joka muodosti myös katolisen kirkon 

aktiivisimman jäsenryhmän ja tukijakunnan. Maauudistus ja koululaki olivat pe-

lästyttäneet erityisesti kaupunkien keskiluokan. Lait olivat iskeneet ankarasti 

ylemmän keskiluokan etuoikeuksiin, yksityisomistamisen mahdollisuuteen ja laa-

jaan koulutustarjontaan.73 Toisaalta myös ylempi keskiluokka jakautui suhtautu-

misessaan vallankumouksen henkeen. Konservatiivisimmat olivat jo alkaneet vas-

                                                 
70 Kirk 1989, 71–73. 
71 Esim. El justo media 1959; La ensenanza privada 1959. 
72 Commonweal 29.5.1959 Cuba’s path to the future; Holbrook 2009, 7. 
73 Commonweal 13.11.1959 The Cuban turmoil; Kirk 1989, 88–89. 
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tustaa Castron nopealla tahdilla eteneviä, radikaaleja uudistuksia, uudistusmieliset 

puolestaan ihailivat Castroa edelleen.74 

Valtaosa ylemmästä keskiluokasta koki hallituksen ajamat muutokset suori-

na hyökkäyksinä heidän edustamaansa yhteiskuntaa kohtaan. Tämän myönsi epä-

suorasti myös Fidel Castro, kun hän korosti ylemmän keskiluokan monopoliase-

man kirkossa ajaneen kirkon ja valtion törmäyskurssille. Castron mukaan ylempi 

keskiluokka yritti värvätä kirkon taistelemaan oman luokkansa puolesta. Vastus-

tus ei siis Castron mukaan ollut kirkosta itsestään lähtöisin. Castron silmissä kirk-

ko ja piispat olivat vastustuksen välineitä, jotka keskiluokka oli valjastanut mu-

kaan luokkataisteluun. Kyse ei ollut uskonnollisesta vastustuksesta vaan sekulaa-

rista, yhteiskunnallisesta asemoitumisesta.75 

Ensimmäisenä hallituksen toteuttamiin muutoksiin reagoivat ylemmän kes-

kiluokan yhteiskunnallisesti valveutuneet nuoret aikuiset ja keski-ikäiset. Ensim-

mäiset katoliset vallankumouksen maallikkoliikkeet alkoivat järjestäytyä vuoden 

1959 syksyllä. Saarella oli jo aiemmin vaikuttanut kirkon piirissä toimineita liik-

keitä, jotka olivat yhdistäneet kristillisen maailmankatsomuksen ja jäseniään yh-

distäneen sekulaarin ilmiön. Esimerkiksi partioliike oli Kuubassa katolisen kirkon 

ylläpitämä ja hallinnoima. Suurimpia katolisia liikkeitä olivat erilaiset hyvänteke-

väisyyteen ja laupeuteen keskittyneet liikkeet. Maallikkoliikkeiden yhteinen kut-

sumanimi oli Actión Católico. Nimi viittasi liikkeiden pyrkimykseen aktivoida 

maallikoita katolisessa uskossaan ja tuoda katolinen ajattelu yhteiskunnan joka 

tasolle.76 

Kuubalainen Actión Católico kehittyi voimakkaasti vuoden 1959 aikana, 

jolloin sillä oli noin 30 000 jäsentä.77 Vallankumouksen ensimmäisen vuosi syn-

nytti monia maallikkoliikkeitä, joita yhdisti pyrkimys muodostaa mielipide val-

lankumouksesta kristillisen ja katolisen ajattelun perustalle. Liikkeiden perustajat 

olivat usein maallikoita, tavallisia kansalaisia, jotka korostivat katolista uskoa 

maailmankatsomuksessaan. Perustajat olivat usein myös aktiivisia yhteiskunnalli-

sia vaikuttajia, joskin harvoin poliitikkoja tai suoranaisesti mukana valtion pää-

töksentekoprosessissa.78 Actión Católicon voimakkain osasto oli Agrupación 

Católica Universitaria, katolisten yliopisto-opiskelijoiden järjestö. Järjestö oli 

                                                 
74 Commonweal 13.11.1959 The Cuban turmoil. 
75 Castro 1987, 186; Guerra 76–77. 
76 Pedraza 2007, 57; Guerra 2009, 76–77. 
77 Crahan 1989, 6. 
78 Pedraza 2007, 57. 
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perustettu vuonna 1931 yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria, katolisia miesopiske-

lijoita varten. Jäsenet tahtoivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun kristilli-

sen vakaumuksensa välityksellä ja sovittaa yhteen yhteiskunnan normit ja katoli-

sen sosiaalietiikan.79 Agrupación Católica oli lähtökohtaisesti kristillinen liike. 

Järjestö ei ollut poliittisesti sitoutunut vaan pyrki osallistumaan politiikkaan kato-

lisen kirkon sisältä käsin. Agrupación Católicasta kuitenkin tuli heränneen katoli-

sen vastustuksen symboli syksyllä 1959, kun sen sisällä syntyi kaksi uskonnollis-

poliittista maallikkoliikettä: Movimiento Demócrata Cristiano (MDC) ja Movi-

miento de Recuperación Revolucionaria (MRR). 80  

Pisimmälle vastustuksen organisoimisessa maallikkojen keskuudessa meni 

José Ignacio Rasco perustaessaan demokraattisen kristillisen liikkeen (MDC), 

jonka hän julisti olevan demokraattinen, kristillinen ja antikommunistinen. Liike 

pyrki tarjoamaan keskitien vaihtoehdon kristinuskon ja kommunismin välille. 

Rasco korosti liikkeen sisällössä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, joka ei 

kuitenkaan merkinnyt kommunismia. Liikettä ei koskaan virallisesti liitetty katoli-

seen kirkkoon – muiden maallikkoliikkeiden jäseniltä oli jopa kiellettyä liittyä 

liikkeeseen, jonka toiminnassa oli hallituksen mukaan radikaali, salaliitolta kals-

kahtava sävy. Kirkon hierarkia tahtoi alleviivata, etteivät katolilaiset olleet par-

tisaaneja.81 Maallikoiden perustamat liikkeet saivat kuitenkin myös radikaaleja 

sävyjä. Esimerkiksi Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) sai al-

kunsa, kun kaksi vallankumouksen puolesta taistellutta nuorta katolilaista, Manuel 

Artime ja Rogelio Gonzáles Corzo, irrottivat vallankumouksen moottorina toimi-

neen Movimiento 26 de Julio -liikkeen katolilaiset omaksi liikkeekseen, joka ei 

kaikilta osin noudattanut emoliikkeensä ideologiaa.82 Juventud Católica oli puo-

lestaan aktiivisten katolisten nuorten aikuisten järjestö. Järjestöllä oli syksyllä 

1959 jäsenlistallaan 10 000 miestä ja 14 000 naista.83 

Kevään 1959 aikana alkanut mielipiteiden hajaannus tiivistyi maallikkoliik-

keiden nousuun. Liikkeet tarjosivat ajattelussaan nopeasti oppositioon edenneille 

katolilaisille toimintaympäristön: Manuel Artimen ja Gonzáles Corzon kaltaiset 

yhteiskunnallisesti aktiivisesti katolilaiset löysivät puitteet, joissa vastustaa val-

lankumouksen kehitystä. Erityisen paljon maallikkoliikkeet houkuttelivat ri-

                                                 
79 Pedraza 2007, 57. 
80 Dewart 193, 143; Pedraza 2007, 25. 
81 Dewart 1963, 150–151; Pedraza 2007, 25, 45, 57. 
82 Dewart 1963, 143–144. 
83 Guerra 2009, 77. 
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veihinsä akateemisesti koulutettuja katolilaisia, jotka toimivat joko opettajina tai 

opiskelijoina katolisissa yliopistoissa kuten Villanuevan yliopistossa Havannas-

sa.84 Maallikkoliikkeiden nousu kertoo, ettei kirkon hierarkia ollut yksin pelkonsa 

kanssa. Myös osa tavallisista kansalaisista suhtautui epäillen vallankumoukseen ja 

sen ideologiaan. Ongelmana vaikuttaa kuitenkin olleen tiedon vähyys: kuubalais-

ten oli muodostettava mielipiteensä sen valossa, mitä saarella tapahtui ja millaista 

tietoa he tapahtumista saivat. Lisäksi kansalle, josta lähes puolet oli lukutaidoton-

ta, taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden koheneminen vuosikymmenten elin-

tasokuilun jälkeen näyttää merkinneen ideologista pohdiskelua enemmän. 

4. Kansallinen katolinen kongressi herättää vastustuksen 
Marraskuussa 1959 katolinen kirkko liikahti odottamattomaan suuntaan. Actión 

Católica ilmoitti kutsuneensa koolle Primer Congreso Católico Nacionalin, en-

simmäisen kansallisen katolisen kongressin.85 Kongressia kutsuttiin palvonnan 

ilmaisuksi Kuubassa. Sen tavoitteena oli osoittaa, että kuubalaisen elämän kulma-

kivi oli katolisuus ja sen ilmentymä Virgen de la Caridad del Cobre, saaren suoje-

luspyhimystä esittänyt Neitsyt Marian patsas.86  

Kansallisten katolisten kongressien aate oli syntynyt Euroopassa 1800-luvun 

puolivälissä. Kongressit olivat julkisia, avoimia foorumeita, joiden puitteissa kir-

kon hierarkia ja maallikot saattoivat kohdata ja keskustella. Kongressien oli tar-

koitettu toimivan maaperänä kirkon ja valtion välillä sekä antavan mahdollisuu-

den yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Keskusteluun otettiin aiheita, 

jotka olivat ajankohtaisia ja vaativat yhteistä tulkintaa. Kongressin järjestäminen 

oli katoliselle kirkolle tapa osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omissa 

puitteissaan toimien.87 Kuuban kongressissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ta-

voitetta ei nostettu esille. Kuitenkin kongressi oli jo itsessään mittava yhteiskun-

nallisen vaikuttamisen toimenpide. 

Kongressin järjestämisestä tiedotettiin ympäri saarta. Pääkaupunki Havan-

nassa 28.–29. marraskuuta järjestetty kongressi kokoontui urheilustadioneilla ja 

kaupungin suurilla aukioilla. Kongressi koostui keskustelutilaisuuksista ja hartau-

dellisista tilaisuuksista. Keskustelutilaisuuksissa kirkon hierarkian ja katolisten 

liikkeiden ja järjestöjen edustajat pitivät puheita, joissa he esittelivät edustamansa 

                                                 
84 Kirk 1989, 90. 
85 NYT 18.11.1959 Politics embroil Havana meetings; Super 2003, 519; Pedraza 2007, 65. 
86 NYT 18.11.1959 Politics embroil Havana meetings. 
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tahon kantaa kirkon rooliin uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.88 Sadattuhan-

net katolilaiset matkustivat Havannaan osallistuakseen kongressiin. Neitsyt Mari-

an patsas otettiin esille pyhätössään Santiago de Cuban hiippakunnassa, aivan 

saaren eteläkärjessä, ja tuotiin lentokoneella pääkaupunkiin. Kyseessä oli vasta 

toinen kerta, kun vuonna 1916 löytynyt patsas saapui Havannaan.89 

Kaikki kuubalaisissa hiippakunnissa toimineet piispat saapuivat kongressiin. 

Messun arvostetuin osallistuja oli Kuuban kirkon pitkäaikainen johtaja, kardinaali 

Manuel Arteaga y Betancourt, jonka saapui kongressiin 80 ikävuotensa ja sairau-

tensa tuomasta huonovointisuudesta huolimatta.90 Piispojen lisäksi paikalle saa-

puivat myös merkittävimpien katolisten maallikkoliikkeiden johtajat. Paikalla 

olivat edustajat esimerkiksi Juventud Católicasta sekä Agrupación Católicasta ja 

sen poliittisista alaryhmistä.91 Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Se-

rantes julkaisi marraskuussa 1959 paimenkirjeen, jolla hän julkisti osallistumisen-

sa kansalliseen katoliseen kongressiin. En congreso catolico nacional -kirjeessä 

Pérez Serantes korosti, että kongressi oli puitteiltaan ainoastaan katolinen. Arkki-

piispan mukaan kongressin tarkoituksena oli ylistää Jumalaa ja pyytää tältä siuna-

usta saaren uskoville kansalaisille. Arkkipiispa lupasi myös, että kongressi tun-

nustaisi julkisesti ja virallisesti uskon, joka kuubalaisilla oli.92 Esitellessään kong-

ressin painopisteitä arkkipiispa vaikuttaa alleviivanneen, että kongressi ei ollut 

yhteiskunnallinen protesti. Kuitenkin monet kongressin piirteistä näyttävät puhu-

neen juuri tämän puolesta.  

Kongressissa pidetyt puheenvuorot käsittelivät erityisesti katolisen kirkon 

asemaa vallankumouksellisessa Kuubassa ja kirkon sosiaalieettistä opetusta muut-

tuneessa yhteiskuntatilanteessa. Kirkon hierarkian viralliset edustajat, piispat, pi-

täytyivät puheenvuoroissaan maltillisessa analyysissa, joka pohjautui katoliseen 

opetukseen. Uusien maallikkoliikkeiden edustajat puolestaan liittivät puheisiinsa 

poliittisen sävyn ja tarkoitusperän. He käsittelivät esimerkiksi yhteiskunnassa ta-

pahtuneita muutoksia, niiden tarkoitusperiä ja toteuttamistapoja.93 

Pisimmälle kongressissa pidetyissä puheenvuoroissa meni Mateo Jover, ak-

tivoitumassa olleen katolisen nuorisoliikkeen johtaja. Hän esitti kongressille, että 

                                                 
88 Esim. Credo Social Católico 1959, Jover 1959. 
89 NYT 29.11.1959 Castro censures Catholic parley. 
90 NYT 27.11.1959 Catholics flocking to Havana for fete; NYT 30.11.1959 Cuban Catholics 
counter red aim. 
91 Holbrook 2009, 9. 
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kansalaisten tehtävänä oli olla kuuliaisia lakeja kohtaan ainoastaan niin kauan 

kuin lait tuottivat kansalaisille hyvää. Valtion ja hallituksen tehtävänä oli turvata 

kansalaisten hyvinvointi kehittämällä rakenteita, jotka paransivat yhteiskunnan 

oloja. Mikäli yhteiskunta kuitenkin tuottaisi epäoikeudenmukaisuutta ja suoranais-

ta vääryyttä, kansalaisilla olisi moraalinen oikeutus puolustaa perusoikeuksiaan. 

Jover muistutti, että ensimmäinen askel taistelussa olisivat rauhanomaiset keinot. 

Mikäli ne eivät tepsisi, myös katolilaisilla olisi oikeus ryhtyä avoimeen, nopeaan 

vastarintaan ja tuhota vääryys tarvittaessa myös väkivallalla.94 Havannassa sijain-

neen katolisen Villanuevan yliopiston rehtori Jóse Ignacio Lasaga puolestaan tii-

visti kongressin hengen yhteen lauseeseen: ”Ei totalitaarista valtiota vaan yhteis-

kunnallista oikeudenmukaisuutta – vapaus työläisille ja talonpojille, ei kommu-

nismille.”95 

Kongressi saavutti suuren suosion kansan parissa. Kongressi oli kuin kan-

sanliike, jonka tavoitteena oli mielipiteen muodostaminen vallitsevasta tilanteesta. 

Arvioiden mukaan miljoona kuubalaista osallistui kongressiin.96 Tavalliset kansa-

laiset, jotka eivät harjoittaneet uskontoaan aktiivisesti, käyttivät rintanappeja, jois-

sa oli kuvattuna saaren suojeluspyhimys, ja mainostivat kongressia autoihinsa 

kiinnittämillään tarroilla.97 Katolilaiset kaikkialta saarelta matkustivat Havannaan 

osoittaakseen kunnioitusta suojeluspyhimyksen patsaalle.98 Kongressi vaikuttaa 

toimineen kirkon ryhtiliikkeenä, joka vakuutti maallistuneet katolilaiset kirkon 

valveutuneisuudesta. Keskustelutilaisuuksissa pitämillään puheenvuoroilla piispat 

osoittivat myös, että kirkolle oli muodostumassa itsenäinen mielipide vallanku-

mouksesta.99 

Kansallinen katolinen kongressi herätti myös vastustusta. Ennen kongressin 

alkua kaduille ilmestyi ”Alas katolinen kongressi!” -kylttejä, joista kommunistiset 

ryhmittymät kuitenkin sanoutuivat irti. Kommunistisen puolueen mukaan kylttien 

takana oli nimetön vastavallankumouksellinen ryhmä, joka vastusti katolisuut-

ta.100 Kommunistinen puolue sai kannanotollaan aikaan vaikutelman kirkosta ja 

vallankumouksesta yhteiskunnan samalla laidalla; sama vastustaja riivasi kom-

munistien mukaan kumpaakin. Kutsuessaan kongressia vastustanutta ryhmää vas-
                                                 
94 Jover 1959. 
95 Estado totalitario no, justicia social sí; Redención del obrero y el campesino sí, comunismo no. 
Lasaga 1959. 
96 Holbrook 2009, 9–10. 
97 NYT 18.11.1959 Politics embroil Havana meetings; Super 2003, 519; Holbrook 2009, 9. 
98 NYT 27.11.1959 Catholics flocking to Havana for fete. 
99 Pedraza 2007, 65. 
100 NYT 29.11.1959 Castro censures Catholic parley. 
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tavallankumoukselliseksi puolue esitti kirkon olevan itse asiassa vallankumouk-

selle myötämielinen. 

Hallitus tulkitsi kongressin vastalauseeksi vallankumoukselle ja sen johtajil-

le jo ennen kongressin alkua. Fidel Castro piti kongressia tarpeettomana vastalau-

seena kommunismille – jota ei Castron mukaan hallituksesta voinut löytää.101 

Castro puhui Havannan yliopiston opiskelijoille kokoontumisessa, jonka hän oli 

järjestänyt vastavoimaksi katoliselle kongressille. Puheessaan Castro käytti ka-

dunvarsien kylteissä toistunutta lausetta: ”Alas katolinen kongressi!”102 

Kansallinen katolinen kongressi oli virallisen linjauksen mukaisesti poliitti-

sesti sitoutumaton.103 Kongressi oli kuitenkin kirkon ensimmäinen näkyvä reaktio 

yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Kongressi oli hallitukselle selvä osoitus 

siitä, millaisen kansanjoukon kirkko saattoi saada liikkeelle.104 Kansan liikehdintä 

ja piispojen huoli osoittavat, että kommunismi oli kongressin suuri, ääneen lau-

sumaton teema. Oli selvää, että radikaalien muutosten laukaisema pelko kommu-

nismista oli saanut kongressiin koolle. Piispat eivät olleet ainoita kommunismin 

pelottamia osallistujia – myös paikalle saapuneet maallikot osoittivat mieltään 

yhteiskunnan kommunistista sävyä vastaan. Esimerkiksi havannalaisella urheilu-

stadionilla järjestetyssä yleisötilaisuudessa penkkiriveissä hurrattiin puhujille, 

jotka vastustivat kommunismia ja huudeltiin tuomitsevasti puheenvuoroille, joissa 

mainittiin hallituksen läheisyydessä toimineita kommunistisia ryhmiä.105 

Kongressin aikaansaannokset määriteltiin asiakirjoissa, jotka laadittiin 

kongressin istuntojen ja yleisötilaisuuksissa pidettyjen puheenvuorojen perusteel-

la. Suurten katolisten maallikkoliikkeiden kannanotot pääsivät mukaan asiakirjoi-

hin. Suurimman painoarvon sai kuitenkin julkilausuma nimeltä Credo social 

católico, ”Katolinen yhteiskunnallinen uskontunnustus”. Tunnustus määritteli 

ytimekkäästi kongressin tarkoituksen, toteutuksen ja lopputuloksen.  Credo social 

católico otti kantaa muun muassa yksilönvapauteen, puheen ja kokoontumisen 

vapauteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Lausuma vastusti hallinnon to-

talitarismia ja spekulaatioita katolisten yksityiskoulujen lakkauttamisesta.106 

Kommunismia ei mainittu lausunnossa; sen henki kuitenkin leimasi koko asiakir-
                                                 
101 NYT 18.11.1959 Politics embroil Havana meetings; NYT 29.11.1959 Castro censures 
Catholic parley.  
102 Holbrook 2009, 9–10. 
103 NYT 18.11.1959 Politics embroil Havana meetings. 
104 Super 2003, 519. 
105 NYT 30.11.1959 Cuban Catholics counter red aim;  
106 Credo Social Católico 1959; NYT 29.11.1959 Castro censures Catholic parley; NYT 
30.11.1959 Cuban Catholics counter red aim; Tejada 1999, 24–25. 
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jan. Uudessa uskontunnustuksessa vastustettiin kaikkea, mitä kommunismi kirkol-

le edusti. 

Katolinen sosiaalinen uskontunnustus oli ytimekkäästi edennyt dokumentti, 

jossa määriteltiin selkeillä virkkeillä kirkon opetus ihmisestä, kirkosta ja valtiosta. 

Dokumentti alkoi sarjalla lauseita, jotka totesivat: ”Me uskomme…” Uskon koh-

teita olivat muun muassa usko Jumalan antamaan ihmisarvoon ja yksilön oikeuk-

siin ja vapauksiin, joita mikään maallinen taho ei voisi horjuttaa. Uskontunnustuk-

sessa ilmaistiin myös usko vanhempien oikeuteen kasvattaa lapsensa sekä usko 

vapauteen, joka oli suurempaa kuin maallinen diktatuuri tai totalitarismi. Lyhyi-

den uskontunnustuslauseiden jälkeen asiakirjassa pureuduttiin tarkastelemaan 

joitakin uskontunnustuksen kohdista syvemmin. Asiakirjan lävisti kauttaaltaan 

kristillinen maailmankuva, käsitys Jumalasta, ihmisestä ja kirkosta. Usko oli asia-

kirjan mukaan yksilön ihmisoikeus, jota valtiolla ei ollut valtaa evätä. Usko puo-

lestaan toi mukanaan muita oikeuksia, jotka olivat Jumalan ihmiselle antamia. 

Tällaisia olivat muun muassa oikeus perheeseen, oikeus jälkikasvuun ja oikeus 

omaisuuteen.107 

Uusi uskontunnus yhdisti hengellisen ja maallisen kirkon uskon piiriin. Do-

kumentin lausumat käsittelivät sekä kristinuskon traditionaalisia opillisia kulma-

kiviä että kirkon toimintaa yhteiskunnassa. Uskontunnustuksen lauseet olivat syn-

teesi kirkon uskon ilmenemisestä yhteiskunnallisessa elämässä. Sen vuoksi do-

kumentti vastasi myös suoraan kirkon ja hallituksen välillä vuoden 1959 aikana 

ilmenneisiin jännitteisiin. Katolilaiset esittivät uskontunnustuksella vastalauseensa 

koululaille ja maareformille, jotka loukkasivat uuden uskontunnustuksen teesejä. 

Koululakia ja agraarireformia ei uskontunnustuksessa mainittu suoraan. Kuitenkin 

Credo social católico käsitteli teemoja, jotka punoutuivat yhteen lakimuutosten 

kanssa. Koululaki näyttäytyi uskontunnustuksessa esimerkiksi siinä, kuinka do-

kumentti nosti esille vanhempien oikeuden päättää lapsensa saamasta koulutuk-

sesta. Uskontunnustus totesi suoraan, että katolisella kirkolla tuli olla oikeus tarjo-

ta koulutusta Kuubassa ja kuubalaisilla lapsilla oikeus saada uskonnollista koulu-

tusta vanhempiensa tahdon mukaisesti. Uskontunnustus korosti myös perhe-

elämän pyhyyttä. Perheeseen näytti asiakirjan mukaan kuuluvan koskemattomuus, 

joka oli itseisarvo. Muutokset, jotka vähentäisivät perheen itsemääräämisoikeutta, 

rikkoisivat tätä koskemattomuutta ja pyhyyttä.108 
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Maareformi puolestaan näyttäytyi uskontunnustuksessa lausuntoina yhteis-

kunnallisesta ja taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta ja kristillisen tasa-arvon 

ylläpitämisestä yhteiskunnassa. Uskontunnustus korosti, että katolinen kirkko 

puolsi kaikkea, mikä paransi yhteiskunnan tasa-arvoa ja heikompiosaisten asemaa. 

Asiakirja kuitenkin kommentoi terävästi maareformilakiin kuulunutta maa-

alueiden jakamista ja siitä seurannutta keskustelua ylemmän luokan omistusoi-

keudesta. Uskontunnustus korosti, että katolisen kirkon opetuksen mukaan kaikil-

la tuli olla oikeus omistaa ja pitää hallussaan yksityistä omaisuutta. Omistaminen 

ei voinut siirtyä vain tietylle kansanosalle ja pois jonkin ryhmän ulottuvilta.109 

Kansallinen katolinen kongressi sai kuubalaiset liikehtimään. Kongressin 

aikana Havannan keskustassa järjestettiin keskiyön ulkoilmamessu, johon ko-

koontui tuhansia kuubalaisia. Jumalanpalveluksesta muodostui suurmielenosoitus 

kommunismia vastaan, kun messuun kokoontuneet huusivat kommunismin tuo-

mitsevia iskulauseita. Arkkipiispa Pérez Serantesin johtaman messun päätteeksi 

paavi Johannes XXIII:n espanjankielinen siunaus lähetettiin stadionille radion 

välityksellä. Paavi kehotti puheessaan kuubalaisia kehittämään saarelle rauhan ja 

lempeyden ilmapiirin.110 Kehotuksen kuuli myös Fidel Castro, joka osallistui 

messuun perheensä kanssa. Kongressin juhlamessussa Castron vieressä istui hä-

nen äitinsä, joka oli uskoaan aktiivsesti harjoittanut katolilainen.111 Paikalla oli 

myös presidentti Osvaldo Dorticos Torrado.112  

Vain muutamaa tuntia ennen kongressin avanneeseen messuun osallistumis-

ta Fidel Castro oli julistanut kongressin vastustavan hallitusta. Castro syytti kong-

ressia vastavallankumouksellisuuden lietsomisesta ja kansan mielipiteen vääris-

tämisestä. Kongressiin oli Castron mukaan kokoontuneena kahdenlaisia katolilai-

sia: kansaa, joka tahtoi kokoontua rukoilemaan vallankumouksen puolesta sekä 

vallankumouksen vihollisia. Castro totesi osan kongressin osallistujista käyttävän 

kokoontumista viittana, jonka suojista hyökätä hallitusta vastaan. Heitä oli Cast-

ron mukaan pesiytyneenä erityisesti kirkon korkeimpaan johtoon. Castro syytti 

kirkon hierarkiaa epäreilusta ja salakähmäisestä kansan manipuloinnista. Katoli-

nen kongressi oli Castron mukaan valjastettu poliittisiin tarkoituksiin vastoin ka-

tolisten kansalaisten tahtoa. Jopa saaren arvostettu suojeluspyhimys oli Castron 
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silmissä hyödynnetty ovelaan yritykseen hyökätä kuubalaista vallankumousta vas-

taan. Castro totesi, että kansa toivoi vastavallankumouksellisten kurittamista. Hei-

hin lukeutuivat myös ne katolilaiset ja kirkon johtajat, jotka arvostelivat hallitusta. 

Castro kuitenkin korosti, että vastakkainasettelun taustalla olivat ainoastaan vas-

tavallankumoukselliset ryhmittymät – hallituksen suhtautuminen heihin ilmensi 

armollisuutta. Ainostaan hallituksen kärsivällisyys pidätteli armeijaa ja kansaa 

käyttämästä omaa voimaansa. Toisaalta Castro myös lupasi, että hallitus tekisi 

kaikkensa vallankumouksen suojelemiseksi. Tämä merkitsisi väistämättä myös 

vastavallankumouksellisten kurittamista.113 

Epäilys kommunismin leviämisestä hiersi kirkon ja valtion suhdetta Kuuban 

sisällä loppuvuodesta 1959. Piispojen mukaan kommunismi sai hetki hetkeltä 

vahvemman jalansijan hallituksesta ja kuubalaisesta yhteiskunnasta. Castron mu-

kaan vallankumous oli toteutettu ainoastaan yhteiskunnallisista lähtökohdista kä-

sin.  Piispoja kuitenkin huoletti kommunismin kasvava vaikutus ja sen herättämä 

innostus kansassa. Kirkko ei enää ylistänyt niin kuin vallankumouksen ensi hetkil-

lä – se varoitti.114 

Katolisen kirkon asema vallankumouksellisessa Kuubassa herätti kysymyk-

siä myös Yhdysvalloissa. Pelko kommunismista oli herännyt naapurimaassa, jolle 

kommunismi oli kylmän sodan pahin vihollinen.115 Vain muutamaa päivää ennen 

katolista kongressia yhdysvaltalainen kardinaali, Bostonin arkkipiispa Richard 

Cushing julisti Fidel Castron siirtäneen kirkon omaisuuden hallitukselle. Tämä 

puolestaan osoitti arkkipiispan mukaan Fidel Castron käyttäytyvän kuin kommu-

nisti.116 Pinar del Rion piispa Evelio Díaz kiisti kardinaali Cushingin väitteen jyr-

kästi. Díazin mukaan hallitus ei ollut millään tavoin sekaantunut kirkon toimin-

taan tai estänyt kirkkoa toimimasta. Kirkon omaisuutta tai esineistöä ei myöskään 

ollut Díazin mukaan otettu valtiolle. Apulaispiispan mukaan oli välttämätöntä, 

että kirkon asemasta uudessa Kuubassa leviäisi ainoastaan todenmukaista tie-

toa.117 Kardinaali Cushingin syytteet saivat kuitenkin suuremman painoarvon kuin 

piispa Díazin vastaväite: syytöksen myötä Yhdysvaltain katolilaiset alkoivat muo-

dostaa mielipiteensä Kuuban vallankumouksesta kristilliseen vakaumukseen tu-

                                                 
113 NYT 29.11.1959 Castro censures Catholic parley. 
114 Commonweal 13.11.1959 The Cuban turmoil; Kirk 1989, 73. 
115 Layne 2006, 62; Craig et al. 2009, 59–61. 
116 NYT 23.11.1959 Cardinal says Cuba took church funds; Crahan 1989, 7. 
117 NYT 25.11.1959 Cushing contradicted; Crahan 1989, 7. 
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keutuen.118 Cushingin ja Díazin välillä käyty keskustelu osoittaa, että kirkon ase-

maan vallankumouksessa kiinnitettiin huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Valtion 

ja kirkon suhteen ollessa edelleen tasainen pelko kirkon tulevaisuudesta oli herän-

nyt myös Kuuban ulkopuolella. 

Kirkon ja valtion sisäpoliittiset suhteet joutuivat koetukselle, kun ensimmäi-

set katoliset papit jättivät Kuuban ja matkustivat Yhdysvaltoihin hakien sieltä tur-

vapaikkaa joulukuussa 1959.  Kolme maansa jättänyttä pappia väitti kommunisti-

en vallanneen Kuuban ja alkaneen rajoittaa kirkon toimintaa. Pappien mukaan 

heidän sanojaan ja tekojaan tarkkailtiin ja yritettiin kontrolloida.119 Evelio Díaz 

vastusti jälleen väitteitä ja korosti kirkon toimivan vapaasti.120 Hänen vakuutus-

taan kuitenkin himmensi kolmas saarelta paennut pappi, joka haki Yhdysvalloista 

poliittista turvapaikkaa. Hän väitti kokeneensa henkensä uhatuksi ja paenneensa 

ennen kuin kaksi vallankumouksen palveluksessa työskennellyttä sotilasta saapui 

kuulustelemaan häntä kirkkoon.121 

Papin varoitus kommunismista herätti levottomuutta katolilaisissa erityisesti 

Yhdysvalloissa. Kuubasta paenneet papit ilmoittivat epäilleensä, että Castron hal-

litus saattaisi olla aikeissa irrottaa kirkon maailmanlaajuisesta katolisesta kirkosta 

ja perustaa oman kansallisen kirkon.122 Ilmeisesti papit esittivät Castron jo aloitta-

neen muutamien pappien kanssa vaivihkaiset neuvottelut skismaattisen kirkon 

muodostamisesta. Epäilys Castron tarkoitusperistä herätti hämmästystä. Huhu 

kansallisen kirkon muodostamisesta tulkittiin Yhdysvalloissa merkiksi siitä, että 

Castro pelkäsi katolisen kirkon universaalia luonnetta ja yritti taltuttaa sen otta-

malla kirkon kansallisiin ohjaksiin.123 Tällä he mahdollisesti tarkoittivat, että hei-

dän näkökulmastaan kirkon johtajat olivat taipuneet osaksi vallankumousta ja uut-

ta hallintoa, joka sai järjestellä kirkon asioita mielensä mukaan. Díaz tyrmäsi 

myös tämän väitteen. Hänen mukaansa piispat eivät olleet tietoisia hallituksen 

suunnitelmasta irrottaa Kuuban paikallinen kirkko Pyhästä istuimesta. Kuuban 

jättäneet papit eivät myöskään olleet ilmoittaneet pakoaikeistaan piispalleen, 

Díazille itselleen. Näin ollen heillä ei ollut kirkon auktoriteetin tukea paolleen tai 

lausunnoilleen.124 Paenneiden pappien väitteitä ei myöskään koskaan kyetty todis-

                                                 
118 Dewart 1963, 138. 
119 NYT 15.12.1959 Priests from Cuba say reds take over.  
120 NYT 16.12.1959 Cuban priest replies. 
121 NYT 23.12.1959 Another priest flees Cuba. 
122 NYT 15.12.1959 Priests from Cuba say reds take over. 
123 Dewart 1963, 153–154. 
124 NYT 16.12.1959 Cuban priest replies. 
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tamaan tai kumoamaan. Viitteitä kansallisen kirkon perustamisaikeista oli ainoas-

taan heidän lausunnoissaan.125 

Kansallinen katolinen kongressi ei unohtunut sen paremmin kirkon hierarki-

alta ja saaren katolilaisilta kuin hallitukseltakaan. Kongressista oli tullut vedenja-

kaja: se jakoi kirkon suhtautumisen myöntymisen ja epäilyksen aikaan sekä kong-

ressin myötä heränneeseen vastustuksen aikaan. Arkkipiispa Pérez Serantes 

kommentoi kirkon suhdetta vallankumoukseen vielä vuoden 1959 päättyessä. 

Pérez Serantes julkaisi jouluaattona paimenkirjeensä Después del congreso católi-

co nacional, ”Kansallisen katolisen kongressin jälkeen”. Arkkipiispa päätti vuo-

den kertaamalla kongressin merkittävimmät aikaansaannokset. Arkkipiispa totesi 

kongressin täyttäneen tavoitteensa. Kymmenien tuhansien katolilaisten kokoon-

tuminen oli osoittanut, että kirkolla oli tukeva asema saarella. Kuuba oli katolinen 

maa, jonka kansalaiset tahtoivat kirkon pysyvän maassaan.126 

Arkkipiispa huomioi kirjeessään, että kuubalaisilla oli monia tapoja harjoit-

taa uskontoaan. Osa kansalaisista oli aktiivisia katolilaisia, jotka toteuttivat kut-

sumustaan pitämällä uskon esillä omassa elämässään. Pérez Serantes kuitenkin 

totesi kansallisen katolisen kongressin osoittaneen, että saarella oli myös suuri 

joukko kansalaisia, jotka olivat tarpeen vaatiessa valmiita ilmaisemaan uskonsa. 

He eivät arkkipiispan mukaan jatkuvasti osoittaneet uskoaan mutta tahtoivat sen 

silti säilyvän Kuubassa. Arkkipiispa uskoi, että maallistuneetkin katolilaiset puo-

lustaisivat kirkkoaan.127 Arkkipiispan paimenkirje näyttää ilmaisevan kansallisen 

katolisen kongressin todellisen tarkoituksen. Kongressi oli varoitus hallitukselle, 

osoitus kirkon voimasta puolustautua ja vastustaa. Samalla kongressi näyttää toi-

mineen herätyksenä arkkipiispan kirjeessään mainitsemille maallistuneille katoli-

laisille. Kongressi ja sen tuottamat lausunnot osoittavat, että kirkko valmistautui 

puolustamaan omaa olemassaoloaan vuoden 1959 lopussa. 

Arkkipiispan selväsanaisen julistuksen valossa kirkon ja valtion suhde alkoi 

kiristyä. Vaikuttaa siltä, että kirkon hierarkian mielipide oli tehnyt täyskäännök-

sen. Vallankumouksen julistauduttua voitokkaaksi vuoden 1959 alussa piispat 

olivat yhtyneet intoon vallankumouksesta ja sen lupaamista muutoksista. Saman 

vuoden lopussa piispat varoittivat kansalaisia vallankumouksen tarkoitusperistä. 

Monet Kuubassa vuonna 1959 aloitetuista muutoksista, kuten maauudistus ja kou-

                                                 
125 NYT 15.12.1959 Priests from Cuba say reds take over; Dewart 1963, 153–154. 
126 Después del congreso católico nacional 1959. 
127 Después del congreso católico nacional 1959. 
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lulaki, olivat ristiriidassa katolisen kirkon opetuksen kanssa. Uudistukset etenivät 

nopeasti ja muuttivat yhteiskunnan ydinalueita. Kirkolle, jolla oli pitkät perinteet 

ja hidas muutosnopeus, radikaalit ja nopeasti toteutetut muutokset näyttävät mer-

kinneen tuntematonta pelkoa. Kommunismi antoi pelolle nimen. Kirkon hierarkia 

vaikuttaa nähneen kommunismin uhkan kaikessa, mitä se ei tunnistanut oman 

opetuksensa mukaiseksi. 
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III Vastarinta nousee 1960  

1. Kirkko valvoo ja varoittaa 
Johannes XXIII:n kansallisessa katolisessa kongressissa radioitua tervehdystä 

lukuun ottamatta Pyhä istuin oli pysytellyt paikalliskirkossaan taka-alalla vuonna 

1959. Pyhä istuin otti ensimmäisen kerran kantaa suoraan Kuuban tapahtumiin 

vuoden 1960 alussa. Tammikuun lopussa paavi otti Vatikaanissa vastaan Kuuban 

seurueen, johon kuului myös hallituksen jäseniä. Ennen varsinaista audienssia 

paavi kävi kahdenkeskisen keskustelun Castron hallituksen ulkoministerin Raul 

Roan kanssa. Audienssien yhteydessä paavi ilmaisi toivovansa, että Kuuban ta-

loudelliset ja sosiaaliset uudistukset saisivat suotuisan päätöksen.1 Viisitoista mi-

nuuttia kestäneen kahdenkeskisen keskustelun jälkeen ministeri Roa vakuutti, että 

paavi oli ilmaissut syvän mielenkiintonsa vallankumousta kohtaan. Roan mukaan 

paavi oli todennut seuranneensa vallankumouksen kaikkia vaiheita. Roa puoles-

taan totesi välittäneensä paaville tiedon vallankumouksen saamasta suosiosta ka-

tolilaisten keskuudessa. Roan mukaan suuri enemmistö katolisista kuubalaisista 

tuki vallankumousta, jonka tuomien sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten he 

katsoivat pohjautuvat kristillisiin periaatteisiin. Roa oli myös ilmaissut paaville 

hallituksen kiitollisuuden marraskuun kansallisessa katolisessa kongressissa lähe-

tetystä tervehdyksestä.2 

Vatikaani ei ollut ainoa valtio, johon vallankumouksen hallitus tahtoi säilyt-

tää läheiset välit. Pian vallankumouksen voitettua Castro alkoi tunnustella yhteis-

työmahdollisuuksia Neuvostoliiton kanssa.3 Piispoille se oli selvä viesti: Castro 

tahtoi parantaa suhdettaan maailman voimakkaimpaan kommunistiseen valtioon. 

Helmikuussa 1960 Castro ilmoitti kutsuneensa Neuvostoliiton kauppaministerin 

Anastas Mikojanin vierailulle Kuubaan.4 Katolinen kirkko joutui väistämättä pun-

taroimaan, mikä oli vierailun tarkoitus – oliko kauppasuhteiden solmiminen ainoa 

syy vierailuun vai liittyivätkö Castron tarkoitusperät enemmänkin ideologisiin 

kysymyksiin. 

Kirkko vastusti Mikojanin vierailua näyttävästi. Saaren aktiiviset katolilaiset 

eivät voineet hyväksyä ateistista yhteiskuntaihannetta noudattaneen valtion viral-

                                                 
1 NYT 24.1.1960 Pope hopes for end of Cuban upheaval. 
2 NYT 24.1.1960 Pope hopes for end of Cuban upheaval. 
3 Commonweal 18.2.1960 Cuba’s uneasy Path; Commonweal 18.3.1960 Foreign policy for Cuba; 
Brands 2010, 31–32. 
4 Commonweal 12.1.1960 Cuba's uneasy path; Commonweal 18.3.1960 Foreign policy for Cuba. 
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lisen edustajan saapumista Kuubaan. Erityisen näyttävästi kauppaministerin vie-

railua kritisoivat Santiago de Cuban arkkipiispa Pérez Serantes ja nuori havanna-

lainen isä Eduardo Boza Masvidal.5 Mikojanin vierailu vaikutti suoraan katolisen 

vastarinnan kehitykseen: se synnytti ensimmäisen mielenilmauksen, jossa katoli-

laiset vastustivat hallituksen poliittista linjaa. Katolisen Villanuevan yliopiston 

opiskelijoista muodostunut joukko järjesti rauhanomaisen mielenosoituksen Kuu-

ban kansallissankarin José Martín patsaalla, jonka juurelle Mikojan oli laskenut 

kukkakimpun vierailunsa aikana. Opiskelijat talloivat kukkakimpun ja asettivat 

tilalle Kuuban lipun ja viestilapun. Viestilapussa tiivistyi katolisten opiskelijoiden 

sanoma: ”Eläköön vallankumous! Alas kommunismi!”6 Castron hallitus syytti 

havannalaista isä Boza Masvidalia opiskelijoiden yllyttämisestä mielenosoituk-

seen. Boza Masvidal toimi Villanuevan yliopiston rehtorina. Siellä hänellä oli 

hallituksen mukaan rajattoman mahdollisuudet kiihottaa opiskelijat kapinaan hal-

litusta vastaan.7 Mikojanin vierailua vastustaneet opiskelijat määrättiin erotetta-

vaksi yliopistosta. Tästä pettyneinä opiskelijat päättivät, ettei rauhanomainen vas-

tustus enää riittänyt. Kukkakimpun tuhonneet opiskelijat liittyivät Movimiento de 

Recuperación Revolucionariaan, katolisten opiskelijoiden vastavallankumouksel-

liseen maallikkoliikeeseen. Heidän johdollaan liikkeeseen kehittyi radikaalia toi-

mintaa kannattanut vastarintaosasto.8 

Kuubalainen yhteiskunta alkoi jakautua alkuvuonna 1960. Eroja tehtiin sii-

nä, kuka oli myötämielinen kommunismille ja kuka vastusti sitä – vaikka kommu-

nismia ei virallisesti politiikassa toteutettukaan.9 Monet pinnan alla kuohuneista 

jännitteistä purkautuivat ensimmäisenä yliopistomaailmassa. Esimerkiksi Havan-

nan yliopisto jakautui keväällä 1960, ennen kuin jakautumisliike levisi kansan 

keskuuteen, kommunismiin kannattajiin ja vastustajiin. Katoliset opiskelijat edus-

tivat yliopiston antikommunististista siipeä, kommunismille myönteiset opiskelijat 

puolestaan muodostivat hallituksen valvoman opiskelijaliiton.10 ”Pro-

kommunisteiksi” kutsutut opiskelijat menivät pisimmälle: he polttivat katolisten 

opiskelijoiden julkaisemia sanomalehtiä, joissa nuoret katolilaiset nimittivät itse-

ään ”vastakommunisteiksi”.11 

                                                 
5 Dewart 1963, 157–158; Kirk 1989, 81–82. 
6 Kirk 1989, 81–82; Pedraza 2007, 80.  
7 Dewart 1963, 157. 
8 Pedraza 2007, 80. 
9 Kirk 1989, 81–83; Pedraza 2005, 14–15, 18.  
10 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest; Holbrook 2009, 11. 
11 NYT 9.4.1960 Bishops of Cuba weigh a protest. 
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Maaliskuussa 1960 Kuuban kirkollisissa piireissä liikkui huhuja kirkon hie-

rarkian virallisesta kannanotosta hallitusta vastaan. Maaliskuun lopussa uskottiin, 

että kahdeksan kuubalaista piispaa olisi viikkoa aiemmin kokoontunut salassa ja 

laatinut paimenkirjeen, joka ilmaisi kirkon huolen kommunismin saapumisesta 

yhteiskuntaan. Piispojen odotettiin julkaisevan seuraavien viikkojen aikana pai-

menkirje, joka luettaisiin ääneen kuubalaisissa kirkoissa sunnuntain messussa.12 

Rohkeimmat arvelivat kirjeen ensimmäisen luonnoksen syntyneen jo tammikuus-

sa. Epävarmojen poliittisten olojen vuoksi piispat olivat kuitenkin ilmeisesti kat-

soneet parhaaksi odottaa ja seurata tilanteen kehittymistä. Kirkollisissa sisäpiireis-

sä huhuttiin myös, etteivät piispat olleet yksimielisiä kannanoton sisällöstä. Ilmei-

sesti piispat olivat myös erimielisiä siitä, milloin olisi paras aika ottaa ensimmäi-

sen kerran osaa sisäpoliittiseen keskusteluun.13 

Huhujen mukaan kehotus julkiseen kannanottoon oli saapunut Vatikaanista. 

Paimenkirjeen odotettiin ottavan ensimmäisen kerran kantaa Kuuban valtiolliseen 

tilanteeseen ja varoittavan kommunismin kasvavasta voimasta. Muutamat piispat 

kielsivät tietävänsä paimenkirjeen olemassaolosta; huhuja ei kuitenkaan kumottu 

virallisesti.14 Piispojen odotettiin ottavan kantaa kolmeen kirkon kannalta huoles-

tuttavaan yhteiskunnalliseen ilmiöön: kommunismin suvaitsemiseen, luokkataiste-

luun kannustamiseen ja kritiikin kieltämiseen. Saaren katolilaiset olivat erityisen 

huolestuneita hallituksesta, joka näytti sallivan tunnettujen kommunistien yhteis-

työn korkeiden virkamiesten kanssa.15 

Kirkon hierarkia näyttikin ottavan kantaa yhteiskunnan pinnan alla kuohu-

neeseen jännitteeseen. Piispojen reaktio ilmeni katoliselle kirkolle ominaisella 

tavalla, uudella virkanimityksellä. Havannan arkkihiippakunnan apulaispiispaksi 

vihittiin maaliskuussa 1960 isä Eduardo Boza Masvidal. Hän oli syntyperäinen 

kuubalainen, joka oli vihitty papiksi vuonna 1944 Havannan arkkihiippakuntaan. 

44-vuotias Boza Masvidal oli tullut tunnetuksi katolisten opiskelijoiden järjestä-

mästä mielenosoituksesta Anastas Mikojanin vierailun yhteydessä. Hallituksen 

silmissä Boza Masvidal oli toisinajattelija, joka vastusti vallankumousta. Hänen 

tunnettiin myös voimakkaana antikommunistina, joka ilmaisi mielipiteensä värik-

käästi. Toisaalta hänen tiedettiin avustaneen Fidel Castron sissijoukkoja näiden 

                                                 
12 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 
13 NYT 9.4.1960 Bishops of Cuba weigh a protest. 
14 NYT 9.4.1960 Bishops of Cuba weigh a protest.  
15 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest; NYT 9.4.1960 Bishops of Cuba weigh a 
protest.  
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yrittäessä syrjäyttää Kuubaa hallinneen diktaattori Batistan. Hän oli ollut myön-

teinen vallankumoukselle mutta vastusti kommunismia jyrkästi. Ilmeisesti hänet 

nimitettiin piispaksi juuri näiden syiden vuoksi. Hänen nimityksensä julkistettiin 

vain muutama päivänä Mikojanin vierailun jälkeen. Kirkon hierarkia sai Boza 

Masvidalista piispan, jonka näkemykset vastasivat ajankohtaista tilannetta. Boza 

Masvidal omaksui välittömästi nimityksensä jälkeen roolin Havannan hiippakun-

nan puhemiehenä.16 

Vallankumouksen poliittinen kehys oli kuitenkin edelleen epäselvä. Kuuban 

kommunistinen puolue ei ollut osa Castron hallitusta. Puolueen korkeimman joh-

don uskottiin kuitenkin suoranaisesti kieltäytyneen viroista Castron hallituksessa. 

Kommunistinen puolue ei silti kiistänyt osuuttaan valtionpolitiikkaan.17  Puolueen 

jäsenet olivat asettuneet hallinnon tehtäviin heti korkeimman huipun tuntumaan. 

Kommunistien pelättiin tahtovan vallata hallitus vaivihkaa vaikutusvaltaisten kon-

taktiensa kautta: heidän epäiltiin soluttautuvan ministeriöihin ja esittäytyvän työn-

väenliikkeelle ”vallankumouksen ystävinä”. 18 Castron lähipiiriin, jopa poliittisiin 

neuvonantajiin, kuului muutamia tunnettuja kommunisteja. Kommunistinen ideo-

logia näytti iskostuneen erityisesti vallankumouksen apumiehiin, Ernesto ”Che” 

Guevaraan ja Castron nuorempaan veljeen Raúl Castroon. He toimivat kumpikin 

Castron hallituksessa, Raúl Castro armeijan päällikkönä ja Ernesto Guevara kan-

sallisen pankin johtajana. Heidän kauttaan kommunistien arveltiin saavuttavan 

enemmän valtaa kuin varsinaisena hallituspuolueena.19 Raúl Castron uskottiin 

olevan jopa suoranaisesti kirkkovastainen.20 

Raúl Castron kirkkovastaisuuden uskottiin perustuvan katolisen kirkon 

yleismaailmalliseen luonteeseen. Kaikkialle maailmaan levittäytynyt kirkko edusti 

kommunistisessa ideologiassa ylikansallista instituutiota, jonka valta perustui pe-

rinteisiin ja menneisyyteen.21 Castron huhuttiin aikovan toteuttaa politiikassaan 

kuusiportaista ohjelmaa, jonka tavoitteena olisi hävittää kristinusko ja katolinen 

kirkko Kuubasta. Raúl Castron uskottiin tahtovan irrottaa Kuuban paikallinen 

katolinen kirkko Pyhän istuimen yhteydestä ja perustaa valtionkirkko, jossa papis-

to olisi ollut hallituksen valitsema ja suhtautunut työhönsä isänmaallisena velvol-
                                                 
16 Dewart 1963, 157–158; Kirk 1989, 100; Pedraza 2007, 87. 
17 NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds; NYT 19.5.1960 Action of Church in Cuba is 
hailed. 
18 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba; NYT 19.5.1960 Action of Church in Cuba is 
hailed.  
19 NYT 19.5.1960 Action of Church in Cuba is hailed. 
20 Super 2003, 521. 
21 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest; Super 2003, 521. 
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lisuutena.22 Uskomuksia ei milloinkaan kyetty näyttämään toteen: virallisia asia-

kirjoja Raúl Castron ohjelmasta ei löytynyt. Huhut ohjelman olemassaolosta olivat 

kuitenkin todennäköisesti omiaan lisäämään piispojen ja katolisten kuubalaisten 

huolta uskonnon asemasta vallankumouksellisessa Kuubassa. 

Kommunismin vaikutuksen uskottiin näkyvän paitsi hallituksen jäsenissä 

myös hallituksen ideologiaan pohjautuvissa päätöksissä. Vuonna 1960 hallitus 

päätti esimerkiksi perustaa työläisarmeijan, pitää yllä aseistautunutta puolustus-

voimaa sekä rakentaa keskitetyn taloudenhoidon järjestelmän, jossa hallitus kont-

rolloi kaikkea saarella tapahtuvaa kauppaa ja omistusta.23 Kommunistinen puolue 

julisti pitävänsä kiinni neutraalista suhtautumisesta uskontoon. Puolueen johtaja 

Juan Marinello ilmoitti sosialististen nuorten kongressissa pitämässään puheessa, 

ettei hänen edustamansa puolue vastustanut katolista kirkkoa. Marinellon mukaan 

ongelmat eivät Kuubassa olleet ihmisen ja Jumalan välillä vaan vallankumouksel-

listen ja vastavallankumouksellisten ihmisten välillä. Toisaalta myöhemmin sa-

massa puheessa Marinello kutsui kirkkoa viholliseksi, joka oli jo voittanut puolel-

leen osan nuorisosta.24 

Vuoden 1960 aikana kuubalainen yhteiskunta jakautui kommunisteihin, an-

tikommunisteihin, vallankumouksen ystäviin ja vallankumouksen vihollisiin. Ka-

tolinen kirkko koki ongelmaksi yhteiskunnassa heränneen luokkataistelun, johon 

hallitus piispojen mukaan kannusti kansaa. Kirkon näkökulmasta vallankumous-

hallitus jakoi kansan oikeistoon ja vasemmistoon. Vasemmisto merkitsi kansan 

syviä rivejä, työläisiä ja heikko-osaisia, jotka tarvitsivat vallankumousta tuomaan 

muutoksen elinolosuhteisiinsa. Oikeisto puolestaan käsitti keskiluokkaiset kuuba-

laiset, joille sosialistinen vallankumous merkitsi heidän oman asemansa horjumis-

ta ja työläisten nousevaa valtaa. Kirkko puolestaan oli hallituksen mukaan syvästi 

oikeistolainen, valkoisen yläluokan instituutio, joka vahvisti hyväosaisten asemaa 

työläisten kustannuksella.25  

Kolmas kirkkoa huolestuttanut ilmiö, johon paimenkirjeen odotettiin otta-

van kantaa, oli hallituksen toimesta lietsottu viha vallankumouskritiikkiä koh-

taan.26 Piispojen mukaan Castron hallitus kannusti kansaa vastakkainasetteluun. 

Hallituksen kohdistunutta kritiikkiä ei suvaittu – oli kansalaisten velvollisuus tu-
                                                 
22 Super 2003, 521. 
23 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba; NYT 19.5.1960 Action of Church in Cuba is 
hailed; Commonweal 27.5.1950 Storm in the Caribbean. 
24 NYT 9.4.1960 Bishops of Cuba weigh a protest; Tejada 1999, 26–27. 
25 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba. 
26 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 
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kahduttaa kritiikki ja osoittaa tukensa vallankumoukselle. Keskiluokka ja ylempi 

keskiluokka olivat hallituksen mukaan valmiita pettämään vallankumouksen. He 

pysyivät Castron mukaan ruodussa ainoastaan työväenluokan jatkuvan valvonnan 

ja ilmiantouhan vuoksi. Castro kehottikin kaikkia kuubalaisia vartioimaan toisiaan 

ja ilmiantamaan vallankumouksen petturit. Hallituksen vakoojat olivat soluttautu-

neet kaikkialle yhteiskuntaan: kotitalouksien puhelimet olivat kuuntelussa ja kir-

jeet saapuivat postilaatikkoon avattuina. Castro vaati kansaltaan täydellistä uskol-

lisuutta.27 

Samaan aikaan paimenkirjettä koskevien huhujen kanssa alkoi Castron ote 

saaren julkisesta sektorista kiristyä. Hänen uskottiin vaimentavan kriitikkojaan 

tehokkaalla valvonnalla ja sensuurilla. Ensimmäisenä olivat vuorossa itsenäiset 

televisio- ja radiokanavat sekä sanomalehdet. Kuuban tunnetuimpien televisio- ja 

radiokanavien omistajien henkilökohtaiset pankkitilit jäädytettiin. Toimintaluvan 

saaneet kanavat siirtyivät valtiollisen tarkkailun alle. Toimittajille langetettiin 

vankeusrangaistuksia maanpetoksista ja vastavallankumouksellisuudesta.28 Cast-

ron tiukentunut linja herätti kuitenkin vastustusta eri puolilla saarta. Yksittäiset 

ryhmittymät osoittivat vastalauseensa suunnittelemalla pieniä vastavallankumouk-

sellisia iskuja. Suunnitelmat päättyivät usein kiinni jäämiseen ja vankeuteen tai 

teloituksiin.29 Vastaavasti myös Castron kannattajat aktivoituivat. Ympäri saarta 

järjestettiin mielenilmauksia hallituksen tueksi. Julkinen liikenne pysähtyi 1. huh-

tikuuta 1960 kaikkialla saarella osoituksena Castron nauttimasta luottamuksesta. 

Kuljetustyöntekijät ilmaisivat liikennöintilakolla täydellisestä luottamustaan Cas-

troon ja hallitukseen. Samalla he vastustivat ”kavalaa vastavallankumouksellisten 

kampanjaa”30 ja osoittivat mieltään ”aggressiivisia toimia suunnittelevia ylikan-

sallisia, kansainvälisiä voimia vastaan”.31 

Castro otti ratkaisevan askeleen vallankumouksen suunnassa rinnastaessaan 

vallankumouksen kritiikin antikommunismiin. Castron mukaan antikommunistiset 

kannanotot olivat vastavallankumouksellista toimintaa. Vastavallankumoukselli-

suus puolestaan merkitsi maanpetturuutta. Maanpetturuuden seurauksena oli halli-

tuksen säätämien uusien lakien mukaan teloitus tai pitkä vankeusrangaistus. Halli-

tus kannusti kansalaisia puolustamaan vallankumousta ja taistelemaan kritiikkiä 
                                                 
27 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba. 
28 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba; NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest; 
Kapcia 2008, 148, 150. 
29 NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds; Super 2003, 518. 
30 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 
31 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 



65 
 

vastaan. Castron mukaan antikommunismi merkitsi alkusoittoa vastavallankumo-

uksellisuudelle.32 Vaikuttaa siltä, että näin todetessaan Castro ilmaisi samalla sen, 

mitä piispat olivat kuukausien ajan pelänneet: vallankumous merkitsi alkusoittoa 

kommunismille. 

2. Paimenkirjeet todistavat vastustuksesta 

2.1. Arkkipiispa Pérez Serantes – vastustuksen ääni  
Kirkon odotettu sisäänmarssi politiikkaan tapahtui 17. toukokuuta 1960. Santiago 

de Cuban arkkipiispa Enrique.Pérez Serantes julkaisi paimenkirjeen saaren aino-

assa jäljellä olevassa itsenäisessä sanomalehdessä. Otsikolla Por Dios y Por Cuba, 

”Jumalan ja Kuuban puolesta” aloitettu kirje otti voimakkaasti kantaa koko saarta 

vuoden ajan hämmentäneeseen kysymykseen kommunismin vaikutuksesta yhteis-

kunnassa.33 Paimenkirje nosti kirkon hallituksen ja koko kansan tietoisuuteen. 

Arkkipiispan kirje oli ensimmäinen kirkon julkinen kannanotto vallinneeseen yh-

teiskunnalliseen tilanteeseen. Por Dios y Por Cuba luettiin ääneen kaikissa arkki-

hiippakunnan kirkoissa julkaisua seuranneen sunnuntain pääjumalanpalvelukses-

sa. Kirjeestä otettuja kopioita levitettiin kaikkiin seurakuntiin saarella.34 Paimen-

kirje oli ensimmäinen merkittävän yhteiskunnallisen toimijan julkaisema protesti. 

Kirje otti avoimesti kantaa, vastusti ja varoitti.35 

Paimenkirje herätti huomiota myös kirjoittajansa vuoksi. Arkkipiispa Pérez 

Serantes tunnettiin Kuubassa Fidel Castron henkilökohtaisena ystävänä. Arkki-

piispan uskottiin pelastaneen Castron hengen vuonna 1953, vuosia ennen vallan-

kumousta. Arkkipiispa oli suojellut Castroa tämän oltua mukana sissiryhmän 

hyökkäyksessä armeijan tukikohtaan. Monien sissien jäätyä kiinni ja saatua sur-

mansa Castro oli jäänyt eloon vaikutusvaltaisen suojelijansa ansiosta.36 Näin ollen 

arkkipiispan nimissä julkaistu paimenkirje sai erityistä painoarvoa: se oli myös 

henkilökohtainen vastaisku Castrolle, kun hänen entinen suojelijansa asettui van-

haa ystäväänsä vastaan. 

Arkkipiispa oli paimenkirjeessään tarkka siitä, ettei arvostellut itse vallan-

kumousta tai Fidel Castroa. Vallankumous oli arkkipiispan mukaan ymmärrettävä 

seuraus yhteiskunnan tilasta. Vallankumouksen myötä toteutuneet sosiaalipoliitti-

                                                 
32 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 
33 Por Dios y Por Cuba 1960. 
34 NYT 23.5.1960 Cuban Anti-Red Spur. 
35 Por Dios y Por Cuba 1960. 
36 NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds; Castro 1987, 161.  
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set ja taloudelliset uudistukset olivat oikeutettuja ja tervetulleita. Pérez Serantes 

tahtoi osoittaa, ettei kirkko vastustanut hallituksen reformipolitiikkaa: kirkko tuki 

uudistuksia, jotka tähtäsivät yhteiskunnallisten olojen kohenemiseen. Ainoa kir-

jeen kohta, jossa arkkipiispa mainitsi Castron ja tämän hallituksen, korosti vallan-

kumouksen positiivisia aikaansaannoksia.37  

Arkkipiispa vältti tarkkaan syyttämästä Castroa itseään kommunismista. 

Kirjeessä ei myöskään esitetty hallituksen olevan kommunistien ohjailtavana.38 

Paimenkirjeen julkaisuun asti suuri osa vallankumouksen kritiikistä oli kohdistu-

nut suoraan Castroon. Hänen oli syytetty pettäneen vallankumous päästämällä 

kommunistit todelliseen valtaan hallituksen taustalle. Tämän kritiikin Castro oli 

torjunut helposti julistamalla syyttäjänsä pettureiksi ja vallankumoukselle uskot-

tomiksi.39 Arkkipiispa argumentoi kirjeessään taitavasti: osoittamalla uhkan tule-

van hallituksen ulkopuolelta hän välttyi suoraan syyttämästä hallitusta ja tekemäs-

tä itsestään maanpetturia. Esittäessään vallankumouksen positiivisessa valossa 

arkkipiispa sai kommunismin näyttämään vallankumouksen voittoa uhkaavalta 

vaaralta.40 

Paimenkirjeen uskottavuutta lisäsi myös se, ettei sen esittämä kritiikki koh-

distunut Fidel Castroon henkilökohtaisesti. Paimenkirje keskittyi korostamaan 

kirkon kristillistä näkökulmaa kommunismiin – ei vallankumoukseen. Arkkipiispa 

Pérez Serantesin mukaan katoliset kuubalaiset asettuivat kommunismia vastaan 

luonnostaan. Arkkipiispa korosti, että kristillisestä näkökulmasta kommunismi 

rikkoi monia luonnollisia ihmisoikeuksia. Oikeus uskontoon oli niistä raskain. 

Arkkipiispa muistutti lukijoitaan siitä, että kommunismi sisälsi ihanteen ja vaati-

muksen ateismista. Ateistinen kommunismi saattaisi arkkipiispan mukaan johtaa 

siihen, että kuubalaiset huomaisivat olevansa ”ilman leipää ja ilman Jumalaa”.41 

Raja kommunismin ja kirkon välille oli arkkipiispan mukaan jo vedetty. Yhteis-

kunta oli jakautunut. Paimenkirje totesi sen, mikä oli jo tapahtunut: kommunismi 

oli päässyt sisälle yhteiskuntaan ja valtasi jatkuvasti lisää alaa. Arkkipiispa totesi-

kin: ”Ei voida väittää, että vihollinen on porteilla; todellisuudessa vihollinen on jo 

porttien sisällä.”42 

                                                 
37 Por Dios y Por Cuba 1960; NYT 19.5.1960 Action of Church in Cuba is hailed. 
38 Por Dios y Por Cuba 1960. 
39 NYT 27.5.1960 Cleric’s warning arouses Cubans; Pedraza 2005, 13–14. 
40 Por Dios y Por Cuba 1960. 
41 Por Dios y Por Cuba 1960. 
42 Por Dios y Por Cuba 1960; NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds; Kirk 1989, 82. 
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Vaikuttaa siltä, että Neuvostoliitto oli arkkipiispan mukaan astunut sisään 

Kuuban porteista. Viikko ennen paimenkirjeen julkaisemista hallitus oli julistanut 

vahvistaneensa valtion diplomaattiset siteet Neuvostoliittoon. Kuubaan oli saapu-

nut Neuvostoliiton suurlähettiläs Sergei Kudriatsov.43 Paimenkirje teki selväksi, 

miten kirkon hierarkia asemoitui suhtautumisessaan kommunismiin. Vallankumo-

ukseen arkkipiispa kuitenkin painotti kirkon suhtautuvan myönteisesti.44 Vaikut-

taa kuitenkin siltä, että kirjoittaessaan sosialistisesta vallankumouksesta piispat 

eivät olleet tarkoittaneet ”sosialistisuudella” samaa kuin hallitus ja Fidel Castro. 

Piispat näyttävät suurimmassa osassa teksteistään kiertäneen termin ”sosialismi” 

käyttämisen ja korvanneen termin yhteiskunnallisiin oloihin ja yksilön sosiaali-

seen olemukseen liittyvillä termeillä, jotka ovat samaa juurta sosialismi-sanan 

kanssa. Kiertäessään termin piispat kuitenkin näyttävät kieltäneen sosialismin 

merkityksen sellaisena kuin hallitus sen määritteli. Kirkon hierarkialle ”sosialisti-

nen vallankumous”, jota he ilmaisivat tukevansa, näyttää käsittäneen vallankumo-

uksen, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisten olojen ja sosiaalisen oikeudenmu-

kaisuuden edistäminen. 

Arkkipiispan mukaan koko kansan, ei vain vakaumuksellisten katolilaisten, 

tuli kieltäytyä kulkemasta ”käsi kädessä kommunismin kanssa”.45 Pérez Serantes 

korosti, että kuubalaisten tuli irrottautua ideologiasta, joka edusti kaikkea kris-

tinuskolle vastaista ja luontaisesti vihamielistä. Kaikki yhteistyö kommunismin 

kanssa oli torjuttava. Katolilaisilla ei arkkipiispan mukaan saanut olla ”mitään, 

yhtään mitään, tekemistä kommunismin kanssa.” Paimenkirjeen lopussa Pérez 

Serantes meni vieläkin pidemmälle: hän kutsui kaikkia Kuuban katolilaisia aktii-

visesti tukahduttamaan kommunismin.46 Pérez Serantesin paimenkirje oli sensaa-

tiomaisen suorapuheinen. Vain hieman ennen kirjeen julkaisemista Castro oli ju-

listanut antikommunismin vastavallankumouksellisuudeksi.47 Tästä tietoisena 

arkkipiispa julkaisi kirjeen, jossa hän asettui avoimesti vastustamaan kommunis-

mia. Paimenkirje osoitti, että vallankumous oli siirtynyt uudelle tasolle. Vallan-

kumouksen henkenä ei enää ollut ainoastaan yhteiskunnan uudistaminen vaan 

vallankumouksen tukeminen edellytti myös kommunismin tukemista. Kommu-

                                                 
43 Kirk 1989, 82. 
44 Por Dios y Por Cuba 1960; Holbrook 2009, 11. 
45 Por Dios y Por Cuba 1960; NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds. 
46 Por Dios y Por Cuba 1960; NYT 18.5.1960 Prelate in Cuba denounces Reds; Kirk 1989, 82. 
47 NYT 31.3.1960 8 Cuban bishops draft a protest. 
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nismin vastustaminen merkitsi siten myös vallankumouksen vastustamista – ja 

vallankumouksen vastustajat olivat Castron mukaan uhka koko yhteiskunnalle. 

Kymmenen päivää paimenkirjeen julkaisemisen jälkeen Castron hallitus ei 

ollut kommentoinut kirjettä lainkaan. Hallituksen uskottiin väistelevän paimenkir-

jeen huomioimasta Castron ja Pérez Serantesin yhteisen historian vuoksi.48 Ainoa 

julkinen kommentti oli esitetty kommunistisen puolueen Hoy-nimisessä päivittäis-

julkaisussa. Hoyn päätoimittajan mukaan puolue oli huolestunut kirkon hyökkä-

yksestä puoluetta kohtaan. Päätoimittaja vakuutti, ettei kommunistinen puolue tai 

mikään muukaan taho yrittänyt rajoittaa katolilaisten oikeutta uskontoon ja sen 

harjoittamiseen. Päätoimittaja piikitteli myös, ettei kirkko ollut suinkaan unohta-

nut omaa taloudellista etuaan vallankumouksen pyörteissä.49 Ilmeisesti päätoimit-

taja vihjasi, että kirkon kiinnostus vallankumoukseen johtui ensisijaisesti halusta 

säilyttää oma jäsenkantansa. Kommunismin nousu olisi väistämättä merkinnyt 

kirkon jäsenmäärän laskua ja siten taloudellista tappiota.                                                    

Kesäkuun alussa hallituksen presidentti Osvaldo Dorticos Torrado vakuutti 

vallankumouksen olevan vapaa kommunismista, omistautunut sananvapaudelle ja 

nauttivan erinomaisista suhteista katolisen kirkon kanssa.50 Castron mukaan kato-

linen kirkko ei ollut yksimielinen suhteestaan vallankumoukseen. Kirkon hierar-

kia oli Castron mukaan kärkevämpää arvostelemaan kuin kansalaiset, tavalliset 

katoliset kuubalaiset. Tavalliselle kansalle kirkko edusti vallankumouksen vasta-

voimaa, yläluokkaista oikeistoa, joka torjui vallankumouksen oman asemansa 

turvatakseen. Katolinen tunnustus ei Castron mukaan asettunut vallankumousta 

vastaan; kaikki kritiikki oli lähtöisin katolisesta instituutiosta, kirkon hierarkias-

ta.51 Näyttää siltä, että Castro ajatteli kirkon kritiikin suuntautuneen vallankumo-

usta kohtaan, vaikka piispat sitä huolellisesti varoivatkin. 

 Paimenkirjeen odotettiin synnyttävän protestiliikkeitä ja mielenilmauksia 

kaikkialla Kuubassa.52 Kirkon näkökulmasta paimenkirje ei luonut mitään uutta – 

se totesi jo olemassa olleen kuilun kirkon ja valtion välillä. Kirjeellä oli suurempi 

merkitys hallitukselle ja tavalliselle kansalle: hallitukselle kirje oli osoitus kirkon 

valppaudesta ja toimintavalmiudesta. Tavalliselle kansalle paimenkirje puolestaan 

avasi ensimmäisen näyn uhkakuviin, jotka olivat aiemmin vain kulkeneet huhui-

                                                 
48 NYT 22.8.1960 Cubans see test for church near. 
49 NYT 27.5.1960 Cleric’s warning arouses Cubans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
50 NYT 5.6.1960 Cuba Rejects Protest. 
51 Castro 1987, 186; Tejada 1999, 26–27; Pedraza 2005, 10. 
52 NYT 27.5.1960 Cleric's warning arouses Cubans. 
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na. Kirkon lausumana kommunismin uhka sai todellisemman hahmon. Arkkipiis-

pan ääni antoi varoitukselle syvyyttä, joka herätti levottomuutta kansassa. Kesä-

kuussa 1960, muutama viikko paimenkirjeen julkaisemisen jälkeen, vaikutti siltä, 

että arkkipiispan protesti oli antanut kommunismia vierastaville rohkeutta julki-

seen toimintaan. Papiston odotettiin tukevan arkkipiispaa ja asettuvaan laajasti 

vastarintaan kommunismia vastaan.53 Arkkipiispan aloite antoi saarella kevään 

ajan kyteneelle vastarinnalle muodon. Kirkko asettui antikommunismin kärkeen – 

asettaen samalla itsensä valtion silmissä vallankumouksen viholliseksi. 

2.2. Piispojen yhteinen paimenkirje aloittaa vastarinnan 
Kirkon ja valtion suhde kiristyi kesän 1960 aikana. Arkkipiispa Pérez Serantesin 

toukokuussa julkaisema paimenkirje oli herättänyt paljon huomiota: se oli ensim-

mäisen kerran todennut, ettei kirkko epäröisi asettua vastustamaan kommunismia. 

Samaan aikaan kommunismin suosio kuitenkin kasvoi. Kirkon ja valtion suhteen 

kiristyminen näkyi sen vuoksi myös tavallisten kuubalaisten keskuudessa. Katoli-

laisten ja Castroa varauksetta kannattaneiden kuubalaisten välillä alkoi ilmetä yh-

teenottoja kesällä 1960.54 

Katolinen kirkko julkaisi 7. elokuuta 1960 kaikkien piispojen allekirjoitta-

man yhteisen paimenkirjeen. Julkisuudessa arveltiin, että paimenkirjeen julkaise-

mista oli odotettu niin kauan, että kirkko tunsi asemansa turvatuksi. Piispat olivat 

ilmeisesti viivytelleet kirjeen julkaisemista varmistuakseen siitä, että heidän saa-

vuttamansa jalansija salli kritiikin esittämisen hallitukselle.55 Paimenkirjeen olivat 

allekirjoittaneet kaikki kuubalaiset piispat. Ensimmäisenä allekirjoittajana oli Ha-

vannan arkkipiispa Manual Arteaga y Betancourt, josta oli tullut ensimmäinen 

kuubalainen kardinaali vuonna 1945 paavi Pius XII:n alaisuudessa.56 Kardinaalin 

allekirjoitusta seurasi Kuuban kirkollisen hierarkian toiseksi korkein hahmo, San-

tiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes. Heidän jälkeensä mainittiin 

kaikki kuubalaiset piispat, viimeisenä Havannan apulaispiispa Eduardo Boza 

Masvidal.57 

Paimenkirje luettiin ääneen kaikissa Kuuban kirkoissa elokuun ensimmäisen 

sunnuntain messussa. Monilla paikkakunnilla kommunistit tunkeutuivat kirkkoon 

                                                 
53 Commonweal 27.5.1960 Storm in the Caribbean; NYT 27.5.1960 Cleric’s warning arouses 
Cubans; Super 2003, 519–520. 
54 Por Dios y Por Cuba 1960; Commonweal 10.6.1959 Communists and Cuba; Holbrook 2009, 12. 
55 NYT 2.8.1960 Red influence growing in Cuba behind facede of the revolution. 
56 Holbrook 2009, 3. 
57 Circular colectiva 1960. 
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ja häiritsivät kirjeen lukemisesta. Pienessä luyanolaisessa kirkossa paikalle jou-

duttiin jopa kutsumaan poliisi rauhoittelemaan kirjeestä raivostuneita kommunis-

teja, jotka yrittivät keskeyttää jumalanpalveluksen ja kirjeen lukemisen.58 Havan-

nassa apulaispiispa Eduardo Boza Masvidalia kohti heitettiin kiviä, kun hän luki 

paimenkirjeen kotikirkkonsa Nuestra Señora de la Caridadin messussa. Messun 

jälkeen apulaispiispa kuljettiin kirkosta ulos takaovien kautta; kirkon edessä häntä 

odottivat raivostuneet vallankumouksen kannattajat mailoin aseistautuneina.59 

Paimenkirje yllätti kuulijansa suorasanaisuudellaan. Piispat iloitsivat pai-

menkirjeessä monista vallankumouksen tuomista uudistuksista. Piispojen mukaan 

sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus olivat aina olleet katoliselle kir-

kolle tärkeitä. Tätä oikeudenmukaisuuden vajetta vallankumous oli piispojen mu-

kaan onnistunut paikkaamaan. Maatalouteen ja maan omistussuhteisiin tehdyt 

muutokset, alkanut teollistuminen, uudet työpaikat ja elintason kohoaminen saivat 

kaikki piispoilta varauksettoman kiitoksen:  

 
Yhteiskunnalliset uudistukset, jotka kunnioittavat kansalaisten lakiin perustuvia oi-
keuksia, parantavat heikompiosaisten taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia olosuh-
teita. Tästä syystä ne saavat nyt ja ovat aina saaneet katoliselta kirkolta moraalisen 
tuen.60 

 

Vallankumouksen monet myönteiset ilmiöt eivät kuitenkaan riittäneet tyynnyttä-

mään piispoja. Paimenkirje eteni positiivisesta alusta kohti valveutunutta havain-

nointia yhteiskunnan epäkohdista. Piispat totesivat, että voisivat osoittaa monia 

toteutumatta jääneitä ihmisoikeuksia, joihin hallituksen olisi puututtava, mutta 

tahtoivat kirjeessään tarttua vain raskaimpaan esille tulleeseen aiheeseen. Piispo-

jen mukaan heidän tehtävänsä oli välittää kansalaisille koko totuus, myös kirkon 

huoli ja pelko vallankumouksen tulevaisuudesta. Piispojen mukaan oli koettanut 

aika kirjoittaa todellisista huolenaiheista. Enää ei piispojen mukaan ollut mahdol-

lista hyvällä tahdollakaan ummistaa silmiä kommunismin nousulta Kuubassa.61 

Kommunismin realisoituminen huoletti piispoja kaikista tapahtuneista muu-

toksista eniten. Piispojen mukaan hallitus oli edeltävien kuukausien aikana tietoi-

sesti ohjannut valtiota taloudelliseen, kulttuuriseen ja diplomaattiseen yhteistyö-

                                                 
58 NYT 8.8.1960 Catholic church in Cuba criticizes communist gains. 
59 Pedraza 2005, 28. 
60 Las reformas sociales que, respetando los legítimos derechos de todos los ciudadonas, tiendan a 
mejorar la situación económica, cultural y social de los humildes, tienen apoyo moral de parte de 
la Iglesia. Circular colectiva 1960. 
61 Circular colectiva 1960. 
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hön kommunististen valtioiden kanssa. 62 Kirkko ei tahtonut ottaa kantaa puhtaasti 

taloudellisiin kysymyksiin, mutta ilmaisi olevansa tyytymätön Kuuban samaista-

misesta kommunistiin yhteistyökumppaneihin. Paimenkirjeessä todettiin, että toi-

mittajat, työnväenliikkeiden johtajat ja jopa korkeissa viroissa olleet hallituksen 

virkamiehet olivat kannanotoissaan ja puheissaan toistuvasti liittäneet Kuuban 

osaksi kommunistisia valtioita. Piispat totesivat kommunismin nousun saaneen 

kirkon varuilleen. Kirkko ja kommunismi olivat piispojen mukaan yhteen sovit-

tamattomat matkakumppanit: ”Katolisuus ja kommunismi sisältävät kaksi erilaista 

käsitystä ihmisestä ja maailmasta. Käsitykset ovat täysin toistensa vastaisia eivät-

kä voi koskaan yhdistyä.”63 

Piispat totesivat, että katolinen kirkko tuomitsi kommunismin kaikissa muo-

doissaan. Ensimmäinen perustelu kommunismin tuomitsemiselle katolisen kirkon 

näkökulmasta oli kommunismin uskonnonvastaisuus. Piispojen mukaan kommu-

nismin maailmankuva oli materialistinen ja ateistinen. Tästä syystä kommunismi 

oli aina osoittautunut katolisen kirkon ja ihmisyyden pahimmaksi viholliseksi.64 

Ihmisyys näytti piispojen kirjeessä merkitsevän kristillisyyttä ja katolisuutta; täy-

sin päivänvastaista kuin ateistinen kommunismi. Piispojen mukaan ateistinen 

ideologia näyttäytyi kommunistien yrityksissä tukahduttaa uskonto maissa, joissa 

valtio oli omaksunut kommunistisen muodon. Piispat syyttivät kommunisteja pe-

toksesta: he yrittivät piispojen mukaan uskotella kunnioittavansa kaikkia uskonto-

ja tuhoten samalla pala palalta katolisen kirkon toimintaa kommunistissa valtiois-

sa. Laupeudentyö, koululaitos ja julistustyö joutuivat piispojen mukaan aina 

kommunistien hampaisiin. Kirkon palvelijat, uskollisimmat ja aktiivisimmin vas-

tarintaa tekevät papit ja piispat kohtasivat vankilan.65 

Piispat tuomitsivat kommunismin myös sen vuoksi, että kommunistiset val-

tiot rikkoivat kansalaistensa ihmisoikeuksia. Piispojen mukaan kommunismi näyt-

ti johtavan väistämättä diktatuuriin, jossa pieni valtaapitävä ryhmä syrji kansalai-

sia ja näiden perusoikeuksia. Kommunistit pyrkivät piispojen mukaan saavutta-

maan täydellisen kontrollin valtiosta ja sen kansalaisista. Piispat syyttivät kom-

munismin orjuuttavan kansalaisia enemmän kuin sallivan heidän elää työntekijöi-

nä ja yksityishenkilöinä. Puheen- ja mielipiteenvapaus olivat piispojen mukaan 

                                                 
62 Circular colectiva 1960. 
63 El catolicismo y el comunismo responden a dos concepciones del hombre y del mundo total-
mente opuestas, que jamás serán posible conciliar. Circular colectiva 1960. 
64 Circular colectiva 1960. 
65 Circular colectiva 1960. 
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aina koetuksella kommunistissa valtioissa.  Katolisen kirkon näkökulmasta erityi-

sen huolestuttavaa oli kommunismin näkemys perhe-elämästä. Piispojen mukaan 

kommunistiset valtiot alistivat perheen valtion palvelukseen. Katolisen kirkon 

ihanteiden vastaisesti naiset joutuivat jättämään tehtävänsä perheen huolenpitäjinä 

ja ryhtymään raskaaseen työhön valtion palvelukseen. Kommunismin suhde kas-

vatukseen poikkesi myös katolisen kirkon traditiosta: kommunistiset valtiot pyr-

kivät piispojen mukaan järjestämään lasten kasvatuksen ja koulutuksen valtioin 

tarpeista käsin. Tällöin huomiotta jäi vanhempien vaikutusvalta kasvatukseen; 

lapsille opetettiin kouluissa sitä, mitä valtio tahtoi lasten oppivan – ei sitä, mitä 

vanhemmat lastensa kasvatukselta toivoivat.66 Ilmaisu vaikuttaa sisältävän lausu-

mattoman huomion siitä, ettei kommunistisessa koulujärjestelmässä ollut sijaa 

uskontokasvatukselle eikä uskonnolliselle opetukselle. 

Piispat edustivat traditionaalista katolista suhtautumista kommunismiin. 

Heidän paimenkirjeessään toistuivat paavien Leo XIII ja Pius XII jyrkät lausunnot 

kommunismista. Piispojen linja oli yhdistelmä ymmärrystä ja torjuntaa. Kuten 

Leo XIII, piispat totesivat puoltavansa yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka paran-

sivat kansalaisten asemaa. 67 Yhteiskunnallinen hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus 

olivat piispojen mukaan katoliselle kirkolle ensiarvoisen tärkeitä. Kirkko ei kui-

tenkaan suostunut tavoittelemaan niitä millä tahansa hinnalla. Yhteinen paimen-

kirje veti rajan selvästi: ”Kirkko on tänään, kuten on aina ollutkin, vähäosaisten 

puolella. Mutta se ei ole koskaan ollut, eikä tule koskaan olemaankaan, kommu-

nismin puolella.”68 

2.3. Paimenkirjeet nostavat myrskyn 
Piispojen yhteisen paimenkirjeen jälkeen katolilaisten ja kommunistien yhteenotot 

yleistyivät ja kovenivat. Mellakat ja levottomuudet levisivät saaren joka kolkkaan. 

Elokuun lopussa kaikkialla Kuubassa äärikommunistit kokoontuivat sunnuntaisin 

kirkkojen ulkopuolelle häiritsemään messua viettäneitä seurakuntia. Muutamissa 

kaupungeissa häiriköt tunkeutuivat sisälle kirkkoihin ja säestivät messua huudoil-

laan kuten ”Kuuba – kyllä! Yhdysvallat – ei!”. Tähän raivostuneet katolilaiset 

vastasivat messun jälkeen huutamalla ”Kuuba – kyllä! Neuvostoliitto – ei!”69 

Messuissa ilmenneet häiriötekijät liittyivät suurempaan vastakkainasetteluun. Fi-

                                                 
66 Circular colectiva 1960. 
67 Esim. Rerum Novarum 1891. 
68 La Iglesia está hoy y estará siempre en favor de los humildes, pero no está ni estrará jamás con 
el Comunismo. Circular colectiva 1960. 
69 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
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del Castro oli antanut ohjeen niin kutsutun korttelivalvonnan toiminnasta. Castron 

mukaan oli jokaisen kuubalaisen velvollisuus valvoa, ettei hallitusta vastustettu 

lietsomalla vastavallankumouksellista ilmapiiriä. Castro kehotti kansalaisia kan-

tamaan huolta isänmaastaan ja tarkkailemaan toisiaan: epäilyt vastavallankumo-

uksellisuudesta tuli raportoida ja saattaa tutkittaviksi.70 Asuinalueilla muodostet-

tiin korttelivalvontaryhmiä, joissa tavalliset kansalaiset tarkkailivat toisiaan. Eri-

tyisen tärkeää oli tietää, ketkä osallistuivat säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja 

toimivat vapaaehtoisina kirkossa.71 Vaikuttaa siltä, että kirkkojen ulkopuolelle 

kokoontuneet kommunistit tahtoivat paitsi mellakoida, myös toteuttaa nimen-

omaan korttelivalvontaa. Seurakunnan toimintaan osallistuvien valvonta osoitti 

selvästi, että piispojen lisäksi myös tavalliset katolilaiset liitettiin vastavallanku-

moukseen. 

Havannan katedraalissa järjestettiin yhteisen paimenkirjeen lukemisen sun-

nuntaina erityinen juhlajumalanpalvelus seurakunnan päivän kunniaksi. Messun 

toimitti Havannan apulaispiispa Boza Masvidal. Messun aikana katedraalin aukio 

täyttyi nuorista ”autonparkkeeraajista”, jotka ansaitsivat elantonsa parkkeeraamal-

la autonsa turistien suosimille alueilla ja tarjoamalla heille opastusta pientä mak-

sua vastaan. Hallitus oli aiemmin kesällä muodostanut autonparkkeeraajille oman 

ammattiliiton, jonka uskottiin olevan vahvasti kommunistissävyinen. Kun park-

keeraajat saapuivat odottamaan jumalanpalveluksen loppua, he kantoivat muka-

naan rautakankia ja häiritsivät messun kulkua huudoillaan.72 Messun loputtua 

toimituksessa avustanut pastori Eligio Sardifias pyysi autonparkkeeraajia poistu-

maan katedraalin edustalta. Osa seurakuntalaisista pysytteli sisällä katedraalissa 

peläten ulostuloa. Sardifiaksen pyynnöillä ei ollut merkitystä; messun toimitta-

neen apulaispiispa Boza Masvidalin täytyi poistua kirkosta takaoven kautta, salas-

sa. Ulkona Boza Masvidalin auton ikkunat rikottiin hänen poistuessaan autollaan 

katedraalin aukiolta.73 Messun päättymistä seuranneiden mellakoiden vuoksi kaksi 

katolista pappia pidätettiin. Papit olivat olleet poistumassa kirkosta mellakan rau-

hoituttua, kun pieni kommunistinen ryhmittymä oli hyökännyt heidän kimppuun-

sa. Mellakka oli laantunut vasta poliisin ammuttua laukauksia ilmaan ja pidätettyä 

                                                 
70 Commonweal 1.1.1960 Dark portents for Cuba. 
71 Holbrook 2009, 12–13. 
72 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
73 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
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papit. Papit vapautettiin myöhemmin samana päivänä. Yhtäkään kommunistia ei 

yhteenoton seurauksena pidätetty.74 

Pinar del Rion piispa Evelio Díaz tapasi presidentti Osvaldo Dorticós Tor-

radon sihteerin Luis Buchin kahdenkeskisessä neuvottelussa paimenkirjeen julkai-

sua seuranneella viikolla. Díaz ilmaisi tyytymättömyytensä ja huolensa levotto-

muuksista ja toivoi, että hallitus ryhtyisi toimiin mellakoiden laannuttamiseksi. 

Erityisen painokkaasti Díaz toivoi hallituksen pystyvän takaamaan seurakunnille 

rauhan messun viettämiseen. Uhkalauseena Díaz esitti, että häirinnän jatkuessa 

kirkon olisi pakko vähentää jumalanpalvelusten määrää ja sulkea kirkkoja terro-

rismin pelossa.75 Hallitus puolestaan syytti kirkon käyttävän tilojaan vastavallan-

kumoukselliseen propagandaan. Messut olivat hallituksen mukaan kirkon tilaisuus 

kiihottaa seurakuntalaisia vastavallankumoukseen.76 Erityisesti hallitus näytti 

epäilevän Havannan apulaispiispa Boza Masvidalia. Hallituksen mukaan Boza 

Masvidal tarjosi kotikirkostaan Havannan laitakaupungilla suojapaikan vastaval-

lankumouksellisille ryhmille ja laati heidän kanssaan hyökkäyssuunnitelmia.77 

Nimettömänä pysytellyt Pyhän istuimen työntekijä kommentoi pappien pi-

dätyksiä muutama päivä tapahtuneen jälkeen. Nimetön lähde ilmaisi katolisen 

kirkon johdon kantavan huolta kirkon ja valtion suhteesta Kuubassa. Erityisen 

hälyttävänä Vatikaanissa pidettiin pappien pidätyksiä.78 Niukkasanainen, nimetön 

kommentti osoitti, että kirkon tilanteen kehittymistä seurattiin Vatikaanissa. Halli-

tus puolestaan antoi ensimmäiset julkiset lausuntonsa valtion ja kirkon suhteesta 

paimenkirjeen julkaisua seuranneella viikolla. Presidentti Osvaldo Dorticós Tor-

rado syytti katolilaisia petturuudesta. Hänen mukaansa kirkko oli yrittänyt käyttää 

uskontoa vallankumouksen vastustamiseen, vaikka vallankumous oli aina ollut 

myötämielinen uskonnolle. Samalla presidentti totesi, että kirkon toteuttama pro-

vokaatio oli tulkittavissa vastavallankumoukselliseksi toiminnaksi, josta lain mu-

kaan saatettiin rangaista kuolemalla.79 Hallituksen linja oli selvästi koventunut. 

Presidentti ei jättänyt epäselväksi, mihin saakka taistelussa oli mahdollista edetä. 

Fidel Castro hyökkäsi kirkkoa vastaan neljä päivää paimenkirjeen julkaise-

misen jälkeen, presidentti Dorticós Torradon lausuntoa seuranneena päivänä. 

Työnväenpalatsissa 11. elokuuta järjestetyssä työväenliikkeiden kokoontumisessa 
                                                 
74 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
75 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
76 NYT 5.10.1960 Cuba reds scored by church again. 
77 NYT 13.9.1961 Havana Steps Up Attacks on Church. 
78 NYT 11.8.1960 Vatican expresses concern. 
79 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic church of ”provocation”. 
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vieraillut Castro kommentoi kirkon ja vallankumouksen suhdetta kolmituntisessa 

puheessaan. Aamukolmeen kestänyt puhe oli Castron ensimmäinen virallisesti 

katolista kirkkoa käsitellyt julkinen puhe.80 Piispojen yhteistä paimenkirjettä Cast-

ro ei maininnut puheessaan kertaakaan. Sen sijaan hän parjasi kaikkia ”pyhiä pai-

menkirjeitä” yleisesti ottaen. Castro julisti tahtovansa nähdä paimenkirjeen, jossa 

tuomittaisiin Franco Espanjassa ja imperialismi Yhdysvalloissa.81 

Hallituksen oli helppo löytää arvosteltavaksi katolisen kirkon heikko kohta: 

ulkomaalaisperäisten pappien suuri määrä. Saaren kaikista 800 papista noin 500 

arveltiin olevan espanjalaisia. He olivat saapuneet saarelle katolisen kirkon lähet-

täminä vahvistuksina Kuuban papiston työvoimapulaan.82 Castro suhtautui espan-

jalaisiin pappeihin erityisen tunteellisesti. Hän muistutti kansalaisille toistuvasti, 

että papit olivat peräisin Kuuban entisestä emämaasta, orjuuttajasta, josta saari oli 

vihdoin vapaa. Toisaalta Castro suhtautui espanjalaisiin pappeihin epäluuloisesti 

myös heidän kotimaansa poliittisen tilanteen vuoksi. Espanjassa katolinen kirkko 

oli tukenut valtaan noussutta diktaattori Francoa. Castrolle oikeistolainen Franco 

edusti päinvastaista ideologiaa. Castro näyttää rinnastaneen espanjalaiset papit 

kotimaansa poliittiseen järjestelmään, joka ei sopinut yhteen Castron ideologian 

kanssa. Castron silmissä espanjalaiset papit olivat francolaisia ja falangisteja, es-

panjan radikaalin oikeistopoliittisen liikkeen tukijoita.83 Lisäksi vaikuttaa siltä, 

että Castro ymmärsi katolisen kirkon universaaliuden uhkana. Kuubalainen natio-

nalismi ja patriotismi eivät Castron mukaan näyttäneet toteutuvan puhtaasti kato-

lisessa kirkossa, jonka Pyhä istuin sijaitsi Vatikaanissa ja papisto liikkui valtioi-

den rajojen yli. Castrolle kansainvälisyys yhdistyi länsimaalaisuuteen ja länsimaa-

laisuus Yhdysvaltoihin. Näin ollen katolinen kirkkokin näyttäytyi kansainvälisenä 

voimana, joka ei ollut sidottavissa ainoastaan Kuubaan. 

Castro vakuutti, että hallitus oli osoittanut ainoastaan suurta myötämieli-

syyttä ja kunnioitusta kaikkia uskonnollisia tunnustuskuntia kohtaan. Hallitus tuli-

si Castron mukaan jatkossakin suhtautumaan tyynesti katolisen kirkon papiston 

yrityksiin ”pelkurimaisesti provosoida” hallitusta. Hallitus jopa antaisi kirkolle 

aikaa harkita asemoitumistaan ja todeta olevansa väärässä. Kirkko saisi aikaa tut-

                                                 
80 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic Church of “provocation”. 
81 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic Church of “provocation”. 
82 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic Church of ”provocation”; NYT 22.8.1960 Cubans see 
test for church near. 
83 Callahan 2000, 384–386. 
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kiskella tekemiään virheitä ja korjata erheellisen suhtautumisensa.84 Puhe vaikut-

taa sisältäneen selvän uhkauksen: olisi kirkon etu tunnustaa erehdyksensä vallan-

kumouksen suhteen ja palata samalle puolelle hallituksen kanssa. Presidentti Dor-

ticós Torradon puhe oli jo esittänyt vaihtoehdon tulevasta, mikäli kirkko jatkaisi 

hallituksen arvostelemista ja vastustamista. 

Castro viljeli puheessaan runsaasti kristillistä retoriikkaa. Hän kutsui kirkon 

johtoa ”lainoppineiksi ja fariseuksiksi”, jotka vastustivat vallankumousta ja palve-

livat Kuuban vihollisia. Pisimmälle Castro meni rinnastaessaan oman vallanku-

mouksensa tarkoitusperät kristinuskon syvimpiin oppeihin. Vallankumousta vas-

tustaessaan piispat asettuivat Castron mukaan myös Kristusta vastaan. Castro ju-

listi Kristuksen ja vallankumouksen olevan taistelun samalla puolella. Sen vuoksi 

piispat olivat Castron mukaan kumpaakin vastaan: ”He, jotka tuomitsevat kuuba-

laisen vallankumouksen, tuomitsevat Kristuksen. He kykenisivät ristiinnaulitse-

maankin Kristuksen, koska hän teki samaa kuin me teemme nyt.”85 

Castro teki puheessaan eron myös kirkon hierarkian ja kirkon jäsenistön vä-

lille. Hän syytti piispoja petturuudesta ja provokaatiosta. Tavallisessa papistossa 

oli Castron mukaan sen sijaan paljon vallankumoukselliselle myötämielisiä pap-

peja. Castro piti puheensa yleisölle, joka otti johtajansa sanat innostuneesti vas-

taan. Yleisö hurrasi, kun Castro totesi puheensa lopuksi: ”Te tiedätte, että maa-

hamme hyökkäävät ja sitä provosoivat vastavallankumoukselliset ryhmät, jotka 

yrittävät paeta temppeleihinsä.”86 Hurjistunut yleisö vastasi syytteeseen huutamal-

la ”seinälle!”, tarkoittaen teloituspaikkaa.87 Oli selvää, että kuulijat yhtyivät Cast-

ron lausuntoon kirkon asemasta yhteiskunnassa. Kuulijoille kävi selväksi, että 

jokaisen vallankumousta kannattaneen täytyi kannattaa Castroa ja jokaisen Cast-

roa kannattaneen täytyi tukea kommunismia. Kirkko oli puolestaan julistanut, 

ettei katolilainen voisi koskaan olla kommunisti eikä kirkko koskaan kulkisi sa-

maa tietä kommunismin kanssa. 

Piispojen paimenkirje aloitti kirkon aktiivisen vastarinnan valtiota vastaan. 

Samalla käynnistyi voimakkaan vastakkainasettelun aika valtion ja kirkon suh-

teessa. Hallitus oli paimenkirjeen julkaisuun saakka pysytellyt maltillisena ja 
                                                 
84 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic Church of ”provocation”. 
85 Those who condemn it (the Cuban revolution) condemn Christ, and they would be capable of 
crucifying Christ because He did what we are doing. NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic 
church of ”provocation”. 
86 You know that the country is being attacked and provoked by groups of counter-revolutionarists 
who want to take refuge in the temples. NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic church of ”provo-
cation”. 
87 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic church of ”provocation”. 
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tarkkaillut kirkon toimintaa. Castron mukaan piispojen kanta merkitsi vastaval-

lankumouksellisuutta, jota saattoivat osoittaa myös piispojen kantaan yhtyneet 

maallikot. Myös maallikkokatolilaiset olivat ajautumassa umpikujaan: piispojen ja 

Castron yhteentörmäys johti siihen, ettei yhteiskunnassa ollut mahdollista tukea 

sekä kirkkoa että hallitusta, joka näytti ajautuvan kohti kommunismia. Katolilais-

ten oli pakko valita, ketä he myötäilivät. 

2.4. Syksyn paimenkirjeet voimistavat vastarintaa 
Katolinen kirkko oli ajautunut eri linjalle hallituksen kanssa elokuussa 1960.  

Piispat jatkoivat hallituksen kritisoimista kaikella voimallaan yhteisen paimenkir-

jeen jälkeenkin. Arkkipiispa Pérez Serantes julkaisi kuukausittain paimenkirjeitä, 

joissa hän otti voimakkaasti vastustavan kannan kommunismin nousuun. Havan-

nan apulaispiispa Boza Masvidal julkaisi oman paimenkirjeensä katolisessa La 

Quincena -lehdessä.88 Yhteensä Pérez Serantes ja Boza Masvidal tuottivat syksyn 

aikana kymmenen kirjettä, joissa käsiteltiin katolisen kirkon suhtautumista kom-

munismiin ja kirkon asemaa kuubalaisessa yhteiskunnassa (liite 2). Näiden lisäksi 

Boza Masvidal järjesti kirkossaan Havannan laitakaupungilla viikoittain tietoisku-

ja, joissa hän kommentoi yhteiskuntaa kristinuskon näkökulmasta. Hän antoi 

haastatteluja, saarnasi kommunismia vastaan ja järjesti jumalanpalveluksia mella-

koinnista huolimatta. Boza Masvidal sitoi kirkon erottamattomasti politiikkaan. 

Hän antoi kasvot vastustukselle, joka levisi piispoista kansaan.89 

Elo-syyskuussa 1960 Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes 

julkaisi kolme paimenkirjettä, jotka luettiin ääneen hiippakunnan kirkoissa. La 

Santa Misión, Por la unidad de la Iglesia ja Ni traidores ni parias käsittelivät 

kaikki kirkon ja valtion suhdetta. Elokuun puolivälissä julkaistu La Santa Misión, 

”Pyhä tehtävä”, oli Pérez Serantesin kannanotto Kuubassa vallinneeseen arvomaa-

ilmaan. Hän kirjoitti uskonnon ja Jumalan painuneen unohduksiin sekularisaation 

alle. Piispa varoitti, että unohdetun kristillisen moraalin esiin kaivaminen yhteis-

kunnan rappion alta olisi vaikea tehtävä. Materialistinen maailmankuva oli piispan 

mukaan imenyt kansasta kaiken onnellisuuden. Pérez Serantesin mukaan kuuba-

lainen yhteiskunta oli kuitenkin viime kuukausina osoittanut toiveikkaita merkke-

jä: kansalaiset olivat osoittaneet halua palata kirkon yhteyteen ja perustaa elämän-

                                                 
88 NYT 5.10.1960 Cuba reds scored by church again; NYT 31.10.1960 Bishop attacks Castro's 
regime. 
89 Kirk 1989, 100. 
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sä kristillisille arvoille sekulaarien sijasta.90 Arkkipiispa ei eritellyt syitä toiveik-

kuuteen, mutta esitti kristillisen arvomaailman ja uskon olevan selvässä nou-

susuhdanteessa Kuubassa. Arkkipiispa jätti kertomatta, mikä oli hänen mielestään 

muuttunut Kuubassa ja saanut kansalaiset katsomaan menneisyyteen ja kirkon 

yhteyteen. 

Pérez Serantes julisti kirkon aloittavan evankeliointikampanjan, pyhän mis-

sion, alkaen 21. marraskuuta ja päättyen 4. joulukuuta. Santiago de Cuban hiippa-

kunnassa järjestettäisiin tuolloin mittavia jumalanpalveluksia ja opetustuokioita, 

joihin saapuisi vierailijoita kaikkialta Kuubasta. Arkkipiispa kutsui kaikkia hiip-

pakuntalaisiaan kuulemaan evankeliumia ja julistamaan Jumalaa kaikille elämän 

osa-alueille. Pérez Serantes vaati kansalaisia avaamaan sydämensä Jumalan kut-

sulle ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Kutsu koski perheitä, vanhempia, 

lapsia, opiskelijoita, työläisiä, akateemikkoja, sotilaita, rikkaita ja köyhiä91 – kaik-

kia paitsi valtaapitäviä. Hallitusta ja sen virkamiehiä ei paimenkirjeessä mainittu 

sanallakaan. Kaikki kirjeessä käsiteltiin ideologioiden ja aatteiden tasolla. Konk-

reettisia yhteiskunnallisia ilmiöitä Pérez Serantes ei maininnut. Arkkipiispa esitti 

kristillisen maailmankuvan ihmiskunnan luonnollisena tilana, jota ihmisten raken-

tamat ideologiat loukkasivat. Arkkipiispa argumentoi kristinuskon positiivisen 

merkityksen puolesta: vain kristinusko saattoi tuoda toivottomille toivoa. Arkki-

piispa jätti ilmaisematta sen, minkä kirje paljasti. Mikään maallinen ideologia ei 

arkkipiispan mukaan pystynyt täyttämään ihmisten tarpeita. 

Por la unidad de la Iglesia, ”Kirkon yhtenäisyyden puolesta”, julkaistiin 

syyskuun ensimmäisenä päivänä. Paimenkirjeessä arkkipiispa otti voimakkaasti 

kantaa kirkon olemassaolon ja auktoriteettien puolesta.92 Taustalla näkyi ilmeises-

ti uuden kuubalaisen kristillisen järjestön, Ristin ja isänmaan puolesta -nimisen 

organisaatio perustaminen. Ristin ja isänmaan puolesta perustettiin toimimaan 

katolisena vallankumousjärjestönä alkusyksystä 1960. Järjestön kanta poikkesi 

rajusti katolisen kirkon virallisesta opetuksesta: järjestö asettui avoimesti tuke-

maan Fidel Castro ja kommunismia. Samalla järjestö arvosteli kirkon hierarkiaa ja 

piispojen kannanottoja. Ristin ja isänmaan puolesta tuomitsi piispojen yhteisen 

paimenkirjeen ja totesi kannattavansa kommunismia myös kristillisestä näkökul-

masta. Järjestö tuli tunnetuksi suuriksi ulkoilmajumalanpalveluksista, joissa se 

                                                 
90 La Santa Misión 1960. 
91 La Santa Misión 1960. 
92 Por la unidad de la Iglesia 1960. 
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yhdisti vallankumouksen viestin messuun. Kokoontumisiin osallistui tuhansia 

kuubalaisia, pääasiassa siviiliarmeijaan liittyneitä, aseistettuja miehiä.93 Järjestön 

johdossa oli kuitenkin ryhmä yhteiskunnallisesti aktiivisia naisia.94   

Katolinen kirkko ei tunnustanut Ristin ja isänmaan puolesta -järjestöä kir-

kon viralliseksi järjestöksi.95 Arkkipiispa totesi paimenkirjeessään, että valta kir-

kon johtamiseen oli uskottu ainoastaan kirkon hierarkialle, ei muille. Hierarkian 

tehtävänä oli arkkipiispan mukaan vaalia kirkon yhtenäisyyttä ja vastustaa järjes-

töjä, joka toimivat ilman asianmukaista oikeutusta ja vastoin kirkon linjaa. Arkki-

piispan mukaan katolisen kirkon piispat olivat apostolien seuraajia, joille oli us-

kottu kirkon opetus- ja hallintovalta. Heitä vastaan asettuminen merkitsi arkki-

piispan mukaan kirkkoa vastaan asettumista.96 Arkkipiispa ei kuitenkaan paimen-

kirjeessään kieltänyt Ristin ja isänmaan puolesta -liikkeen toimintaa. Hän totesi 

ainoastaan, että mikäli liike jatkaisi ulkoilmamessujen järjestämistä, messujen 

tulisi todella palvella Jumalaa ja isänmaata. Kaikki muu olisi vastoin kirkon ope-

tusta ja johtaisi kirkon yhteydestä sulkemiseen.97 

Arkkipiispan kolmas paimenkirje, syyskuun 24. päivä Santiago de Cuban 

kirkoissa luettu Ni traidores ni parias, ”Ei pettureita, ei hylkiöitä”, puolusti piis-

poja kasvavan kritiikin alla. Pérez Serantes pohti paimenkirjeessään, mitä Kuu-

bassa pidettiin petturuutena vuonna 1960. Arkkipiispasta huomautti, että uuden 

ajan pettureiksi oli nimetty kansalaiset, jotka eivät hyväksyneet kommunismia ja 

marxilaista indoktrinaatiota. Pahimpia pettureita näyttivät olevan he, jotka kävivät 

taisteluun kommunismia vastaan.98 Arkkipiispan kirje oli ensimmäinen kannanot-

to, jossa kirkko puolustautui hallituksen esittämää kritiikkiä vastaan. Fidel Castro 

oli aiemmissa puheissaan suoraan kutsunut piispoja pettureiksi ja rikollisiksi99; 

nyt arkkipiispa esitti oman tulkintansa petturuudesta. Arkkipiispa hämmästeli, 

miten pettureita voisivat olla he, jotka olivat syvästi huolissaan isänmaastaan. Uu-

dessa yhteiskunnassa näytettiin laskevan pettureiksi kansalaiset, jotka tahtoivat 

varjella ihmisoikeuksia, vapautta ja Jumalaa. Arkkipiispa sulki kirjeessään kom-

munistit tavallisten kuubalaisten ulkopuolelle. Hän kirjoitti tavallisten kuubalais-

ten uhranneen elämänsä vallankumoukselle, taistelleen oikeuksiensa puolesta ja 

                                                 
93 NYT 17.8.1960 Castro said to crush plot by leading raid on base; Kirk 1989, 102. 
94 Castro 1987, 186. 
95 NYT 17.8.1960 Castro said to crush plot by leading raid on base; Kirk 1989, 102. 
96 Por la unidad de la Iglesia 1960. 
97 Por la unidad de la Iglesia 1960. 
98 Ni traidores ni parias 1960. 
99 NYT 12.8.1960 Castro accuses catholic church of  ”provocation”. 
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raivanneen tilaa oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle. Kuinka monta kommunistia 

taisteli heidän rinnallaan, arkkipiispa kysyi. Pérez Serantes totesi kommunistien 

kaapanneen yhteiskunnan hallinnan edeltäneiden kuukausien aikana. Kommunis-

mista oli tullut yhteiskunnan normi, jonka mukaan mitattiin isänmaallisuutta, us-

kollisuutta ja petturuutta. Vallankumouksen saavutuksetkin laskettiin kommunis-

min avulla. Raskainta oli arkkipiispan mukaan huomata, että kommunistit pyrki-

vät pyyhkimään uskonnon ja katolisen kirkon pois yhteiskunnasta.100 

Fidel Castro oli kuukautta aiemmin syyttänyt espanjalaista papistoa franco-

laisiksi ja falangistoiksi. Piispoja hän oli puolestaan suominut Yhdysvaltojen 

suuntaan nojaamisesta ja imperialismista.101 Arkkipiispa vastasi syytöksiin suo-

raan ja kiertelemättä. Hän totesi, ettei Yhdysvalloista ollut otettu millään tavalla 

yhteyttä kirkon hierarkiaan Kuubassa. Myöskään falangistoihin tai espanjalaisiin 

nationalisteihin kirkolla ei ollut minkäänlaista sidettä. Toisensuuntaiset väitteet 

olivat joko epätosia tai suoranaisesti valheellisia. Piispa kuitenkin totesi, että rak-

kaudesta Kuubaan kirkon oli helppo valita, taipuisiko se hädän tullen mieluummin 

Neuvostoliiton vai Yhdysvaltojen puoleen.102 

  
Sosiaalisen ja poliittisen hallinnan tavoitteena, täysin kommunistisena ja todellakin  

 antikatolisena, näyttää olevan pyrkimys tuhota katolisuus – ei askel askeleelta vaan suurin 
harppauksin. -- Ja luonnollisesti me tulemme aina sanomaan: Kuuba, kyllä. Kommunismi, 
ei. Me toistamme aina: Kuuba, kyllä. Orjuus, ei koskaan.. -- Antakaa meidän siis olla rau-
hassa. 103  
 

Arkkipiispa vetosi paimenkirjeessään seurakuntalaisten turvallisuuteen. Kirkossa 

käyneet seurakuntalaiset olivat Santiago de Cubassa alkaneet pelätä turvallisuu-

tensa puolesta mellakoiden vuoksi. Kommunistit olivat ottaneet tavakseen ko-

koontua kirkkojen ulkopuolelle, häiritä messuja ja odottaa kirkosta ulos purkautu-

via seurakuntalaisia tappeluiden toivossa.104 Papisto joutui usein kutsumaan polii-

sin hajottamaan mellakan ja rauhoittamaan tilanteen. Poliisin saapuminen merkitsi 

kuitenkin aina pidätyksiä. Yleensä pidätetyt olivat seurakuntalaisia ja pappeja – 

kommunisteja pidätettiin vain harvoin.105 Arkkipiispa Pérez Serantesin paimenkir-

                                                 
100 Por la unidad de la Iglesia 1960. 
101 NYT 12.8.1960 Castro accuses catholic church of ”provocation”. 
102 Ni traidores ni parias 1960. 
103 A manera de consigna de predominio social y hasta político, netamente comunista, ciertamente 
anticatólico, parece claro se pretende anular totalmente la influencia católica, y esto, no paso a 
paso, sino a grandes zancadas. -- Eso si, siempre diremos: Cuba, si, comunismo, no. Repetiremos 
siempre: Cuba, si, esclavos, jamás. -- Déjennos, pues, en paz. Ni traidores ni parias 1960. 
104NYT 5.10.1960 Cuba reds scored by church again. 
105 NYT 10.8.1960 Cuban archbishop threatens to end church services. 
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jeet osoittavat, että piispojen silmissä kommunismi oli noussut kristinuskon haas-

tajaksi, vastakkaiseksi ideologiaksi, joka uhkasi kirkkoa ja sen uskoa. 

Kirkon kovin kannanotto kasvaneeseen jännitteeseen julkaistiin lokakuun 

lopussa 1960.106 Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidal kirjoitti artikke-

lin katoliseen La Quincena -aikakauslehteen, jota jaettiin seurakuntalaisille kaikis-

sa saaren kirkoissa. Boza Masvidalin artikkeli oli otsikoitu kysymyksellä ¿Es cris-

tiana la revolution social que se esta verificando Cuba? Artikkelissa Boza Mas-

vidal pohti, oliko Kuuban sosialistinen vallankumous kristillinen.107 Boza Masvi-

dal tarjosi esittämäänsä kysymykseen vastauksen kuudesta näkökulmasta. Jokai-

sen vastauksen kohdalla hän päätyi samaan lopputulokseen – kuubalainen vallan-

kumous ei ollut enää kristillinen.108 Ensimmäisenä näkökulmanaan Boza Masvi-

dal totesi, ettei vallankumous saattanut olla kristillinen hylättyään tyystin hengel-

lisyyden. Vallankumous ei apulaispiispan mukaan enää hyväksynyt uskontoa 

osaksi yhteiskuntaa:  

 
Vallankumous alkoi pyyhkimällä Jumalan nimi perustuslaista. Vain materiaaliset 
tarpeet ja maallinen todellisuus ovat tärkeitä. Uskonto suvaitaan välttämättömänä 
pahana, jota ei saada tuhottua mutta joka ajetaan temppeleihinsä.109 

  

Toiseksi vallankumous kannusti Boza Masvidalin mukaan kansalaisia luokkatais-

teluun, mikä sai aikaan lisää epäoikeudenmukaisuutta oikeudenmukaisuuden si-

jaan. Apulaispiispan mukaan vihan ilmapiiri oli levinnyt kaikkialle yhteiskuntaan: 

piispojen kohtaamat ”seinälle!”-huudot kielivät vihan ja koston tunteista, jotka 

kansaan oli istutettu. Viha oli apulaispiispan mukaan kammottavinta ja epäkristil-

lisintä, mitä ihminen saattoi ihmiselle opettaa.110 

Kannanottonsa kolmannessa osassa Boza Masvidal katsoi syyttävästi halli-

tuksen puoleen. Ensimmäisen kerran piispojen kirjoituksissa apulaispiispan artik-

keli osoitti selkeitä yhteiskunnallisia epäkohtia ja arvosteli valtion hallintotapaa. 

Boza Masvidal totesi, ettei vallankumous tunnustanut ihmisen arvoa ja vapautta 

vaan pyrki korvaamaan ne tiukalla valtion kontrollilla. Apulaispiispan mukaan 

Jumala oli antanut ihmiskunnalle oikeuden ajatella, kirjoittaa, puhua, toimia. Ai-

                                                 
106 Pedraza 2005, 22. 
107 Es Cristiana la revolution 1960; NYT 31.10.1960 Bishop attacks Castro's regime. 
108 En primer lugar le falta partir de un concepto espiritualista de la vida y del hombre. Se empezó 
por borrar el nombre de Dios de la Constitución y sólo se consideran importantes las necesidades 
materiales y la vida terrena. La religión se tolera como un mal necesario que no se puede suprimir 
y confinándola a los templos. Es Cristiana la revolution 1960. 
109 Es Cristiana la revolution 1960. 
110 Es Cristiana la revolution 1960. 
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noat Jumalan ihmiselle asettamat rajat olivat moraalilaki ja muiden ihmisen oi-

keudet.111 Valtio ja hallitus eivät Boza Masvidalin mukaan kuuluneet ihmistä kor-

keampiin rakenteisiin. Sen tähden hallituksen asettamat lait, jotka olivat kiristä-

neet valvontaa ja kansalaisten toimintavapautta, loukkasivat apulaispiispan mu-

kaan Jumalan asettamaa ihmisen vapautta. Boza Masvidal arvosteli hallituksen 

asettamaa lakia, joka kielsi yksityisomistuksen. Apulaispiispan mukaan oikeus 

omistaa oli perustava ihmisoikeus, jota ilman yksilönvapaus ei voinut toteutua. 

Apulaispiispa syytti hallitusta kovin sanoin yksilön alistamisesta jatkuvalla psyko-

logiselle painostukselle ja indoktrinaatiolle. Kansalaisten elintila kapeni hallituk-

sen luodessa lakeja ja sääntöjä, joilla kansalaisia seurattiin ja kontrolloitiin läpiko-

taisin. Apulaispiispan mukaan valtion kontrollijärjestelmä ylitti kohtuuden rajat 

yrittäessään taivuttaa yksilöitä koneiksi, pieniksi sirpaleiksi valtion koneistossa.112 

Lähimmäksi piispojen asemaa yhteiskunnassa Boza Masvidal pääsi artikke-

linsa viidennessä osiossa. Boza Masvidal kirjoitti, että uudessa Kuubassa näytti 

olevan sallittua vetää vastustajien nimi lokaan. Kaikkia valtion virallisista näke-

myksistä poikenneita nimitettiin roistoiksi, sotarikollisiksi ja fariseuksiksi. Apu-

laispiispa totesi, ettei ollut evankeliumin ja kristillisten ihanteiden mukaista mus-

tata toisten mainetta. Arkkipiispa muistutti, että toisten mainetta ja keräämää hy-

vää tunnustusta tulisi kunnioittaa. Vastakkainasettelun aikana kiistelyissä tulisi 

pyrkiä tuhoamaan vastustajan argumentti, ei itse vastustajaa. Vastustajan tulisi 

säilyä koskemattomana niin henkisesti kuin fyysisestikin. 113 Juuri apulaispiispan 

viittaus fariseuksiin nosti piispat esille loanheiton ja mustamaalauksen kohteena: 

kommentoidessaan piispojen yhteistä paimenkirjettä Castro nimitti piispoja fa-

riseuksiksi. Myös ”seinälle!”-huudot yhdistyivät Castron ensimmäiseen kirkkoa 

kommentoineeseen puheeseen ja yleisön reaktioon.114 Boza Masvidal puhui suo-

raan syksyn aikana ilmenneistä yhteenotoista mainitsematta niitä kuitenkaan. Sa-

moin hän viittasi Fidel Castroon nimeämättä häntä kirjeessään. 

Viimeisenä näkökulmana artikkelissa Boza Masvidal kommentoi Kuuban 

lähentyneitä suhteita Neuvostoliittoon ja kommunistisiin maihin. Valtioiden väli-

nen ystävyys oli apulaispiispan mukaan mahdollista vain, jos molemmat ajatteli-

vat samalla tavalla ja jakoivat yhteisen ideologian.115 Artikkelin lopussa apulais-

                                                 
111 Es Cristiana la revolution 1960. 
112 Es Cristiana la revolution 1960. 
113 Es Cristiana la revolution 1960. 
114 NYT 12.8.1960 Castro accuses Catholic church of ”provocation”. 
115 Es Cristiana la revolution 1960. 
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piispa veti esittämistään näkökulmista yhden johtopäätöksen. Kuubasta oli tullut 

kommunistinen: 

 
Voi olla, että jätin jotain vielä mustepulloon. Kaikki edellä esitetty on kuitenkin tarpeeksi. 
Ja se on todellakin riittävän selvästi marxilaista saadakseen meidät ymmärtämään, että on 
turhaa puhua kommunismin ”haamusta”. Uskomattomat todisteet tapahtumista osoittavat, 
että meidän täytyy alkaa uskoa aaveisiin.116 
 
 

Kaikki apulaispiispan artikkelissaan esittelemät yhteiskunnan epäkohdat olivat 

samoja, joista piispat olivat kommunismia aiemmin syyttäneet. Piispojen esittämät 

uhkakuvat olivat alkaneet toteutua. Tämä näyttää vahvistaneen apulaispiispan 

argumenttia: kommunismi ja vallankumous olivat sulautuneet yhteen.117 

3. Valtio rajoittaa vastustusta 
Apulaispiispa Boza Masvidalin artikkelin jälkeen hallitus ei jäänyt odottamaan 

tilanteen kehittymistä. Enää kirkko ei voinut kritisoida hallitusta vailla seurauksia; 

myös vallankumouksen leirissä oli ryhdytty toimiin. Castron propagandakoneisto 

alkoi toistuvasti mainita kirkon syytöksissään. Valtion televisio- ja radiokanavat 

käsittelivät laajasti kirkon vastavallankumouksellisuutta. Katoliset radio- ja televi-

sio-ohjelmat sen sijaan eivät enää saaneet julkaisulupaa.118  

Castro itse puhui avoimesti suhteestaan piispoihin ja papistoon marraskuun 

lopussa Havannan yliopistossa pitämässään puheessa. Yliopiston opiskelijat olivat 

Castrolle mieluisa yleisö: päämiehen julistaessa papit pettureiksi opiskelijat vasta-

sivat: ”Fidel, Fidel! Anna papeille opetus!” Myöhemmin Castro rinnasti puhees-

saan kirkon ja yhdysvaltalaisen imperialismin – silloin opiskelijat vaativat johta-

jaansa ”antamaan jenkeille opetuksen”.119 Castron mukaan papisto toimi uutterasti 

kirkoissaan ja kouluissaan kääntääkseen kansan vallankumousta vastaan. Hän viit-

tasi puheissaan ”papeiksi pukeutuneisiin rikollisiin”, jotka liikkuivat mielellään 

kansan ylempien luokkien parissa. Papisto välitti Castron mukaan vain yläluokis-

ta, sillä kirkko itse edusti omaisuutensa kanssa yläluokan korkeinta huippua. Cast-

                                                 
116 Puede ser que se me haya quedado alguna cosa en el tintero creo que bastan las señaladas, pero 
creo que bastan las señaladas, que son claramente marxistas, para darse cuenta de que es tonto que 
nos sigan hablando del «fantasma» del comunismo pues ante la actividad asombrosa que desarrolla 
habría que empezar a creer en fantasmas - -. Es cristiana la revolution 1960. 
117 Kirk 1989, 100. 
118 NYT 22.8.1960 Cubans see test for church near; Commonweal 21.10.1960 A church in travail. 
119 ”Fidel, Fidel, give it to the priests hard!” NYT 28.11.1960 Castro accuses Catholic clergy. 
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ron mukaan kirkko vastusti vallankumousta vain miellyttääkseen yläluokkaisia 

ystäviään.120 

Castro toisti puheessaan useaan kertaan uhkauksensa tukahduttaa vastarin-

nan tarvittaessa kovinkin ottein. Castro julisti vallankumouksen olleen hyvin su-

vaitsevainen uskontoa kohtaan. Hallitus oli Castron mukaan kohdellut kirkkoa 

hyvin: minkäänlaisiin toimenpiteisiin kirkkoa vastaan ei ollut ryhdytty, sillä halli-

tus oli kunnioittanut uskonnonvapautta täydellisesti. Castro antoi kuitenkin ym-

märtää, että hallituksen kärsivällisyys alkoi kulua loppuun: ”Vallankumouksen 

käsi ei kuitenkaan epäröi sinä päivänä, kun kyseiset rikokset ja häpeällisyydet 

täytyy saada loppumaan.”121 

Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes jatkoi Boza Masvida-

lin viitoittamalla tiellä. Arkkipiispa julkaisi marraskuussa 1960 kaksi paimenkir-

jettä, jotka ottivat aiempaa suoremmin kantaa yhteiskunnallisiin tapahtumiin. En-

simmäinen paimenkirje oli otsikoitu Roma o Moscu: arkkipiispa asetti katolisen 

kirkon kommunismin vastavoimaksi. Rooma ja Moskova edustivat vastakkaisia 

ideologioita, joista toinen kuului Jumalalle, toinen ihmiselle.122 Arkkipiispa totesi, 

että oli helppoa nähdä, miksi kansanjoukot viehättyivät kommunismista. Kommu-

nismi vetosi aina kansan köyhimpään osaan, jolle arki merkitsi jatkuvaa selviyty-

mistaistelua. Kommunismi viehätti nuorisoa, joka tahtoi uskoa ihmisen kehityk-

seen. Kommunistinen ideologia esitettiin tienä toiveikkuuteen ja parempaan tule-

vaisuuteen. Kommunismi oli ideologia kansalle, joka oli menettänyt joko menet-

tänyt kaiken tai ei ollut oppinut arvostamaan mitään. Kuitenkin kansa tarvitsi 

myös hengellistä ravintoa. Materiaaliset hyvät eivät arkkipiispan mukaan riittä-

neet tyydyttämään kansalaisten nälkää.123 Pérez Serantesin paimenkirje vahvisti 

sen, minkä piispat olivat jo syksyn ajan tienneet: kylmä sota oli saavuttanut kir-

kon. Sen vuoksi arkkipiispa katsoi velvollisuudeksi varoittaa katolilaisia edessä 

olleesta taistelusta: 

 
Älköön siis kukaan tulko petetyksi: kortit on laskettu pöydälle. Taistelua ei käydä vain Wa-
shingtonin ja Moskovan välillä, joilla on vastakkain asetettua sotilaallista voimaa, tappa-
vimpia aseita, joita maailmassa on koskaan voitu kuvitella ja nähdä. Jos Washington hä-
viäisi, se merkitsisi kristillisyyden tuhoa taistelussa. Ja juuri tästä on kyse Rooman ja Mos-
kovan välillä. Rooma häviää ainoastaan, jos kristityt lakkaavat taistelemasta kiihkeästi.124 

                                                 
120 NYT 28.11.1960 Castro accuses Catholic clergy. 
121 NYT 28.11.1960 Castro accuses Catholic clergy. 
122 Roma o Moscu 1960. 
123 Roma o Moscu 1960. 
124 Nadie, pues, se llame a engaño: las cartas están sobre la mesa. La lucha no está entablada pre-
cisamente entre Washington y Moscú las dos formidables potencias militares, que se encuentran 
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Arkkipiispa nimesi paimenkirjeessään katolisen kirkon merkittäviä marttyyreja ja 

pyhimyksiä, joita myös kuubalaisten uskovien tuli muistaa. Hän korosti, että kris-

tittyjen tuli kantaa ristiä ja uhrautua taisteluun Jumalan ja kirkon puolesta. Pyhien 

antama esimerkki osoittaisi arkkipiispan mukaan tavan, jolla kirkon tulisi puolus-

tautua: omaa hengellistä traditiotaan vaalien ja varjellen.125 Lähestymistapa vai-

kuttaa olleen arkkipiispan mukaan kirkon paras puolustus sekulaaria kommunis-

mia vastaan. Pérez Serantes osoitti kirjeessään myös vastakohdan kirkon tielle. 

Hän nimesi kirjeensä ajattelijoita ja johtajia, jotka ovat ”hylänneet ja polttaneet 

pyhyyden siemenen”: Engels, Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong ja Hruštšov ovat 

arkkipiispan mukaan esimerkkejä epäpyhästä.126 Yhtäkään kuubalaista päämiestä 

arkkipiispa ei maininnut kirjeessään. Kaikki esitetyt epäpyhät olivat kuitenkin 

kommunisteja. Arkkipiispa Pérez Serantes näyttää pahaenteisesti valmistaneen 

kirkkoaan taisteluun marraskuussa 1960. Paimenkirjeensä lopussa arkkipiispa 

rohkaisi seurakuntalaisia seisomaan horjumatta vihollisen edessä: 

 
 Siis rohkeutta, kristityt! Ei pelkoa tai epäröintiä. -- Me olemme Kristuksen sotilaita, osa 
 taivaallista sotajoukkoa, kirkkoa. Voitokkaan johtajamme vieressä jätämme varjoomme 
 kaikkien aikojen suurimmatkin maalliset valtiaat.”127 

 

Arkkipiispan toinen marraskuussa julkaisema paimenkirje, Vivamos en paz, ”Elä-

käämme rauhassa”, käsitteli saarella tapahtunutta kansan jakautumista ideologisiin 

leireihin. Arkkipiispa kritisoi tapaa, jolla aatteiden kirjo ilmaistiin. Hänen mukaan 

sivistyneet kansalaiset olivat yhtäkkiä unohtaneet perinteiset käyttäytymismallit ja 

alkaneet ilmaista mielipiteensä väkivallalla. Erityisen suorasanaisesti arkkipiispa 

arvosteli messuissa ilmenneitä levottomuuksia. Hän ei voinut omien sanojensa 

mukaan ymmärtää, miksi kansalaiset olivat hallituksen tuella alkaneet rynnätä 

kirkkoihin häiritsemään seurakuntalaisten rauhaa.  Huoleen verhottuna uhkaukse-

na arkkipiispa korosti, että paimenkirjeiden lukemisen mahdollisuuden oli säilyt-

tävä. Katolinen kirkko oli arkkipiispan mukaan aina lukenut paimenkirjeitä mes-

sussa – ja tulisi aina lukemaankin. Arkkipiispa myös kehotti kansalaisia tarttu-
                                                                                                                                      
frente a frente, empuñando armas tan poderosamente mortíferas, como no las ha visto ni soñado 
nunca el mundo. Si así fuese, y a Washington le fallase el flanco cristiano, podría darse por per-
dida la batalla. Esta está empeñada en realidad entre Roma y Moscú; y sólo podría perderla Roma, 
si los cristianos dejasen de ser fermento vigoroso de la masa. Roma o Moscu 1960. 
125 Roma o Moscu 1960. 
126 Roma o Moscu 1960. 
127 Somos soldados de Cristo, miembros de la Armada invencible, la iglesia. Al lado de nuestro 
glorioso Capitán, se eclipsa la grandeza de los más célebres capitanes de todos los tiempos. Roma 
o Moscu 1960. 
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maan rohkeasti paimenkirjeisiin, vaikka ne eivät entuudestaan olisikaan tuttuja tai 

edustaisi lukijansa ideologiaa. Pérez Serantes huomautti ironisesti, että tutustumi-

seksi riitti kirjeen lukeminen. Kirjeen mahdollisia vaikutuksia sieluun ei voisi olla 

huomaamatta – taistelua ei tarvitsisi aloittaa ennen vaikutusten tunnistamista.128 

 Vivamos en paz oli värikkäin arkkipiispan värikkäin julkaisemista paimen-

kirjeistä. Pérez Serantes viljeli kirjeessään runsaasti tunteisiin vetoavaa retoriikkaa 

ja viittauksiin raamatunkertomuksiin. Esimerkiksi katolilaisten tilanne Kuubassa 

muistutti arkkipiispan mukaan ensimmäisten kristittyjen asemaa Rooman valta-

kunnassa. Arkkipiispa tahtoi tietää, tultaisiinko Kuubassakin heittämään kristityt 

leijonille – tai ainakin asettamaan seinää vasten, kuten kansalaisten huudot Fidel 

Castron pitämiin puheisiin olivat ehdottaneet. Pérez Serantes kirjoitti epäilevänsä, 

että Jeesuksen evankeliumeissa ennustama vainon aika oli tullut. Arkkipiispa 

muistutti seurakuntalaisiaan, että vainon kestäminen oli osa kristityn elämää. Hän 

painotti, ettei Kristuksen tullut jäädä unohduksiin ankarimmissakaan koettelemuk-

sissa – sillä hänen vuokseen kristityt kärsivät.129 Arkkipiispa ei paimenkirjeessään 

käsitellyt juurikaan vallankumousta tai sen hallitusta. Pérez Serantes kuvaili kris-

tittyjen olosuhteita saarella, jonka olosuhteita hän ei eritellyt tarkemmin. Kuiten-

kin paimenkirje esitti selvästi, että arkkipiispan mielestä kuubalainen kirkko ja 

kristityt kohtasivat vainoa vuoden 1960 loppupuolella. 

Arkkipiispa Enrique Pérez Serantes puhutteli seurakuntalaisiaan vielä kah-

desti joulukuussa 1960. Joulukuun 6. päivänä julkaistu paimenkirje La voz de la 

Iglesia, ”Kirkon ääni”, oli suora kommentti Fidel Castron puheeseen Havannan 

yliopistolla. Arkkipiispa otti kantaa Castron syytöksiin kirkosta vain yhteiskunnan 

ylimpien luokkien kirkkona. Arkkipiispa lainasi paimenkirjeessä aikaisempien 

vuosikymmenien paimenkirjeitä, joissa käsiteltiin kuubalaisen yhteiskunnan epä-

tasa-arvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Käsitellessään yhteiskunnan vähä-

osaisia, työläisten elinoloja, työtä tekevän luokan suhdetta omistavaan luokkaan ja 

valtion suhdetta työntekijöihin arkkipiispa nosti esille kirkon vaatimuksen yhteis-

kunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Arkkipiispa pyrki osoittamaan, ettei uusi 

yhteiskuntamuoto ollut poistanut vanhoja ongelmia – ongelmia, joista mikään 

muu taho kuin kirkko ei ollut arkkipiispan mukaan aiempina vuosikymmeninä 

piitannut.130 Paimenkirje oli arkkipiispan tapa reagoida maltillisesti ja perusteelli-

                                                 
128 Vivamos en paz 1960. 
129 Vivamos en paz 1960. 
130 La Voz de le Iglesia 1960. 
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sesti hallituksen esittämiin syytöksiin, joissa papisto näytti ajavan ainoastaan ylä-

luokan ja kirkon omaa etua. Arkkipiispa totesi kirjeensä lopussa osoittaneensa 

kirjoituksellaan, kuinka väärässä kirkon vastustaja, ”urhea syyttäjä”, oli ollut. 

Pérez Serantes totesi, että syyttäjän oli aika herätä huomaamaan erehdyksensä. 

Arkkipiispa arvioi vastustajan tuntevan kirkkoa vain pinnallisesti – mutta käyvän 

siitä huolimatta hyökkäykseen silmät sidottuina ja kädet haroen.131 

Fidel Castro ei kuitenkaan hyökännyt kirkkoa vastaan yksin. Kuilu kommu-

nismia vastustaneiden ja sitä puoltaneiden kansalaisten välillä syveni nopeasti 

loppuvuodesta 1960. Vastakkainasettelu kärjistyi sunnuntaisin, kun seurakuntalai-

set kokoontuivat messuun ja kommunistit tarkkailemaan messun kulkua. Mella-

kointi ja jumalanpalvelusten häirintä jatkuivat ja voimistuivat. Seurakuntalaiset 

pelkäsivät turvallisuutensa puolesta niin kirkossa kuin sen ulkopuolellakin.132 Val-

lankumouksen radikaaleimmat kannattajat pahoinpitelivät pappeja ja seurakunta-

laisia. Papit joutuivat usein myös pidätetyiksi ja kuulusteltaviksi. He kuitenkin 

vapautuivat aina kuulustelun jälkeen. Hallitus tahtoi pelotella mutta ei luoda mart-

tyyreja.133 Esimerkiksi marraskuussa Castron kannattajat tunkeutuivat sisään ka-

tedraaliin Santiago de Cubassa, missä arkkipiispa Pérez Serantesin paimenkirje oli 

tarkoitus lukea ääneen messussa. Mielenosoittajat huusivat vallankumouksen tun-

nuslauseita ja lauloivat Fidel Castron marssilaulua. Sadat mielenosoittajat kes-

keyttivät messun ja pakottivat seurakunnan odottamaan mielivaltaisen mielenosoi-

tuksen päättymistä. Katedraalin ulkopuolella siviiliarmeijan sotilaat testasivat uu-

sia aseitaan messun ajan.134 

Sunnuntai 6. joulukuuta merkitsi rajanylitystä katolilaisten ja kommunistien 

suhteessa. Aamupäivällä Pérez Serantesin paimenkirje La voz de la Iglesia luettiin 

ääneen Santiago de Cuban hiippakunnan kirkoissa. Kirjeen esittämistä häirittiin 

tavanomaisesti. Samana iltana apulaispiispa Eduardo Boza Masvidalin hallin-

noimaa Nuestra Señora de la Caridadin kirkkoa Havannan lähiössä pommitet-

tiin.135 Pommin räjähtäessä Boza Masvidalin kotikirkossa oli ollut kokoontuneena 

noin 40 seurakuntalaista odottamassa iltajumalanpalveluksen alkua. Pommi tuhosi 

                                                 
131 La Voz de la Iglesia 1960. 
132 Commonweal 21.10.1960 A church in travail; Kirk 1989, 83. 
133 Holbrook 2009, 12–13. 
134 NYT 14.11.1960 Cuban cathedral invaded by mods. 
135 NYT 7.12.1960 Havana bomb explodes inside Catholic church. 
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yhden kirkon sivualttareista ja repi useita penkkirivejä irti lattiasta. Kenenkään ei 

kuitenkaan ilmoitettu loukkaantuneen iskussa.136 

Kirkon edustajana toiminut pastori totesi välittömästi iskun jälkeen usko-

vansa kommunistien olevan pommin taustalla. Kirkosta oli räjähdyksen jälkeen 

löydetty punainen lippu ja viestilappu. Viestiin kirjoitetut iskulauseet ”Eläköön 

Hrustsov!”, ”Papisto alas!” ja ”Eläköön Fidel Kommunisti!” puhuivat puolestaan. 

Viesti oli allekirjoitettu lyhenteellä ”U.S.S.R.” sekä kuvalla sirpistä ja vasarasta. 

Viestiä ei jätetty kirkkoon papiston tutkittavaksi; paikalle saapunut poliisi vei 

viestin mennessään ja sulki kirkon. Räjähdystä seuranneena päivänä siviilipoliisi 

vartioi kirkkoa ja esti valokuvaajien pääsyn räjähdyspaikalle.137 

Kirkko, jossa räjähdys tapahtui, oli Havannan apulaispiispa Boza Masvida-

lin työpiste. Vaikka apulaispiispa ei ollut pommin räjähtäessä paikalla kirkossa, 

pommin uskottiin olleen suunnattu juuri hänelle.138 Vain kuukautta ennen räjäh-

dystä Masvidal oli kirjoittanut La Quincena -lehteen paljon huomiota saaneen 

artikkelin, jossa hän oli todennut kommunismin saapuneen Kuubaan.139 Hallitus 

ilmeisesti epäili Boza Masvidalia vastarinnan lietsomisesta kotikirkossaan. Syy-

töksien mukaan apulaispiispa oli tarjonnut kirkkonsa suojapaikaksi vastavallan-

kumousta suunnitelleille kapinallisille ja auttanut heitä pysymään piilossa. Boza 

Masvidalia epäiltiin jopa itseään vastarintaliikkeen jäseneksi.140 Pommin räjähtä-

miseen asti kirkko oli ollut Kuubassa koskematon tila: jumalanpalveluksia ja seu-

rakuntalaisia oli häiritty, mutta kirkkotila oli jätetty rauhaan. Vaikutti selvältä, että 

osa kansasta oli kääntynyt kirkkoa vastaan. Pommin asettajaa ei koskaan saatu 

kiinni. Selväksi jäi ainoastaan se, että pommi oli suunnattu katolilaisia vastaan.141  

4. Avoin vastarinta alkaa 
Piispat tahtoivat saattaa hallituksen tilivelvolliseksi tapahtumista, jotka he tulkit-

sivat vihamielisyydeksi kirkkoa kohtaan. Muutamia päiviä ennen pommin räjäh-

tämistä Boza Masvidalin kirkossa piispat olivat kokoontuneet. Tapaaminen oli 

ilmeisesti yksi monista kokoontumisista, joita piispat olivat salaisesti pitäneet. 

Muista tapaamisista poiketen joulukuun alun kokoontuminen kuitenkin synnytti 
                                                 
136 NYT 7.12.1960 Havana bomb explodes inside Catholic church; NYT 8.12.1960 Church bomb-
ing shock to Cubans. 
137 NYT 8.12.1960 Church bombing shock to Cubans. 
138 NYT 7.12.1960 Havana bomb explodes inside Catholic church; NYT 8.12.1960 Church 
bombimg shock to Cubans. 
139 Es Cristiana la revolution 1960. 
140 NYT 13.9.1961 Havana Steps Up Attacks on Church. 
141 NYT 7.12.1960 Havana bomb explodes inside Catholic church; NYT 8.12.1960 Church 
bombimg shock to Cubans. 
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kirkon hierarkian julkisen viestin Fidel Castrolle. Piispojen kokoontumisessa laa-

dittiin Carta abierta al Fidel Castro, ”Avoin kirje Fidel Castrolle”. Kirje oli päi-

vätty joulukuun 4. päivälle mutta se julkaistiin vasta pommituksen jälkeen. Avoin 

kirje oli piispojen julkinen kannanotto kirkon ja hallituksen suhteeseen. Kirje vas-

tasi syksyn aikana esitettyihin syytöksiin ja selvensi kirkon asemoitumista vallan-

kumouksessa. Piispat aloittavat kirjeensä toteamalla, että olivat toivoneet voineen-

sa viivyttää virallisen kannanoton laatimista Fidel Castrolle. Piispat totesivat tie-

dostavansa vaaran kirjeen väärästä vastaanotosta. Kirkko ei piispojen mukaan 

tahtonut tulla esiin vastavallankumouksellisena eikä tuottaa asiakirjoja, jotka voi-

taisiin tulkita kapinallisiksi.142 Yhteiskunnallinen tilanne oli kuitenkin piispojen 

mukaan edennyt pisteeseen, jossa kirkon oli pakko puolustaa papistoaan. Kirkko 

oli huolissaan Kuubassa kaikuvista moniäänisistä viesteistä. Yhtäältä Fidel Castro 

oli vakuuttanut toistuvasti, ettei vallankumous perustunut kommunistiseen ideolo-

giaan. Toisaalta piispat näkivät selvästi, että kommunistinen indoktrinaatio valtasi 

alaa saarella.143 

Piispojen mukaan kirkon asema yhteiskunnassa oli muuttunut elokuussa 

1960 julkaistun piispojen ensimmäisen yhteisen paimenkirjeen jälkeen. Siihen 

mennessä piispat totesivat tienneensä ainoastaan yksittäisiä piispoja ja pappeja 

vastaan kohdistetusta arvostelusta ja uhkauksista. Paimenkirje oli kuitenkin muut-

tanut tilanteen.144 Piispat arvioivat, että paimenkirje oli käynnistänyt valtiollisen, 

laajan uskonnonvastaisen kampanjoinnin, jonka monet vivahteet olivat syksyn 

ajan käyneet päivä ja päivältä väkivaltaisemmiksi.145 Sunnuntaina, jolloin pai-

menkirje luettiin ääneen kaikissa kuubalaisissa kirkoissa, pappeja pidätettiin ja 

estettiin lukemasta piispojen viestiä.146 Kirkkovastaisuus oli piispojen mukaan 

levinnyt paimenkirjeen julkaisun myötä kaikkialle saarelle. Piispojen ja papiston 

mainetta oli koeteltu jokaisessa kaupungissa. Katoliset televisio- ja radio-ohjelmat 

oli lakkautettu ja valtiolliset tiedotusvälineet puolestaan valjastettu osaksi kirkon-

vastaista kampanjaa. Piispat varoittivat, ettei kirkko voinut enää toimia normaalis-

ti, kun kaikkea sen toimintaa häirittiin ja uhattiin.147 

Avoimen kirjeen alku oli omistettu kirkon kokeman häirinnän erittelylle. 

Piispat totesivat, että suurin osa häiriöstä oli aiemmin aiheutunut yksittäisten po-
                                                 
142 Carta abierta 1960. 
143 Carta abierta 1960. 
144 Commonweal 21.10.1960; Carta abierta 1960; NYT 4.12.1960 Prelates reject Castro's attack. 
145 Carta abierta 1960. 
146 Kirk 1989, 84. 
147 Carta abierta 1960; NYT 4.12.1960 Prelates reject Castro's attack. 
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liittisten ryhmien toiminnasta. Piispat huomauttivat kuitenkin joutuneensa kipeästi 

huomaamaan, että myös hallituksen suunta oli muuttunut jatkuvasti kirkkovastai-

semmaksi. Erityisen vaikea piispojen oli hyväksyä, että vain viikkoa aiemmin 

Fidel Castro oli itse julkisesti julistanut pitävänsä piispoja vihollisinaan.148 Piispat 

kommentoivat kirjeessään myös vallankumouksellisen Ristin ja isänmaan puoles-

ta -järjestön perustamista. Piispat totesivat, ettei järjestö voinut kutsua itseään ka-

toliseksi, mikäli se samalla taisteli kirkon johtoa vastaan. Järjestön torjumiseen 

sisältyi piispojen koko syksyn toistunut ydinsanoma: kommunismille myönteisiä 

katolilaisia ei saattanut olla. Avoimen kirjeensä lopuksi piispat pyysivät Castroa 

ryhtymään toimiin vihamielisyyden liennyttämiseksi. He toivoivat hallituksen 

tekevän välttämättömiä toimenpiteitä kirkon toimintarauhan palauttamiseksi ja 

kirkkovastaisuuden heltiämiseksi. Piispat vakuuttivat, että omalta osaltaan he tah-

toivat sitoutua vastakkainasettelussakin kunnioittamaan vastustajaansa ja pyrki-

mään ymmärtämään toisin ajattelevia. Kirjeensä lopussa piispat lupasivat, että he 

tulisivat rukoilemaan kirjeen vastaanottajan, Fidel Castron, puolesta – piispat va-

kuuttivat lähettävänsä Herralle alituiseen rukouksia Castron valaistumisesta.149 

Avoimen kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja oli Havannan arkkipiispa, kar-

dinaali Manuel Arteaga y Betancourt. Hänen allekirjoitustaan seurasivat kaikki 

kuubalaiset piispat.150 Kardinaalin allekirjoituksella oli kuitenkin erityinen paino-

arvo: se liitti kirjeen korkeampaan auktoriteettiin, Pyhään istuimeen, ja muistutti 

katolisen kirkon universaalista luonteesta. Kuuban paikalliskirkko ei ollut yksin. 

Avoin kirje merkitsi kirkolle paitsi puolustautuminen hallituksen kritiikkiä vas-

taan, myös vaatimusta tulla huomatuksi varteenotettavana vastavoimana. Piispat 

tekivät selväksi, ettei kirkko taipuisi hallituksen komentoon. Piispat eivät ilmoit-

taneet hyökkäävänsä hallitusta vastaan; he totesivat puolustavansa omaansa kir-

kon ulkopuolelta tulevilta hyökkäyksiltä. Samalla he ilmaisivat valmiutensa puo-

lustaa kirkkoaan: 

 
Lienee tarpeetonta muistuttaa teille, herra päämies, että kirkon opetukseen ihmisestä 
on aina kuulunut hengellisten arvojen korostaminen kaiken materiaalisen yläpuolel-
le. Sen tähden kuubalaisen kirkon hierarkia seuraa kristittyjen esimerkkiä kaikilta 
aikakausilta ja on valmis uhrautumaan pelotta ja kaiken menettäen mieluummin kuin 
luopumaan periaatteistaan.151 

                                                 
148 NYT 28.11.1960 Castro accuses Catholic clergy; Carta abierta 1960; NYT 4.12.1960 Prelates 
reject Castro's attack. 
149 Carta abierta 1960. 
150 Carta abierta 1960. 
151 Es innecesario recordarle, Sr. Primer Ministro, que la Iglesia ha enseñado siempre como norma 
fundamental de la conducta humana la primacía de los valores del espíritu sobre todos los intereses 
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Avoimen kirjeen sanoma oli selvä. Piispat julistivat Fidel Castrolle, etteivät he 

epäröineet asettua vastustamaan vallankumousta ja sen hallitusta. Piispat korosti-

vat, että kirkon asemoitumisessa oli kyse puolustautumisesta. Hallitus puolestaan 

näki kirkon toiminnan hyökkäyksenä. Vaikuttaa siltä, että avoin kirje vahvisti 

hallituksen käsitystä kirkosta todellisena vastavoimana, joka kykeni myös tietoi-

seen vastarintaan. 

Hallitus pyrki kaikin voimin kitkemään vastarinnan saarelta. Vuoden 1960 

joulukuuhun mennessä hallitus oli tiukentanut otettaan kansasta. Castro vaati seu-

raajiltaan täydellistä uskollisuutta. Kuubalaisten tuli valita, olivatko he Fidelin 

puolella vai tätä vastaan.152 Vallankumouksen kannatus oli edelleen vahvaa. Suu-

rinta suosiota Castro nautti maaseudulla, missä vallankumouksen iskulauseet riip-

puivat julisteina talojen seinillä, kylien asukkaat pukeutuivat siviilipoliisin uni-

formuun ja opettivat lapsilleen vallankumouksen periaatteita kirjaimella koulupu-

kuihin lauseen ”isänmaa tai kuolema”.153 

Suurimmissa kaupungeissa kuten Havannassa ja Santiago de Cubassa (liite 

1) Castron suosio oli syksyn myötä alkanut horjua. Erityisesti yliopistoissa aka-

teemikot ja opiskelijat suhtautuivat Fidel Castroon ja tämän sanomaan varauksel-

la.154 Kaupunkilaisten kritiikki alkoi nousta samaan aikaan Santiago de Cuban 

arkkipiispa Pérez Serantesin ja Havannan apulaispiispa Boza Masvidalin kirjoi-

tuksien kanssa. Vaikuttaa siltä, että hallitusta vastustaneet äänet kohosivat ensim-

mäisen kerran juuri kaupungeissa, joissa kirkko ilmaisi vastustuksensa voimak-

kaimmin. Santiago de Cuban yliopiston opiskelijat totesivat kansalaisten jakautu-

neen kahtia: ”fidelistoihin” eli Castron ja vallankumouksen kannattajiin sekä ”ka-

tolilaisiin”. Katolilaisilla viitattiin kansalaisiin, jotka osoittivat vastustavansa val-

lankumousta painautumalla tiiviimmin kirkkoa vasten. Opiskelijoiden mukaan 

vallankumousta kritisoineet olivat ottaneet tavakseen käydä kirkossa ja ilmaista 

tukensa katoliselle kirkolle.155 Vastarinta oli vähäistä mutta sitä oli, toisin kuin 

Castro oli ilmeisesti olettanut esittäessään vaatimuksen puolen valitsemisesta. 

                                                                                                                                      
de orden material, y por ello la Jerarquía Eclesiástica Cubana, siguiendo el ejemplo de los cris-
tianos de todos los tiempos, está dispuesta a sacrificarse sin temor alguno y a perderlo todo antes 
que claudicar en sus principios. Carta abierta 1960. 
152 NYT 2.12.1960 Castro is backed, but dissent rises; Guerra 2009, 77–78, 80. 
153 NYT 2.12.1960 Castro is backed, but dissent rises; Guerra 2009, 75. 
154 NYT 2.12.1960 Castro is backed, but dissent rises. 
155 NYT 2.12.1960 Castro is backed, but dissent rises; Holbrook 2009, 13. 
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Saarella ei tiedetty varmasti, oliko kommunismi tullut osaksi virallista yh-

teiskuntamuotoa. Vallankumouksen alussa Castro oli julistanut, ettei kommunismi 

kuulunut hänen ajatuksiinsa. Kaksi vuotta vallankumouksen voiton jälkeen Castro 

totesi, ettei kommunismi ollut hänelle kirosana.156 Samaan aikana monet hallituk-

sen toteuttamista uudistuksista mukailivat kommunistisen hallinnon piirteitä. Hal-

litus oli ottanut tarkkailuunsa koko saaren. Media, yliopistot, ammattiliitot ja yh-

teiskunnalliset järjestöt olivat siirtyneet hallituksen alaisuuteen.157 Tämä oli Fidel 

Castron mukaan välttämätöntä, jotta alkuun pantu ”puhdistus” saatettaisiin perus-

teellisesti loppuun.158 Joulukuun puolivälissä pitämässään kolmetuntisessa pu-

heessa Castro julisti myös, että edessä oleva puhdistus ulottuisi myös papistoon. 

”Hyvät” papit tulisivat säästymään puhdistukselta, jota koko kansa Castron mu-

kaan vaati.159 

Kirkon elintilan kavetessa saarella valmistauduttiin viettämään joulua. Hal-

litus oli nimennyt vuoden 1960 joulun ”vapauden jouluksi”. Hallituksen mukaan 

oli syytä juhlaan, sillä kuubalainen vallankumous oli lopullisesti voittanut yhdys-

valtalaisen imperialismin ja vallankumouksen vihollisen.160  Vapauden joulua vie-

tettiin kuitenkin ilman monia perinteisiä kuubalaisia jouluruokia. Castron lupaa-

mat ruokatoimitukset Tsekkoslovakiasta eivät saapuneet eikä yhdysvaltalaisia 

hedelmiä enää hankittu. Ruokahankintojen sijaan hallitus panosti joulukoriste-

luun. Kaupunkien kadut täyttyivät värivaloista ja vallankumouksen hyvyyttä julis-

taneista mainoksista. Vastavallankumouksellisia nielleet vankilat saivat nekin 

osansa koristeluista. Paperiset koristeet ja marssivat vallankumousorkesterit värit-

tivät joulunaluspäiviä Havannassa. Vallankumouksen kulissit olivat juhlavat.161  

Joulun merkitys uskonnollisena juhlana ei näkynyt kaduilla. Hallitus kehotti kan-

salaisia hankkimaan toisilleen joululahjoja, juhlimaan ja riemuitsemaan – ja anta-

maan kaiken kiitoksen joulusta vallankumoukselle. Kirkko ei saanut sijaa valtiol-

lisessa joulunvietossa: esimerkiksi kuubalaiseen jouluun perinteisesti kuuluneet 

seimiasetelmat oli kielletty. Ainoa Havannassa sallittu seimi oli maalattu valtion 

omistukseen siirtyneen, katolisia ohjelmia lähettäneen radio- ja televisioyhtiön 

mainospaikalle.162 

                                                 
156 NYT 5.12.1960 Cubans gripped by uncertainty. 
157 Guerra 2009, 75; Holbrook 2009, 13. 
158 NYT 18.12.1960 Castro pledges purge of judges. 
159 NYT 18.12.1960 Castro pledges purge of judges. 
160 NYT 24.12.1960 Castro orders cheers for yule, but many Cubans fail to heed. 
161 NYT 24.12.1960 Castro orders cheers for yule, but many Cubans fail to heed. 
162 NYT 24.12.1960 Castro orders cheers for yule, but many Cubans fail to heed. 
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Havannan ainoassa sallitussa seimimaalauksessa Jeesus näytti syntyneen 

kuubalaiseen lähiöön. Itämaan tietäjinä seimen äärelle olivat saapuneet Fidel Cast-

ro, kansallispankin johtajana toiminut Ernesto ”Che” Guevara ja armeijan majuri 

Juan Almeido. Seimen äärelle kulkeneiden tietäjien tuomat lahjat käsittivät vuo-

den 1959 agraarireformilain, vuoden 1960 urbaanireformilain sekä vuodelle 1961 

luvatun koulutusjärjestelmän uudistamisen. Seimen yllä hohtavaksi tähdeksi oli 

kuvattu José Marti, 1800-luvun kuubalainen itsenäisyystaistelija. Tähden ympäril-

le olivat kokoontuneet enkelit, vallankumouksen puolesta menehtyneet sanka-

rit.163 Seimiasetelma oli osoitus hallituksen tavasta ottaa kristilliset käsitteet käyt-

töönsä propagandatarkoituksessa. Asetelma itämaan tietäjistä tuomassa lahjoja 

Jeesus-lapselle oli perinteinen kuubalainen joulusymboli. Joulupukki ei ollut 

Kuubassa tunnettu jouluaaton vieras. Lasten lahjatoiveet kohdistuivat itämaan 

kolmelle viisaalle miehelle, Casparille, Melchiorille ja Balthazarille.164 Vapauden 

jouluna 1960 toiveet kohdistuivat vallankumoukseen ja sen johtajiin. 

Saaren viettäessä vapauden joulua arkkipiispa Pérez Serantes ja apulaispiis-

pa Boza Masvidal tekivät töitä vastarinnassa. Kaksi päivää ennen joulua Pérez 

Serantes julkaisi vuoden viimeisen paimenkirjeensä. Paimenkirje pureutui saarta 

syksyn ajan jakaneeseen kysymykseen: kenen puolella kuubalaisten tuli olla.165 

Fidel Castro oli useaan kertaan syksyn aikana vaatinut kansalaisia valitsemaan, 

olivatko he con Fidel vai contra Fidel – Fidelin kanssa vai Fideliä vastaan.166 Nyt 

arkkipiispa esitti saman kysymyksen katolilaisille: olivatko he Kristuksen kanssa 

vai Kristusta vastaan.167 

Piispat olivat Pérez Serantesin mukaan turvautuneet ainoisiin jäljelle jäänei-

siin aseisiinsa: kynään ja paperiin. Paimenkirjeet olivat arkkipiispan mukaan kir-

kon ainoa äänitorvi, kun hallitus oli pakottanut katoliset ohjelmat ulos radiosta ja 

televisiosta. Kirkko ei kirjoittanut sotiakseen tai ärsyttääkseen: se kirjoitti, koska 

muuta vaihtoehtoa ei ollut. Vuoden viimeisessä paimenkirjeessään arkkipiispa ei 

kuitenkaan enää valinnut poliittisesti laimeampia termejä: Pérez Serantesin mu-

kaan oli totta, että kirkko taisteli kommunismia vastaan, kohtasi vihollisensa ja 

puolusti olemassaoloaan. Kommunismia arkkipiispa kutsui kommunismiksi. Ark-

kipiispan mukaan maailmassa käytiin ratkaisevaa kamppailua. Kristus oli katoa-

                                                 
163 NYT 24.12.1960 Castro orders cheers for yule, but many Cubans fail to heed. 
164 Castro 1987, 111. 
165 Con Cristo o contra Cristo 1960. 
166 Guerra 2009. 80. 
167 Con Cristo o contra Cristo 1960. 
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massa, ja katolilaisilla oli syytä olla huolissaan. Mikä merkittävämpää, oli syytä 

valmistautua taisteluun: ”-- on tullut aika osoittaa kykymme tehdä vastarintaa ja 

valmiutemme taistella.”168 Kirkko kutsui kansalaisia taisteluun kirkon ja Jumalan 

puolesta. Kyse ei ollut vain poliittisesta kädenväännöstä: arkkipiispan mukaan 

pelissä oli koko läntisen pallonpuoliskon ja kristinuskon tulevaisuus. Pérez Seran-

tes rohkaisi kristittyjä asettumaan taistelussa rohkeasti kirkon puolelle. Arkkipiis-

pan mukaan oli koittanut aika, jolloin kirkon täytyi oikeuttaa olemassaolonsa ja 

todistaa tehtävästään. Oli aika taistella.169 

Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidal oli syksyn 1960 aikana 

saanut maineen kirkon kärkevimpänä piispana.170 Joulupäivänä ilmestyneessä 

kirjoituksessaan Boza Masvidal vannoi jälleen kerran, ettei kirkkoa tultaisi syr-

jäyttämään yhteiskunnasta. Apulaispiispa julisti, etteivät piispat milloinkaan vai-

kenisi painostuksenkaan alla. He eivät myöskään alentuisi ottamaan osaa henkilö-

kohtaisten loukkausten syytämiseen osana painostusta.171 Viikkoa aiemmin Castro 

oli syyttänyt piispoja valehtelusta ja muistuttanut heitä elämään omien käskyjensä 

mukaisesti.172 Henkilökohtaista taistelua tärkeämpää oli apulaispiispan mukaan 

puolustaa kirkkoa ja sen jäseniä. Boza Masvidal vakuutti, etteivät piispat pelkäisi 

taistella kirkkonsa oikeuksien puolesta ja pitää huolta haltuunsa uskottujen seura-

kuntalaisten sieluista. Käynnissä ollut taistelu näyttää olleen Boza Masvidalin 

mukaan maallista todellisuutta suurempi: kyse oli sielujen olemassaolosta, kris-

tinuskon sanoman puolustamisesta. Kristusta ja tämän kirkkoa tuli apulaispiispan 

mukaan puolustaa kaikin voimin. Kirkon viimeiseksi puheenvuoroksi vuonna 

1960 jäikin Boza Masvidalin vahva vakuutus: ”Kun kristinuskon syviä periaatteita 

täytyy puolustaa, me puhumme ilman pelkoa.”173 

 

                                                 
168 Con Cristo o contra Cristo 1960. 
169 Con Cristo o contra Cristo 1960. 
170 Kirk 1989, 100. 
171 NYT 25.12.1960 Havana bishop affirms defence of the church. 
172 NYT 18.12.1960 Castro pledges purges if judges. 
173 NYT 25.12.1960 Havana bishop affirms defense of the church. 
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IV Voimakas vastarinta 1961 

1. Valtio huomioi vastarinnan 
Fidel Castro oli ilmoittanut kansan vaativan puhdistusta, vastavallankumouksellis-

ten ja maanpettureiden kitkemistä saarelta. Alkuvuodesta 1961 termi ”puhdistus” 

alkoi esiintyä toistuvasti hallituksen virkamiesten puheissa ja kirjoituksissa. Puh-

distus näytti käynnistyvän välittömästi vuoden vaihduttua.1 

Ensimmäisenä puhdistettiin saarelta poistunut liikenne. Kuuba suljettiin 

tammikuussa vapaalta liikkumiselta: Yhdysvaltain kansalaiset tarvitsivat kuuba-

laisten viranomaisten myöntämän luvan palata kotimaahansa. Vastaavasti kuuba-

laisilta evättiin kokonaan lupa poistua saarelta. Samaan aikaan kuubalaisten tahto 

jättää kotisaarensa näytti kuitenkin voimistuvan. Yhteiskunnan muutoksia paen-

neita kuubalaisia alkoi kerääntyä Yhdysvaltojen etelärannikon suuriin asutuskes-

kuksiin, mistä käsin he kritisoivat vallankumousta ja hallitusta.2 Kuuban jättänei-

den pakolaisten mukaan suurin rikos valtiota kohtaan oli syksyn kiristyneen poliit-

tisen tilanteen vuoksi avoin uskonnollisuus. Pakolaisten mukaan aktiivisia katoli-

laisia vainottiin ankarammin kuin muita vastavallankumouksellisiksi epäiltyjä.3 

Koululaitos oli ollut vallankumouksen uudistusten listalla alusta saakka. Fi-

del Castro oli vuoden 1960 lopussa luvannut, että seuraava vuosi tulisi olemaan 

koulutuksen vuosi. Ensimmäiset viitteet tästä oli saatu jo tammikuussa 1959, kun 

valtaan noussut vallankumouksen hallitus oli irtisanonut ylimääräisiksi katsoman-

sa opettajat ja tarkistanut koulujen käyttämät oppikirjat.4 Kirkon hierarkia oli val-

lankumouksen alkumetreiltä saakka kiinnittänyt huomiota koulutusta koskeneisiin 

poliittisiin linjauksiin. Vaikuttaa siltä, että piispat olivat alusta saakka olleet huo-

lissaan katolisen koululaitoksen asemasta vallankumouksessa. 

Alkuvuonna 1961 hallituksen huomio kiinnittyikin yhteiskunnan nuorim-

piin, lapsiin ja teini-ikäisiin.5 Saarella alettiin toteuttaa Castron lupaamaa mittavaa 

koulutusuudistusta. Edellisenä vuonna alkanut kansallistaminen siirtyi kouluihin: 

yksityiskouluja alettiin siirtää valtion hallintoon ja kaikille kuuluvaa perusopetusta 

laajennettiin lisäämällä koulujen, opettajien ja oppilaiden määrää. Lisäksi Castro 

määräsi noin 100 000 teini-ikäistä koululaista muodostamaan niin kutsutun koulu-

                                                 
1 NYT 7.1.1961 Cuba suspending exit from island; seizes a church. 
2 NYT 7.1.1961 Cuba suspending exit from island; seizes a church. 
3 NYT 1.2.1961 3 young Cubans describe flight. 
4 NYT 8.1.1959 Urrutia will let 300 foes depart. 
5 NYT 19.2.1961 Education plans stir Cuban fear. 
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tusarmeijan. Armeijaan kuuluvien tehtävänä oli toimia opettajina maatyöläisille, 

joilla koulutus oli jäänyt lyhyeksi tai jopa olemattomaksi. Hallituksen tavoitteena 

oli, että koulutuksen vuoden jälkeen Kuubassa ei esiintyisi lukutaidottomuutta. 

Koulutusarmeijan toiminnan takaamiseksi hallitus sulki kaikki saaren koulut mää-

rittelemättömän pituiseksi ajaksi 14. Huhtikuuta alkaen.6 Castro perusteli koulu-

järjestelmän muutoksia tarpeella päivittää koulutus vastaamaan yhteiskunnan ja 

vallankumouksen olosuhteita.7 Katolisissa yksityiskouluissa koulutuskampanja 

sen sijaan tuomittiin jyrkästi. Kampanja nähtiin keinona liittää kommunistinen 

indoktrinaatio osaksi valtiollista opetusta.8 Piispat olivat vuosien 1959–1960 aika-

na kommentoineet useasti kommentoineet vallankumouksen kiinnostusta nuorim-

piin kansalaisiin. Heidän mukaansa oli kommunistiselle järjestelmälle tyypillistä 

pyrkiä vaikuttamaan lasten ja nuorten kasvatukseen. Ateistisen kommunismin 

ihanteena oli piispojen mukaan kasvattaa uskonnosta vapaita sukupolvia, jotka 

olisivat nuoruudesta alkaen omaksuneet kommunistisen ajattelun.9 Koulujärjes-

telmän kontrolloiminen vaikutti hallituksen tehokkaimmalta keinolta ohjata nuor-

ten kuubalaisten kasvua ideologisesti toivottuun suuntaan.10 

Presidentti Osvaldo Dorticós Torrado ja koulutusministeri Armando Hart 

hyökkäsivät katolisia kouluja vastaan helmikuun alussa. Mainostaessaan koulu-

tuskampanjaa luokanopettajille he totesivat, että opettajien oli aika valita puolen-

sa. Heidän vaihtoehtonsa olivat joko edistää vallankumouksen aatteiden toteutu-

mista kouluissa tai pettää velvollisuutensa hallituksen alaisuudessa toimineina 

opettajina. Dorticós Torrado ja Hart vaativat opettajia ”astumaan juoksuhautoi-

hin” ja puolustamaan vallankumousta koulutuksen sodassa. Vallankumousta tuke-

neiden opettajien vihollisia olivat katoliset koulut, jotka syyllistyivät työssään 

”rikoksiin vallankumousta vastaan”. Presidentin mukaan katolisissa kouluissa 

opetettiin vallankumouksen olevan kommunistinen. Se oli ”rikos valtiota koh-

taan”. Presidentin mukaan oli välttämätöntä, että koulut puhdistettiin valheellises-

ta ja epäisänmaallisesta opetuksesta. Dorticós Torrado muistutti purevasti, ettei 

koskaan ollut nähnyt katolisten piispojen tuomitsevan paimenkirjeissään lukutai-

dottomuutta – kommunismi sen sijaan oli tuomittu jyrkästi.11 

                                                 
6 NYT 8.6.1961 School Law Approved; Kapcia 2008, 47. 
7 NYT 19.2.1961 Education plans stir Cuban fear. 
8 NYT 19.2.1961 Education plans stir Cuban fear. 
9 Esim. La ensenanza privada 1959; Circular colectiva 1960. 
10 Chadwick 1993, 20. 
11 NYT 6.2.1961 Castro controls U.S. base’s water. 
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Koulujärjestelmän uudistaminen kuvasi yhteiskunnassa käynnistynyttä laa-

jempaa keskustelua: yksilön mahdollisuutta hallita elämäänsä tai suostua osaksi 

vallankumouksen järjestelmää. Keskustelu tiivistyi kysymykseen perheen merki-

tyksestä ja tehtävästä. Vallankumouksen välittämä käsitys perheestä poikkesi rat-

kaisevasti siitä perheen ihanteesta, joka oli vuosisatojen ajan välittynyt kuubalai-

sille katolisen kirkon opetuksessa.12 Hallituksen uudessa perhejärjestyksessä mo-

lemmat lasten vanhemmista kävivät työssä kodin ulkopuolella. Siviiliarmeija kuu-

lui myös naisille. Yhteiskuntaan syntyi kokonaan uusi ammattiryhmä, kun alku-

vuodesta 1961 alettiin valmistella 1000 lastentarhaopettajan kouluttamista päivä-

koteihin, joiden perustaminen mahdollistaisi naisten siirtymisen työelämään.13 

Piispojen mukaan oli selvää, että valta lapsen kasvatuksesta oli siirtymässä per-

heeltä valtiolle. 14 

 Naisten siirtyminen työelämään ja lasten sitouttaminen koulujärjestelmään 

herättivät huolta paitsi kirkossa myös kansalaisissa. Kuubalaisille naisille heidän 

asemansa muutos merkitsi pakkoa sopeutua. Sopeutuminen oli erityisen vaikeaa 

katolisille keskiluokkalaisille naisille. Heille kirkko oli merkinnyt perheen ohella 

arjen kiintopistettä. Katolilaisten suojeluspyhimys Kuubassa, Virgen de la Cari-

dad del Cobre, puolestaan oli edustanut naiseuden ihannetta. Vuonna 1961 kirkko 

oli uhattuna ja suojeluspyhimys pyyhkäisty katukuvasta. Tämä sai osan keskiluo-

kan naisista jättämään Kuuban tai vaihtoehtoisesti radikalisoitumaan suhtautumi-

sessaan hallitukseen ja vallankumoukseen.15 

Puhdistus tunkeutui kaikkiin hallituksen toteuttamiin uudistuksiin. Laki-

muutokset ja julkisen sektorin uudelleen järjestäminen näyttivät edistävän halli-

tuksen tavoitetta puhdistaa yhteiskunta toisinajattelijoista ja vallankumouksen 

vastustajista. Kansallistaminen oli hallituksen paras keino hallita yksilöiden arkea. 

Uutistoimitukset, sanomalehdet, radiokanavat ja elokuvateatterit kansallistettiin 

vallankumouksen sanoman palvelukseen. Saaren kaksi jäljellä ollutta televisioka-

navaa omistettiin vallankumouksellisen materiaalin levittämiselle. Kulttuurista, 

urheilusta ja taiteesta tuli tärkeitä asennekasvatuksen välineitä. Oli tärkeää, ettei 

mikään niistä edustanut uskonnollista ideologiaa.16 

                                                 
12 Circular colectiva 1960; Padula & Smith 1985, 82; Kapcia 2008, 50. 
13 Kapcia 2008, 50. 
14 Esim. Circular colectiva 1960. 
15 Padula & Smith 1985, 82. 
16 NYT 5.3.1961 Cuban campaign on U.S. pressed; Kapcia 2008, 148. 
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Hallituksen ajama kansallistaminen eteni nopeasti myös kirkkoon. Tammi-

kuun alussa hallitus otti haltuunsa ja sulki useita katolisen kirkon toimipisteitä. 

Loppiaisena Castron muodostaman siviiliarmeijan naisosasto valtasi havannalai-

sen kirkon, joka yhteydessä toimi Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvi-

dalin kirjoituksia julkaisseen katolisen La Quincena -lehden myyntipiste. Valtauk-

sen yhteydessä selvisi, että La Quincena oli pakotettu lopettamaan julkaisutoimin-

tansa.17 Samaan aikaan vallattiin ja suljettiin katolisia kouluja kaikilta koulutusas-

teilta. Kehotus valtauksiin oli tullut hallitukselta mutta toimeen ryhtyivät sekä 

siviiliarmeija että kansalaisten muodostamat vallankumouksen tukijärjestöt.18 

Kolme katolilaista pappisseminaaria oli vallattu Havannan ulkopuolella; kaupun-

gissa siviiliarmeija puolestaan otti haltuunsa katolisen nuorisojärjestön pääma-

jan.19 Helmikuussa vallankumouksellinen opiskelijajärjestö valtasi katolisen Be-

lenin ammattikoulun, jota valtaajat ilmoittivat pitäneensä vastavallankumoukselli-

sen propagandan keskuksena.20 Valtauksien yhteydessä yhteiskunnallisesti aktii-

visia katolilaisia ja katolisten maallikkoliikkeiden keulahahmoja pidätettiin.21 

Maaliskuussa hallitus ilmoitti kansallistaneensa saaren suurimman hautausmaan, 

katolisen Colonin hautausmaan Havannassa.22  

Koulu-uudistuksen myötä Castroa vastustaneita mielenilmauksia alkoi esiin-

tyä eri puolilla Kuubaa. Katolisten koulujen opiskelijat muodostivat marssivia 

mielenosoitusryhmiä, jotka huusivat avoimesti Castron ja hallituksen vastaisia 

iskulauseita. Mielenilmausten seurauksena uusia katolisia kouluja miehitettiin 

suojelemisen nimissä.23 Kansallistamisaaltoon liittyi myös toisinajattelijoiden 

rankaiseminen. Helmikuussa kävi ilmi, että Escambrayn vuorilla saaren keskiosis-

sa piilotteli pieni aseistautuneiden vastavallankumouksellisten ryhmä. Hallituksen 

komentama 40 000 sotilaan ryhmä jahtasi 4000 vastavallankumouksellisen ryh-

mittymää ja surmasi jokaisen kiinni saadun siviilisotilaan. Hallitus ilmoitti toteut-

tavansa mittavia kiinni saatujen teloituksia vastarinnan nujertamiseksi. Armeijan 

pidättämät vastavallankumoukset tuomittiin kuolemaan varoituksena muille vasta-

                                                 
17 NYT 7.1.1961 Cuba suspending exit from island; seizes a church. 
18 Holbrook 2009, 14. 
19 NYT 7.1.1961 Cuba suspending exit from island; seizes a church. 
20 NYT 15.2.1961 Cuban school is seized. 
21 Holbrook 2009, 14. 
22 NYT 5.3.1961 Gunmen Kill 2 and Wound 3 At Ship Blast Rites in Havana. 
23 NYT 9.3.1961 Cuba militia guards school after clash. 
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rintaa suunnitteleville. Castro totesi, että jokainen kapinallinen tultaisiin jahtaa-

maan ja surmaamaan armotta yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi.24 

Kansallistamisaallon aikana Castron syytteet kirkkoa vastaan kovenivat. 

Enää vastavallankumouksellisiksi ei leimattu kirkon hierarkiaa, piispoja, vaan 

kirkko näyttäytyi kokonaisuutena vallankumouksen vihollisena. Monet yksittäiset 

tapahtumat esiintyivät Castron puheissa osoituksina kirkon vaarallisuudesta. Esi-

merkiksi kuolleena löydetyn, koulutuksen vuoden marttyyriksi kutsutun 19-

vuotiaan luokanopettajan olivat Castron mukaan hirttäneet papit.25 Castron kansa-

laisille välittämissä viesteissä kirkko näyttäytyi aktiivisena taistelijana, joka levitti 

propagandaa, murhasi viattomia ja mursi yhteiskuntaa.26 Castro kutsui kirkkoa 

hallituksen vastaisen vastarinnan ”viidenneksi kolonnaksi”. Sanonta merkitsee 

salaista ryhmittymää, joka toimii suuremman ryhmän sisällä ulkopuolisen viholli-

sen hyväksi.27 

Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes puolusti kirkkoaan 

hallituksen yltyneitä syytöksiä vastaan. Hän julkaisi kolmen viikon sisällä kaksi 

paimenkirjettä, joissa hän vastasi Castron ja hänen kannattajiensa syytöksiin (liite 

2). Ensimmäisenä julkaisemassaan paimenkirjeessä Respeto y justicia, ”Kunnioi-

tus ja oikeudenmukaisuus”, arkkipiispa julisti, että pappeja oli hänen hiippakun-

nassaan vainottu kuin rikollisia. Papit olivat Pérez Serantesin mukaan jatkuvan 

häirinnän kohteena. Heidän kunniaansa puolustaakseen arkkipiispa muistutti, että 

papit olivat lakkaamatta toimineet seurakuntalaisten ja kansalaisten hyväksi. Ark-

kipiispa totesi pappien kohdanneen mittaamattoman määrän valheellisia syytök-

siä, maineensa mustaamista, pidätyksiä, kuulusteluja, hyökkäyksiä ja väkivaltaa. 

Pérez Serantesin mukaan viha kirkkoa kohtaan oli kasvanut. Sen vuoksi arkkipiis-

pa tahtoi puolustaa pappejaan ja kirkkoaan: 

 
Jälleen, suureksi murheeksemme, kohotamme äänemme vastustamaan suurta epäoikeu-
denmukaisuutta, johon on syyllistytty ilman rangaistusta, sekä surraksemme kampanjaa, jo-
ka on avoimesti julman antikatolinen, ja etsiäksemme suojaa ja puolustusta vetoamalla ih-
misoikeuksiin, joita on valitettavasti rikottu. -- Nämä häpeälliset tapahtumat ovat toistuneet 
jossain muodossa monissa kaupungeissa tässä maakunnassa.28 

                                                 
24 NYT 25.1.1961 Cuba to execute 20 Castro foes; NYT 13.2.1961 Hard fighting reported in Cuba 
as army bears down on rebels. 
25 NYT 25.1.1961 Cuba to execute 20 Castro foes. 
26 NYT 25.1.1961 Cuba to execute 20 Castro foes; Kirk 1989, 94, 96–97. 
27 Holbrook 2009, 14–15. 
28 Otra vez, muy a nuestro pesar, volvemos a levantar nuestra voz para denunciar una flagrante 
injusticia, repetida e impunemente perpetrada; para lamentar una campaña, abierta y sañudamente 
anticatólico; y para pedir amparo y defensa, invocando para ello los derechos humanos, lamenta-
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Arkkipiispa näyttää esittäneen, että kirkko kohtasi tarkoituksellista ja järjestelmäl-

listä vainoa. Hän totesi, että tavalliset kansalaiset harvoin tiesivät, mitä tekivät. 

Vainon takana oli suurempi voima. Hän vaati hallitusta ja armeijaa puuttumaan 

tilanteeseen ”vallankumouksen edun nimissä”. 29 Arkkipiispan argumentaatio kul-

ki kahdella rintamalla. Hän näyttää toisaalta esittäneen, että viha kirkkoa kohtaan 

oli lähtöisin hallituksesta. Toisaalta hän vaati juuri hallitusta puuttumaan tilantee-

seen.  

Arkkipiispan toinen paimenkirje oli hänen henkilökohtainen puolustuspu-

heenvuoronsa ja samalla loppulausumansa. Pérez Serantes kirjoitti paimenkirjeen 

Carta abierta del arzobispado de Santiago de Cuba omaksi avoimeksi kirjeek-

seen, jolla hän puolusti omaa asemaansa arkkipiispana ja pappina. Kirje oli myös 

vastaus syytöksiin, joita arkkipiispan toiminnasta oli esitetty Santiago de Cuban 

paikallislehdessä. Arkkipiispa julisti, ettei hän ollut suojautunut virkansa helmoi-

hin johtaakseen sieltä käsin vastarintaa. Pérez Serantes kielsi jyrkästi, että hänen 

näkemystään olisi ohjailtu tai hänen toimiaan saneltu. Arkkipiispan mukaan mi-

kään kirkon ulkopuolinen taho ei ollut toiminut kirkon kautta eikä pyrkinyt vai-

kuttamaan arkkipiispan tai kirkon toimintaan. Pérez Serantes korosti, ettei hän 

ollut ottanut osaa vastavallankumoukselliseen liikehdintään. Pérez Serantesin kir-

jeeseen tiivistyi kaikki, mistä hallitus kirkkoa epäili ja syytti: antikommunismi, 

hallituksenvastaisuus, vastavallankumouksen lietsonta ja järjestäytynyt vastarinta. 

Arkkipiispa kielsi kaikki muut syytteet paitsi antikommunismin. Hänen mukaansa 

piispoilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vastustaa kommunismia – kommunis-

min tukeminen merkitsi arkkipiispan mukaan Kuuban ja Kristuksen pettämistä.30 

Alkuvuonna 1961 Castro käänsi jälleen katseensa Yhdysvaltoihin. Hän alkoi 

toistuvasti ennustaa ”jenkki-imperialistien” suunnittelevan vastavallankumousta 

Kuubassa. Castro uskoi, että yhdysvaltalaiset tulisivat vallankumouksen hallitusta 

horjuttaakseen yrittämään maihinnousua Kuubaan kevään aikana. Floridaan ko-

koontunut kuubalaisten pakolaisten yhteisö oli hallituksen mukaan helppo saalis 

Yhdysvalloille: juuri he olivat vallankaappauksen polttoaine, jota Yhdysvallat 

Castron mukaan hyödynsi.31 Toisaalta juuri Floridaan päätyneet pakolaiset olivat 

myös Castroa voimakkaimmin Kuubassa vastustaneita kansalaisia. He olivat kes-

                                                                                                                                      
blemente conculcados. --  Estos bochornosos espectáculos se han repetido en una u otra forma en 
varios pueblos de esta provincia. Respeto y justicia 1961. 
29 Respeto y justicia 1961. 
30 Carta abierta del arzobispado de Santiago de Cuba 1961. 
31 Commonweal 21.4.1961 Castro, Cuba and the U.S; Gaddis 1997, 262. 
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kiluokan ja ylemmän keskiluokan valkoisia kuubalaisia, jotka olivat paenneet 

Kuubasta joko pelätessään ilmaisemansa vastustuksen seurauksia tai päästäkseen 

pois Castron johtamasta Kuubasta. Suuri osa Kuuban jättäneistä kuului poliittises-

ti aktiivisiin ryhmiin tai katolisen kirkon maallikkoliikkeisiin.32 

Katolinen kirkko ja Yhdysvallat esiintyivät usein yhdessä Castron puheissa 

vallankumouksen vihollisista.33 Vaikuttaa siltä, että viitatessaan kirkkoon viiden-

tenä kolonnana Castro esitti katolisen kirkon toimivan Kuubassa Yhdysvaltain 

liittolaisena. Liittolaisuus näyttää realisoituneen Castron mielessä Yhdysvaltojen 

yritykseen syöstä hänet vallasta toteuttamalla aseellinen vallankaappaus. Kevät-

talven 1961 aikana Castro alkoi toistuneesti ilmaista epäilyksensä Yhdysvaltain 

suunnittelemasta maihinnoususta. Castro uhosi, että Yhdysvallat ei mahtaisi mi-

tään hänen armeijalleen.34 Vallankumouksen kansallisella radiokanavalla jopa 

varoitettiin Yhdysvaltoja yrittämästä invaasiota. Selostajat uhkasivat, että mikäli 

Yhdysvallat toteuttaisi maihinnousun, sotilaat löytäisivät Kuuban rannoilta kasoit-

tain katolisten pappien ja vastavallankumouksellisten ruumiita.35 

Fidel Castro oli tehnyt suhtautumisensa Yhdysvaltoihin selväksi heti vallan-

kumouksen alussa. Castro piti oman vallankumouksensa tehtävänä ”jenkki-

imperialismin” murtamista. Yhdysvaltain pitkä historiallinen suhde Kuubaan ja 

saaren taloudellinen riippuvuus Yhdysvalloista olivat Castron mukaan pakotta-

neen Kuuban alistumaan. Castro tahtoi vallankumouksellisen Kuuban olevan va-

paa Yhdysvalloista ja vapaa aatteista, joita Yhdysvallat edusti.36 Toisaalta myös 

Yhdysvallat osoitti vihamielisyyttä Kuubaa kohtaan. Valtion presidentiksi oli 

vuoden 1961 alussa astunut John F. Kennedy. Kennedyssä yhdistyi kaksi ominai-

suutta, joita Fidel Castro halveksui: hän oli yhdysvaltalainen ja katolilainen.37 

Kennedy oli Yhdysvaltain ensimmäinen katolinen presidentti, joka ilmaisi heti 

virkakautensa alettua jyrkän vastustavan linjan kommunismiin. Ilmeisesti Kenne-

dyn ajattelussa myös kietoutuivat yhteen katolinen usko ja antikommunismi. Hän 

osoitti asenteensa kommunismiin erityisesti ulkopoliittisessa suhteessaan Kuu-

baan. Kennedyn astuttua virkaan Yhdysvallat oli alkanut järjestelmällisesti horjut-

taa Castron aseman Kuuban johtajana esimerkiksi salamurhayrityksillä ja vasta-

                                                 
32 Kirk 1989; 88–89; Pedraza 2007, 78–79. 
33 NYT 25.1.1961 Cuba to execute 20 Castro foes. 
34 Brands 2010, 28. 
35 NYT 31.3.1961 Cuba urges sports during Holy Week. 
36 Matthews 1969, 44–45. 
37 Carty 2004, 127; Holbrook 2009, 14. 
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vallankumouksellisten värväämisellä.38 Kuuban ja Yhdysvaltain heikentynyt ul-

kopoliittinen suhde oli päättynyt jo tammikuun alussa ennen Kennedyn virkaan 

astumista, kun Yhdysvallat oli katkaissut diplomaattiset suhteensa Kuubaan. Tä-

män repeämän valossa Castro odotti Yhdysvaltain ryhtyvän toimiin vallankumo-

uksen horjuttamiseksi.39 

Castro viittasi puheissaan useasti kansainväliseen katoliseen kirkkoon. Hän 

sanoi kirkon taustalla vaikuttavan ”kansainvälisiä voimia”, jotka uhkasivat kirk-

koa kansallisessa kontekstissa.40 Castro kutsui kirkkoa Yhdysvaltain ja Espanjan 

instrumentiksi, jonka kautta pyrittiin horjuttamaan vallankumousta ja syrjäyttä-

mään hallitus. Castron mukaan kirkko oli aina liittoutunut kapitalistien kanssa 

sortaakseen suuria kansanjoukkoja. Kapitalismi edusti Castrolle samaa kuin kan-

sainvälisyys – ylikansallisuutta. Castro huomautti myös, etteivät kommunismin 

vastustajat olleet missään vaiheessa vastustaneet vallankumouksen tuomia muu-

toksia kuten maatalousuudistusta ja teollistumista.41 Kommentti oli kipeä huo-

mautus kirkon myöntyvyyteen vallankumouksen alkuvaiheessa. 

Castron huomio kirkon kansainvälisestä ulottuvuudesta vaikuttaa ajankoh-

taiselta. Pyhän istuimen tiedotettiin kevättalven aikana tarkkailevan huolestuneena 

kirkon ja valtion suhteen kehitystä Kuubassa. Pyhä istuin näytti uskovan, että vi-

hamielinen asenne kirkkoa kohtaan oli muuttumassa aktiiviseksi vainoksi.42 Fidel 

Castro uhitteli Pyhän istuimen valppaudelle toteamalla, ettei hallitus säikkynyt 

katolisen kirkon kansainvälistä vaikutusvaltaa. Hän vannoi koulu-uudistuksesta 

tiedottaessaan, ettei hallitus sallisi katolisten koulujen kasvattaa tuoretta vastaval-

lankumouksellista sukupolvea, jota hallitus joutuisi vainoamaan seuraavalla vuo-

sikymmenellä koululaisten vartuttua.43 

2. Propagandakampanja taltuttaa vastarintaa 
Hallituksen kirkonvastainen propaganda sai aggressiivisen sävyn ja yhtä aggres-

siivisen vastakaiun kansalta alkuvuonna 1961. Kirkkovastaisuus nojautui erityi-

sesti koulu-uudistukseen ja kirkon osuuteen lasten ja nuorten parissa tehdyssä 

työssä. Vihamielinen asenne kirkkoa kohtaan yltyi kaikkialla Kuubassa. Esimer-
                                                 
38 Carty 2004, 1–2, 126–127.  
39 Kirk 1989, 90–91; Pedraza 2007, 82. 
40 Esim. NYT 13.2.1961 Hard fighting reported in Cuba as army bears down on rebels; NYT 
29.3.1961 Cuba in “Death” Fight With U.S., Guevara Tells Workers’ Rally.  
41 NYT 13.2.1961 Hard fighting Reported in Cuba As Army Bears down on Rebels; NYT 5.3.1961 
Cuban campaign on U.S. pressed; NYT 29.3.1961 Cuba in “Death” Fight With U.S., Guevara 
Tells Workers’ Rally. 
42 NYT 21.2.1961 Vatican fears rise in attacks by reds. 
43 NYT 13.2.1961 Hard fighting reported in Cuba as army bears down on rebels. 
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kiksi vaatimukset pappien teloittamisesta alkoivat yleistyä.44 Maaliskuussa koulu-

laisille pitämässään puheessa hurjistunut puolustusministeri Raúl Castro huusi 

pappien olevan ”jenkki-imperialismin instrumentteja” ja ”sotarikollisia kaavuis-

sa”. Hänen julisti pappien yrittävän myrkyttää kansakunnan lapsien mielet vallan-

kumousta vastaan. Puolustusministeriä kuulemaan saapuneet koululaiset vastasi-

vat huutoon laulaen: ”Raúl, Raúl, pappien täytyy leikata sokeriruokoa. Jos he ei-

vät tahdo leikata, lähetä heidät takaisin Espanjaan.”45 Valtion päämiesten puheet 

koululaisille ja nuorille osoittavat, että propagandakampanja kirkkoa vastaan ulot-

tui kansan kaikkiin väestöryhmiin. 

Fidel Castro hallitsi Kuubaa ”äänensä taialla ja kiväärinsä voimalla”.46 Hän 

julisti, että jokainen kuubalainen tuki vallankumousta ja sitä ylläpitävää hallitusta. 

Castro esiintyi säännöllisesti julkisuudessa ja toisti kaikissa puheissaan vallanku-

mouksen periaatteet ja perimmäiset tavoitteet. Vallankumouksen ensimmäisinä 

vuosina hän puhui julkisesti kahden viikon välein. Vastustuksen voimistuessa 

kevään 1961 aikana Castro näyttäytyi julkisuudessa jopa kolme kertaa viikossa. 

Hänen puheensa olivat harvoin alle kolmetuntisia. Castro itse totesi, että julkiset 

esiintymiset olivat välttämättömiä kansan innostuksen ja taistelutahdon ylläpitä-

miseksi. Valtion johtajan henkilökohtainen vakuutus herätti Castron mukaan 

enemmän luottamusta kuin valtiollisen järjestelmän esitteleminen.47 

Fidel Castron karisma puri kansaan. Hallituksen järjestämät paraatit, juhlal-

liset kokoontumiset ja hallitukselle suosiota osoittaneet mielenosoitukset keräsivät 

valtavia ihmismassoja Havannan vallankumouksen aukiolle. Suurimpia väestö-

ryhmiä yleisössä olivat työläiset, talonpojat ja opiskelijat. Säästä huolimatta kan-

salaiset kuuntelivat johtajansa puheita, hurrasivat hänen tunteenpurkauksilleen ja 

esittivät vallankumouksen tunnuslauseita ja marssilauluja vastauksena Castron 

puheille.48 Castro-innostuksen kasvaessa voimistui myös hiljainen vastustus. Poli-

tiikka, erityisesti hallitusta arvostellut kommentointi, ei kuitenkaan enää kuulunut 

arkipäiväisiin keskustelunaiheisiin. Näkemyksistä saatettiin puhua vain luotettujen 

ystävien seurassa poissa julkisuudesta. Kansalaisvalvontaryhmät tarkkailivat kau-

                                                 
44 Esim. NYT 9.3.1961 Cuba militia guards school after clash. 
45 NYT 8.2.1961 Raul Castro declares priests called for strike by students. 
46 NYT 13.6.1961 Castro Controls Cubans By His Oratory and Arms.  
47 NYT 12.6.1961 Castro’s Repressive Acts Awaken Cubans to Reality; NYT 13.6.1961 Castro 
Controls Cubans By His Oratory and Arms; Guerra 2009, 80. 
48 NYT 12.6.1961 Castro’s Repressive Acts Awaken Cubans to Reality; Pedraza 2005, 14. 
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punginosia ja naapurustoja raportoiden epäilyttävistä kokoontumisista ja puheen-

aiheista poliisille.49 

Keväällä 1961 käynnistyneellä valtiollisella indoktrinaatio-ohjelmalla näyt-

tää olleen neljä tavoitetta. Propagandan ensimmäinen tavoite oli esittää Yhdysval-

lat vallankumouksen suurimpana vihollisena, joka uhkasi koko maailman ”nöyri-

en” hyvinvointia. Toiseksi propagandalla pyrittiin vakuuttamaan kansalaiset 

kommunismin hyvistä puolista: kommunismi haluttiin esittää ainoana tienä rau-

haan ja vaurauteen. Kolmanneksi indoktrinaatiokampanja esitteli räikeitä eroja 

menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Tavoitteena oli osoittaa, että vallankumous 

oli parantanut kansalaisten elinolosuhteita huomattavasti. Neljäntenä indoktrinaa-

tion tähtäimenä oli katolinen kirkko. Kevään aikana voimistunut propaganda kirk-

koa vastaan pyrki paitsi lannistamaan kirkon vastarinnan, myös muovaamaan 

yleisen mielipiteen kirkon ja uskonnon vastaiseksi.50 

Valtion hallintaan otetut radio- ja televisiokanavat sekä poliittisesti sitoutu-

neet sanomalehdet toistivat Castron puheita niinäkin päivinä, kun pääministeriä ei 

julkisuudessa nähty. Hänen puheistaan tavattiin poimia pieniä katkelmia, ”päivän 

tunnuslauseita”, jotka tarjoilivat kansalle uusia näkökulmia johtajansa ajatteluun. 

Kevään 1961 aikana alkoi myös katolinen kirkko nousta esiin päivän tunnuslau-

seissa. Papit olivat tunnuslauseiden mukaan ”herkkiä vihaamaan” ja ”kardinaali 

Spellmanin ja Francon rikostovereita”. Heidän kasukkojaan peittivät radioselosta-

jien julistuksissa ”pöly ja keskiaikaiset hämähäkinseitit” sekä ”Espanjan kansan 

veri”.51 Castron kirkonvastainen retoriikka vetosi kuubalaisten isänmaallisuuteen 

ja kansallistunteeseen. Castro kuvasi katolisen kirkon kansainväliseksi sortajaksi, 

jolle kuubalaisella kansallisuudella ei ollut merkitystä. Castro mainitsi puheissaan 

ainoastaan papiston espanjalaisen osan; hän ei koskaan maininnut puheissaan 

kuubalaista alkuperää olleita pappeja erikseen. Castro nimitti kirkkoa vastavallan-

kumoukselliseksi. Todellinen vallankumouksellisuus puolestaan oli synonyymi 

isänmaallisuudelle. Näin argumentoidessaan Castro sai kirkon näyttämään 

epäisänmaalliselta ja syyllistyvän vallankumousta vastustaessaan suorastaan 

maanpetturuuteen. Piispat argumentoivat kirkon vastustavan ennen kaikkea kom-

munismia, ei niinkään vallankumousta, jota nimitettiin sosialistiseksi. Castro itse 

                                                 
49 Pedraza 2007, 89. 
50 NYT 13.6.1961 Castro Controls Cubans By His Oratory and Arms; Froese 2008, 46. 
51 NYT 6.5.1961 Cuba links priests to Spain bloodshed. 
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vakuutti edelleen, ettei vallankumous ollut kommunistinen. Kuitenkin hän tuomit-

si kirkon vastavallankumoukselliseksi juuri sen vastustaessa kommunismia. 

Fidel Castro oli alkanut käyttää julkisissa esiintymisissään kristillistä reto-

riikkaa vuoden 1960 syksyllä. Vallankumous oli Castron puheissa varattu maan 

hiljaisille, vähäisimmille kuubalaisille veljille. Erityisen ahkerasti hän käytti kris-

tillisiä termejä puhuessaan köyhälle työnväenluokalle. Castro esimerkiksi rinnasti 

Jeesuksen sosialismiin: hän totesi Jeesuksen olleen todellinen sosialisti, köyhien 

olojen työläiskasvatti – aivan kuten kuubalaiset. Vallankumous sai Castron reto-

riikassa messiaanisia piirteitä. Tavalliset kuubalaiset, Castro itse heidän joukos-

saan, edustivat vallankumouksen luvattua kansaa ja toisaalta myös Jeesuksen in-

karnaatiota modernissa maailmassa.52 Kommunistisesta ideologiasta poiketen 

Castro näytti pitäneen Jeesusta todellisena historiallisena hahmona ja esimerkkinä 

hyveellisestä elämästä, joskaan ei uskonnollisesta vaan sosialistisesta näkökul-

masta.53 

Vallankumouksen ideologiaa värittivät monet kristillisistä traditioista laina-

tut riitit ja rituaalit. Esimerkiksi vuoden 1960 aikana oli syntynyt ajatus Fidel-

pyhiinvaelluksesta Pico Turquino -vuorelle. Katolisen kirkon hartauden harjoitta-

miseen monissa maissa olennaisena kuulunut pyhiinvaellus ei ollut koskaan tullut 

yleisesti suosituksi kuubalaisessa katolisuudessa.54 Saaren ainoa tunnettu pyhiin-

vaelluksen muoto oli vierailu Virgen de la Caridad del Cobren patsaalla Santiago 

de Cubassa sijainneessa pyhäkössä.55 Vaeltaminen ei sen sijaan istunut kuubalai-

seen luonteeseen. Kuubalaiset eivät olleet tutustuneet seikkailullisiin urheilulajei-

hin – maan suosituimpia urheilulajeja olivat baseball, koripallo ja lentopallo. 

Vaeltaminen, varsinkin pyhyyden motivoimana, oli kuubalaisille vierasta. Pico 

Turquino -vuori kohosi hädin tuskin 2000 metrin korkeuteen; kyse ei ollut varsi-

naisesta vuorikiipeilystäkään.56 

Fidel-pyhiinvaellus merkitsi Castron vallan ja voiman tunnustamista. Nous-

tessaan vuorelle Castron seuraajat eläytyivät voitokkaan Fidelin kärsimyksiin sis-

sisodan aikana ennen vallankumousta. Kansan puolesta kärsinyt Castro näyttäytyi 

messiaanisena johtajana, jota tuli kunnioittaa riitein ja rituaalein. Pyhiinvaellus oli 

myös katumusharjoitus: se oli kansalaisten mahdollisuus tunnustaa oma pienuu-

                                                 
52 Guerra 2009, 79. 
53 Evans 1964, 25. 
54 Guerra 2009, 81. 
55 Craughwell 2011, 225. 
56 Guerra 2009, 81. 
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tensa Fidelin rinnalla. Vaellus tarjosi tavalliselle kuubalaiselle tilaisuuden punta-

roida omaa heikkouttaan ja tunnustaa syntinsä: sen, etteivät kansalaiset olleet ot-

taneet suurena joukkona osaa vallankumoukseen johtaneisiin taisteluihin.57 Py-

hiinvaelluksen suosio kasvoi nopeasti erityisesti kommunismista innostuneiden 

nuorten aikuisten keskuudessa. Havannan yliopisto perui oikeustieteen opiskeli-

joiden loppukokeet keväällä 1960, jotta opiskelijat saattoivat osallistua pyhiinva-

ellukselle. Hallituksen ulkoasiain osastolla työskentely puolestaan edellytti viiden 

pyhiinvaelluksen suorittamista osoituksena uskollisuudesta valtiolle. Pyhiinvael-

lus saattoi myös merkitä vapautusta menneisyyden ”poliittisista virheistä”. Cast-

roa vastustaneet saattoivat nousta vuorelle osoituksena katumuksena ja Castron 

puoleen kääntymisestä. Pisimmälle pyhiinvaelluksen riitti vietiin, kun arkkiteh-

tuurin opiskelijoilla osaksi vaellusta tuli valan vannominen vuoren huipulla. Va-

lassa opiskelijat vannoivat halukkuutensa kuolla vallankumouksen aatteen puoles-

ta.58 Pyhiinvaellusriitin nousu osoittaa vallankumouksen vaatimusten siirtyneen 

sanoista tekoihin. Vuonna 1961 ei enää riittänyt lupaus vallankumouksen tukemi-

sesta. Tuki ei myöskään merkinnyt ainoastaan hiljaista hyväksymistä. Tuen tuli 

ilmetä selvästi ja pyrkiä tukahduttamaan vastustajat. Tuki täytyi osoittaa todeksi 

tekojen kautta. Tämä merkitsi myös uskontoaan aktiivisesti harjoittavien katoli-

laisten seurantaa ja raportointia viranomaisille.  

Castron hyökkäys kirkkoa vastaan vaikuttaa järjestelmälliseltä ja suunnitel-

lulta. Vaikuttaa siltä, että hallitus pyrki luomaan uusia uskonnonkaltaisia riittejä 

samalla kun se pyrki pääsemään eroon varsinaisista kristilliseen traditioon pohjau-

tuneista riiteistä kuten juhlapyhien vietosta. Hallituksen propagandakampanja 

noudatti monia kommunistisille valtioille tyypillisiä piirteitä. Hallituksen suhtau-

tuminen kirkkoon oli yksinomaan torjuva. Vaikuttaa siltä, että hallitus pyrki pie-

nentämään uskonnon merkitystä yhteiskunnassa. Toimenpiteet, joihin hallitus 

ryhtyi tavoitteensa tueksi, vastasivat hyvin pitkälle esimerkiksi Neuvostoliitossa 

toteutettuja uskonnonvastaisia toimia. Esimerkiksi uskonnollisten instituutioiden 

haltuunotto, uskonnollisten työntekijöiden syyttäminen emotionaalisilla argumen-

teilla sekä uskonnollisten traditioiden pois sulkeminen olivat näyttäytyneet kom-

munistisessa Neuvostoliitossa.59 Kuuban hallitus näytti noudattavan samaa kaa-

vaa. Pyrkimys uskonnollisten traditioiden poistamiseen näyttäytyi Kuubassa jäl-

                                                 
57 Guerra 2009, 80–81. 
58 Guerra 2009, 82. 
59 Froese 2008, 46, 62 – 63, 71, 79, 86, 172. 
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leen kristillisen juhlapyhän lähestyessä keväällä 1961. Hieman ennen pääsiäistä 

valtion radiokanavalla tiedotettiin, että vuosikausia televisiossa ja radiossa lähetet-

ty katolisen kirkon pääsiäisjumalanpalvelus jäisi pois ohjelmistosta. Samalla kan-

salaisia kehotettiin nauttimaan pääsiäisajasta vallankumouksen puitteissa. Hiljai-

nen viikko oli radiokanavan mukaan otollista aikaa ”vallankumouksen etujen me-

ditoimiseen” hallituksen rakennuttamilla uusilla uimarannoilla ja urheilukeskuk-

sissa.60 

3. Vastarintaa Sikojenlahdella 
Fidel Castron pelko Yhdysvaltojen yrityksestä toteuttaa vastavallankumous ja 

syrjäyttää Kuuban hallitus kävi todeksi huhtikuussa 1961. Huhtikuun 17. päivä 

Yhdysvaltain hallinnoima kuubalaisista pakolaisista muodostettu sissiarmeija to-

teutti maihinnousun Sikojenlahdella Kuuban keskiosan etelärannikolla.61 Maihin-

nousuun värvätyt sissit olivat Kuubasta Yhdysvaltoihin paenneita vastavallanku-

mouksellisia. Suuri osa heistä kuului keskiluokan valkoisiin katolilaisiin. Monet 

sisseistä olivat Kuubassa asuessaan kuuluneet Agrucapión Católica -

maallikkojärjestöön.62 

Sikojenlahden maihinnousu oli Castron armeijalle sotilaallinen murskavoit-

to.63 Kansalliseen hätätilaan julistetun Kuuban ammattisotilaista ja siviiliarmeijas-

ta muodostetut joukot osasivat odottaa maihinnousuyritystä. Vaikka Yhdysvallat 

oli varustellut sissijoukot aseellisesti ja kouluttanut heitä Yhdysvaltain tiedustelu-

palvelun CIA:n (Central Intelligence Agency) avulla Guatemalassa, Kuuban ar-

meija murskasi heidät nopeasti ja tehokkaasti. Sissiryhmä kesti maihinnousua 

seuranneissa taisteluissa kaksi päivää, sen jälkeen 1297 maihinnousuun osallistu-

neesta vastavallankumouksellisesta 1180 oli vangittu. Yhdysvallat oli toivonut 

alkeellisenkin vastavallankumousyrityksen herättävän kuubalaisen vastarintaan. 

Toisin kuitenkin kävi: Castron armeija sai kansan tuen ja maihinnousuyritys sai 

vallankumoukseen ambivalentisti suhtautuneet kuubalaiset asettumaan Castron 

puolelle.64 

Kuuban hallituksen Sikojenlahden maihinnoususta antamassa kapinalliset 

liitettiin selvästi katoliseen kirkkoon. Maihinnousun toteuttaneen, Yhdysvaltoihin 

paenneista kuubalaista värvätyn sissijoukon johtoon oli valittu kaksi kuubalaisen 
                                                 
60 NYT 31.3.1961 Cuba urges sports during Holy Week. 
61 Gaddis 1997, 184. 
62 Kirk 1989, 95; Pedraza 2005, 8. 
63 Gaddis 1997, 184. 
64 Commonweal 28.4.1961 Revolution in Cuba; Kirk 1989, 94–95; Brands 2010, 34. 
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vastarinnan äärilaitoja edustanutta sotilasta: komentaja Manuel Artime ja luut-

nantti José Pérez San Román. Heistä jälkimmäistä kutsuttiin ”batistaksi”, Kuubaa 

ennen vallankumousta hallinneen Batistan kannattajaksi. Manuel Artime oli puo-

lestaan Kuubassa asuessaan osallistunut vuonna 1959 katolisen maanalaisen vas-

tarintajärjestön, Movimiento de Recuperación Revolucionarian perustamiseen. 

Hän oli ollut aktiivinen katolilainen, joka oli toiminut Agrupación Católicassa ja 

vastustanut Castron vallankumousta sekä poliittisista että ideologisista syistä.65 

Vuonna 1959 kuubalainen jesuiittaveli oli järjestänyt hänelle kontaktin Kuubassa 

toimineeseen CIA:n virkailijaan. Tämän jälkeen Artime oli salaa poistunut Kuu-

basta ja asettunut Miamiin, missä hän oli alkanut järjestää Castroa vastustaneiden 

pakolaisten vastarintaliikettä.66  

Maihinnousu näyttäytyi modernina uskonnollisena ristiretkenä pakanallista 

kommunismia vastaan.67 Maihinnousua yrittäneet olivat kantaneet asepuvussaan 

kangasmerkkiä, johon oli kirjailtu ristin keskelle kilpi. Risti oli muodoltaan latina-

lainen68 – katolisen kirkon käyttämä risti. Pidätettyjen kapinallisten joukossa oli 

kolme pappia: Tomás Macho, Segundo Las Heras sekä Ismael de Lugo.69  Papit 

olivat Espanjan kansalaisia mutta kuuluivat Kuubassa toimineisiin sääntökuntiin. 

He olivat toimineet sissiarmeijassa kappalaisina ja vastanneet maihinnousua to-

teuttaneiden hengellisestä huollosta. He olivat osallistuneet myös varsinaiseen 

maihinnousuun osana sissiryhmää.70 Maihinnousuun osallistuneita pappeja haas-

tateltiin vangitsemisen jälkeen hallituksen radio- ja televisiokanavilla. Papit tote-

sivat haastatteluissa, että sissiryhmän hengellisten tarpeiden täyttäminen oli ollut 

sekä heidän pastoraalinen velvollisuutensa että etuoikeus. Vangitsemisen yhtey-

dessä johtavan kappalaisen, isä Ismael de Lugon, hallusta oli löytynyt kirje, jonka 

Fidel Castro esitteli kansalle osoituksena katolisen kirkon osallisuudesta maihin-

nousuun. Kirje oli Castron mukaan julistus, joka pappien oli ollut tarkoitus lukea 

kuubalaisille maihinnousun onnistuttua ja kapinallisten syrjäytettyä Kuuban halli-

tuksen.71 

                                                 
65 Dewart 1963, 144, 164–165; Kirk 1989, 95. 
66 Crahan 1989, 8. 
67 Kirk 1989, 95. 
68 Dewart 1963, 165. 
69 NYT 23.4.1961 Cubans say rebels will get no mercy; Kirk 1989, 95. 
70 Dewart 1963, 165. 
71 Dewart 1963, 165; Kirk 1989, 98. 
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Fidel Castro julisti 1. toukokuuta pitämässään puheessa, että kirkko oli jou-

tunut hallituksen epäsuosioon.72 Osoituksena epäsuosion suurimmasta syystä 

Castro luki ääneen Ismael de Lugon hallusta löytyneen kirjeen, jossa ylistettiin 

Jumalan ja kirkon osuutta vastavallankumouksessa. Sissijoukkojen todettiin saa-

puneen vapauttamaan kuubalaiset vallankumouksesta kristillisessä hengessä. Sis-

sijoukot valitsivat kirjeen mukaan Jumalan ennemmin kuin ateismin, hengellisyy-

den mieluummin kuin materialismin ja demokratian yli kommunismin. Vallan-

kumouksesta vapautetun Kuuban toivottiin jatkavan elämää vapaana, demokraat-

tisena ja katolisena. Ainoa ideologia, joka saattoi voittaa kommunismin, oli kir-

jeen mukaan kristinusko.73 

Castron esittelemän kirjeen todellisesta alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Is-

mael de Lugo itse ei kuitenkaan pidätyksestä vapauduttuaan kommentoinut kirjet-

tä eikä julistanut sitä tekaistuksi.74 Vaikuttaa siltä, että Castron selvityksellä kir-

kon osuudesta maihinnousuun oli valtava vaikutus kansalaisten mielikuviin kir-

kosta. Vaikka hallituksen esittämät todisteet eivät olisikaan olleet todenmukaisia, 

ne antoivat suurelle yleisölle aihetta kirkon epäilyyn. Kansan edessä kirkko näyt-

täytyi vastavallankumouksen kätyrinä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, koska Cast-

ro niin esitti. Castron karisma ja vahva asema johtajana riittivät vakuuttamaan 

kansalaiset yhdessä vakuuttavilta vaikuttaneiden todisteiden kanssa. 

On epäselvää, tekikö katolinen kirkko organisoitua yhteistyötä Yhdysvaltain 

tiedustelupalvelun CIA:n (Central Intelligence Agency) kanssa. Fidel Castron 

mukaan monet maihinnousun leimallisimmista piirteistä kertoivat kirkon osalli-

suudesta maihinnousun suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla maihinnousu osoit-

ti hallituksen mukaan kirkon tukeutuneen Yhdysvaltoihin ja tukevan laajemmin 

vastavallankumouksen toteutumista.75 Kuitenkaan todisteita siitä, että kirkon hie-

rarkia Kuubassa olisi ollut tietoinen maihinnoususta, ei ole. Vaikuttaa siltä, että 

Sikojenlahden maihinnousu myötä katolinen vastarinta oli jakaantunut. Kirkon 

hierarkia jatkoi omaa vastarintaansa Kuubassa. Piispojen argumentit olivat perus-

tuneet kristilliseen maailmankatsomukseen sekä katolisen kirkon oppiin ja traditi-

oon. Vastarinnan toinen suuntaus oli puolestaan kehittynyt Yhdysvaltojen etelä-

rannikolle. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA oli värvännyt Floridaan paenneita 

                                                 
72 NYT 2.5.1961 Castro rules out elections in Cuba. 
73 Dewart 1963, 165. 
74 Dewart 1963, 165. 
75 Commonweal 21.4.1961 Castro, Cuba and the U.S.; Commonweal 28.5.1961 Revolution in 
Cuba; Kirk 1989, 96. 
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kuubalaisia sissiryhmiin, joiden tavoitteena oli Fidel Castron syrjäyttäminen. Mo-

net Floridaan paenneista kuubalaisista olivat valkoisen keskiluokan toisinajatteli-

joita. Heidän ideologiaansa sisältyivät useimmiten sekä antikommunismi että ka-

tolisuus.76 Vaikuttaa siltä, että poliittinen ja uskonnollinen vastarinta sulautuivat 

yhteen Floridassa. Siellä järjestäytyneiden vastarintaliikkeiden ideologiassa val-

lankumouksen vastustaminen alkoi merkitä myös katolisen kirkon tukemista.  

Fidel Castro sai Sikojenlahden maihinnoususta ensimmäisen konkreettisen 

todisteen kirkon vastarinnasta – olivat todisteet aitoja tai eivät. Kirkon toiminta oli 

hallituksen silmissä muuttunut vastustuksesta silkaksi vastarinnaksi ja vastarinnan 

toimet sanoista teoiksi.77 Hallitus ei epäröinyt iskeä takaisin. Sikojenlahden mai-

hinnousu merkitsi hallitukselle voittoa imperialismista kommunismin hyväksi. 

Maihinnousua seuranneella viikolla lehdistössä alkoi kommunismimyönteinen 

kampanja, jonka puitteissa Neuvostoliitosta kirjoitettiin myönteiseen sävyyn. 

Kampanjan uskottiin enteilevän kommunistista manifestia Kuubassa.78 Fidel Cast-

ro vannoi jälleen, ettei kommunismi ollut Kuuban vallitseva järjestelmä. Kommu-

nistinen puolue oli kuitenkin ainoa poliittinen järjestö, jolla oli hallituksen lupa 

järjestäytyä ja kokoontua.79 Erotuksena aiempiin vakuutuksiinsa Castroa käytti 

Sikojenlahden maihinnousun jälkeen pitämissään puheissa käsitettä ”sosialisti-

nen” poliittisessa merkityksessä. Aiemmin Castro oli korostanut sosialistisen val-

lankumouksen tarkoittaneen vallankumousta, joka nousi sosiaalisista lähtökohdis-

ta ja tähtäsi yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Sikojenlahden maihinnousun jälki-

mainingeissa Castro antoi sosialismille ensimmäisestä kertaa poliittisen sisällön.80  

Sikojenlahden maihinnousun seurauksena Castron asema Kuuban johtajana 

lujittui.81 Maihinnousuyrityksen tuhoaminen vahvisti myös Castroon kohdistunut-

ta henkilökulttia, jota rakennettiin kristillisen kulttuurin kustannuksella.82 Yleinen 

mielipide alkoi kääntyä kohti hallitusta: kommunismi alkoi aiemmasta epäluuloi-

suudesta huolimatta vaikuttaa keinolta suojautua ulkoapäin tulevilta uhkilta. Kir-

kon argumentti kristinuskon ja kommunismin vastakkainasettelusta alkoi kääntyä 

kirkkoa vastaan.83 Piispat olivat julistaneet, etteivät kristinusko ja kommunismi 

sopineet yhteen, sillä kristinusko oli sisäsyntyisesti kommunismia vastaan. Kristi-
                                                 
76 Pedraza 2005, 25; Brands 2010, 34. 
77 Dewart 1963, 167. 
78 NYT 23.4.1961 Cuba is expected to start purges. 
79 NYT 12.6.1961 Castro’s Repressive Acts Awaken Cubans to Reality. 
80 Edelstein 1985, 177. 
81 NYT 25.4.1961 Cubans’ support of Castro noted; Kirk 1989, 95. 
82 Dewart 1963, 168. 
83 Tejada 1999, 28–29. 
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tyillä ei piispojen mukaan ollut muuta omantunnon mukaista vaihtoehtoa kuin 

asettua vastustamaan kommunismia.84 Sikojenlahden maihinnousu voimisti piis-

pojen vetämää rajaa, mutta juuri päinvastaisesti. Kommunismi alkoi huhtikuun 

1960 jälkeen käsittää vallankumouksen kannattajien keskuudessa myös kristinus-

kon vastustamisen. Kristinuskon viha alkoi näyttäytyä sisäsyntyisenä osana kom-

munismia. 

Castron lupaama vastavallankumouksellisten puhdistus näytti saaneen uutta 

voimaa torjutusta maihinnousuyrityksestä. Puhdistus näytti käynnistyvän välittö-

mästi maihinnousuyritystä seuranneella viikolla.85 Kansalaisvalvonta kiristyi, kun 

hallitus tahtoi kartoittaa toisinajattelijoiden ja vastavallankumouksellisten määrän, 

henkilöllisyyden ja aikeet. Siviiliarmeijan ja armeijan tiedusteluyksikön ratsiat 

laajentuivat ulottumaan koteihin asti.86 Kansalaisia tarkistettiin epäilyttävien esi-

neiden hallussapidon varalta. Epäilyttävien esineiden luetteloihin oli kirjattu muun 

muassa suuret rahasummat, liian suuret vihannesvarastot sekä ”kyseenalainen” 

kirjallisuus. Armeija pidätti siviilejä ja kokosi epäilyttäviksi laskettavia yksityis-

henkilöitä yhteen.87 Pidätykset koskettivat koko saarta. Huhtikuun aikana pidätet-

tiin joko lisäselvitysten tai lyhytaikaisen varoituksen vuoksi 250 000 kansalaista 

ainoastaan pääkaupunki Havannassa.88 Muutamia katolisten maallikkoliikkeiden 

jäseniä ammuttiin näytösluontoisesti.89 Pidätysaallossa katoliset papit eriteltiin 

omaksi epäiltyjen joukokseen. Heitä kutsuttiin avoimesti ”vihollisiksi” ja ”vasta-

vallankumouksellisiksi”.90 Tarkkaa määrää pidätetyistä papeista ei milloinkaan 

julkistettu.91 Osa pidätetyistä papeista lähetettiin ilmeisesti pakkotyöhön työlei-

reille, joita hallitus oli perustanut saaren syrjäisiin osiin.92 

Armeijan voittoa maihinnousua yrittäneistä kapinallisista juhlittiin näyttä-

västi kaikkialla Kuubassa. Juhlintaa säestivät kirkkoihin tehdyt ratsiat. Hallituksen 

radiokanava raportoi ratsioiden paljastaneen katolisen kirkon todellisen luonteen. 

Vallankumouksen radio tiedotti, että ratsiat olivat paljastaneet papiston piilotel-

leen kirkoissaan opiskelijoita, ruokaa, aseita ja räjähteitä. Radiotoimittajat ivasivat 

piispoja vaatien heitä kirjoittamaan jälleen uuden paimenkirjeen ja selventämään, 

                                                 
84 Esim. Circular colectiva 1960. 
85 NYT 23.4.1961 Cuba is expected to start purges; Conde 1999, 65. 
86 NYT 23.4.1961 Cubans say rebels will get no mercy. 
87 NYT 23.4.1961 Cuba is expected to start purges. 
88 NYT 23.4.1961 Cubans say rebels will get no mercy; Conde 1999, 63. 
89 Holbrook 2009, 15. 
90 NYT 23.4.1961 Cuba is expected to start purges. 
91 NYT 25.4.1961 Havana declares 743 rebels taken. 
92 Crahan 1989, 11. 
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”miksi Jumalalle omistetuissa rakennuksissa saatettiin piilotella aseita”.93 Samaan 

aikaan jäljellä olleet katoliset koulut piiritettiin ja miehitettiin. Havannassa miehit-

täjät tunkeutuivat muutamiin kirkkorakennuksiin ja estivät kirkkojen aukiolon.94 

Pidätysten ja ratsioiden lomassa hallitus asetti kirkon johtajat erityiseen tarkkai-

luun. Kaikki piispat joutuivat kotiarestiin, kuten suurin osa papeistakin. Piispa 

Evelio Díazia ja apulaispiispa Eduardo Boza Masvidalia tarkkailivat arestin ajan 

hallituksen turvallisuusyksikön joukot.95 Kardinaali Manuel Arteaga y Betancourt 

puolestaan haki poliittista turvapaikkaa Argentiinan suurlähetystöstä.96 Turvapai-

kanhaun syynä oli ilmeisesti kardinaalin heikentynyt mielenterveys.97 Kardinaali 

itse tai kukaan kirkon hierarkiasta ei kommentoinut tilannetta.   

Katolisen kirkon universaalius heräsi puhdistuksen myötä. Pyhän istuimen 

kardinaalit ilmaisivat tukensa kuubalaisille piispoille, erityisesti Havannan arkki-

piispalle, turvapaikkaa hakeneelle kardinaalikollegalleen Manuel Arteaga y Be-

tancourtille. Latinalaisamerikkalaiset kardinaalit kuten meksikolainen José Garibi 

Rivera ja venezuelalainen José Humserto Quintero tuomitsivat hallituksen kirk-

koon kohdistuneet toimet jyrkästi. Kardinaalit kutsuivat Castron hallituksen vi-

hamielisyyttä vainoksi ja syyttivät hallitusten kirkon tuhoamisesta Kuubassa.98 

Yhdysvalloissa New Yorkin arkkipiispa, kardinaali Francis Spellman järjesti mai-

hinnousua seuranneella viikolla rukouspäivän kuubalaisten puolesta.  Kardinaali 

julisti, että Yhdysvaltain katolilaiset rukoilisivat kaikkivaltiasta Jumalaa vahvis-

tamaan ja rohkaisemaan kuubalaisia. Kardinaali Spellmanin mukaan kuubalaiset 

tarvitsivat vahvistusta uskoa ikivanhoihin periaatteisiinsa ja päättäväisyyttä sel-

viytyä vieraiden aatteiden alle taipumatta. Spellman totesi, että kuubalaisia täytyi 

rohkaista kestämään voimistunutta vainoa, joka kohdistui heidän ikiaikaiseen us-

kontoonsa.99 

Kardinaali Spellman jakoi mielipiteet sekä kotimaassaan että kansainväli-

sesti. Hän oli New Yorkin arkkipiispana panostanut voimakkaasti arkkihiippakun-

tansa taloudelliseen kehitykseen ja hyväntekeväisyystyön vahvistamiseen. Myös 

koulutuksen edistäminen oli ollut hänelle tärkeää.100 Kardinaali oli saanut mai-

neen talouden ja politiikan piispana, joka otti kantaa sekä sisä- että ulkopoliittisiin 
                                                 
93 NYT 21.4.1961 Rebels hopeful; NYT 25.4.1961 Havana declares 743 rebels taken. 
94 NYT 25.4.1961 Cubans’ support of Castro noted. 
95 Kirk 1989, 96; Holbrook 2009, 15. 
96 NYT 22.4.1961 Sweeping Arrests Crowd Cuban Jails; Government names 300 Seized by Police. 
97 Kirk 1989, 96. 
98 NYT 8.5.1961 Cardinal scores Cuba; NYT 27.5.1961 Cardinal scores Cuba. 
99 NYT 22.4.1961 Catholics to pray for Cuban liberty. 
100 NCE, 411–412. 
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kysymyksiin. Yhdysvaltain katolilaisten mielipiteet kardinaalista jakautuivat. Eri-

tyisen paljon kardinaali sai huomiota voimakkaista kommunismia koskevista lau-

sunnoistaan. Hän antoi kasvot katolisen kirkon kommunisminvastaisuudelle Yh-

dysvalloissa.101 Samasta syystä hän oli myös saanut lisänimen ”kylmän sodan 

kardinaali”.102 Kardinaali Spellman käytti huumoria ja ironiaa tehokeinoina sa-

nomansa välittämisessä. Esimerkiksi tammikuussa 1961 hän oli ilmoittanut mak-

savansa mielihyvin Fidel Castron vaatiman sairaalahoidon kustannukset – ”koska 

sairaalahoitoa hän tarvitsee”.103 Sikojenlahden maihinnousun jälkeen kardinaali 

puolestaan lahjoitti 5000 dollaria Yhdysvaltain hallitukselle maihinnousussa Kuu-

baan panttivangeiksi otettujen sissien vapaaksi lunastamiseen.104  

Fidel Castro vastasi kardinaali Spellmanille kutsumalla häntä ”Pentagonin 

kardinaaliksi”.105 Viittaus Yhdysvaltojen puolustusministeriöön oli osoitus siitä, 

että Castro rinnasti yhdysvaltalaisen kardinaalin Yhdysvaltain politiikkaan ja siten 

katolisen kirkon kylmään sotaan. Vaikuttaa myös siltä, että Castro piti katolista 

kirkkoa Kuubassa Yhdysvaltojen hallituksen liittolaisena.106 Myöhemmin kevääl-

lä Castro syytti Spellmania pappien innostamisesta vastarintaan. Castron mukaan 

kardinaali pyrki New Yorkista käsin usuttamaan kuubalaisia pappeja vastavallan-

kumoukseen.107  Kardinaali Spellman sitoi omilla lausunnoillaan kuubalaiset piis-

pat yhä tiukemmin Yhdysvaltoihin ja kylmän sodan politiikkaan. Kuuban piispat 

olivat puolestaan pyrkineet huolellisesti osoittamaan, ettei kirkko Kuubassa nojau-

tunut Yhdysvaltoihin tai saanut miltään ulkopuoliselta taholta tukea tai avustusta 

omaan vastarintaansa.108 Näyttää siltä, etteivät piispat olleet vakuuttaneet Castroa. 

4. Hallitus puhdistaa vastarintaa  
Vaikutti selvältä, että hallitus tahtoi rangaista katolista kirkkoa heidän oletetusta 

osuudestaan maihinnousuun. Fidel Castro julisti 1. toukokuuta pitämässään pu-

heessa, että kirkon asema tulisi seuraavina kuukausina muuttumaan rajusti.109 

Vappupäivän puhe oli viimeinen rajanveto valtion ja kirkon välille. Yhdellekään 

                                                 
101 Rhodes 1992, 173–175; Kent 2002, 259. 
102 Kent 2002, 259. 
103 NYT 2.1.1961 Spellman offers his “aid” to Castro. 
104 NYT 22.5.1961 Confidence Is Expressed. 
105 NYT 25.4.1961 Havana declares 743 rebels taken. 
106 Esim. NYT 4.5.1961 Wandered two weeks: Anti-Castro Chief and 21 Rebels Captured by Cu-
bans in Swamp. 
107 NYT 5.5.1961 Special to The New York Times.  
108 Esim. Circular colectiva 1960; Respeto y justicia 1961. 
109 NYT 2.5.1961 Castro rules out elections in Cuba. 
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kuulijalle ei jäänyt epäselväksi, että Sikojenlahden maihinnousun jälkeen hallitus 

ja kirkko edustivat yhteiskunnan äärilaitoja.110 

Castro esiintyi voitokkaana johtajana maihinnousun torjumisen kunniaksi 

järjestetyssä paraatissa. Hänen kolmituntinen puheensa huipensi yhteensä 17 tun-

tia kestäneen paraatin, jossa voitosta riemuinneet kansalaiset marssivat hurraten 

korokkeelle nostettujen päämiesten edessä.111 Castron puheen pääteemaksi nousi 

katolinen kirkko, erityisesti suhteessa maihinnousuyritykseen. Hän julisti kolmen 

papin ottaneen osaa vastavallankumoukseen, kolmen espanjalaisen papin. Castro 

syytti espanjalaispappeja sodan lietsomisesta vallankumousta vastaan. Hän totesi, 

että mikäli papit tahtoivat sotaa, he tulisivat kokemaan sodan.112 Osoituksena so-

danjulistuksesta Castro esitteli paraatiyleisölle lakiuudistuksen, joka kielsi ulko-

maalaisten pappien oleskelun Kuubassa. Lain astuttua voimaan saarella voisivat 

työskennellä ainoastaan sellaiset ulkomaalaiset papit, joille hallitus olisi myöntä-

nyt erityisen oleskeluluvan. Oleskeluluvan saisivat ainoastaan papit, jotka eivät 

olisi ottaneet osaa vastavallankumoukselliseen toimintaan. Mikäli papit eivät seu-

raavien viikkojen aikana saisi hallitukselta oleskelulupaa, heidän olisi poistutta-

vasta saarelta.113 Castro esitteli papistoa koskevan lain yhteydessä myös koulula-

kiuudistuksen, joka oikeuttaisi valtion kansallistamaan kaikki saarella jäljellä ol-

leet yksityiskoulut – joista suurin osa oli katolisen kirkon ylläpitämiä.114 Castron 

mukaan loputkin katoliset koulut oli pakko ottaa valtion haltuun, sillä niitä oli 

kuluneen vuoden aikana käytetty vastarinnan päämajoina. Castro syytti katolilai-

sia kouluja vastarintaliikkeiden suojelemisesta ja vallankaappauksen suunnittele-

misesta.115 Castro ilmoitti myös, että koulu-uudistuksen jälkeen ainoastaan valtiol-

la olisi oikeus valita ja nimittää opettajat kouluihin.116 

 Castro ylisti paraatipuheessaan kansalaisten vallankumoukselle osoittamaa 

vankkaa tukea. Se oli pääministeri Castron mukaan mandaatti, jolla hallitus toimi. 

Vankkumattoman suosion vuoksi hallitus oli todennut, ettei valtio tarvitsi enää 

vaaleja. Vallankumous oli kansan ainoa toive ja tulevaisuus, jota tuli varjella ja 

puolustaa. Castron mukaan oli pidettävä huolta, etteivät ennen vallankumousta 
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111 NYT 2.5.1961 Castro rules out elections in Cuba. 
112 Kirk 1989, 98. 
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hallinneet instituutiot, kuten kirkko, enää pääsisi valtaan.117 Puheensa lopuksi 

Castro muistutti kansalaisia vastarinnan vaarallisuudesta, kun hän kehotti katoli-

laisia pysymään loitolla vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Samalla hän 

muistutti, ettei uskonnollisia näkemyksiä tulisi käyttää poliittisen ajattelun peit-

teenä.118 Pääministerin kommentti vaikuttaa sisältäneen kannanoton kirkon vasta-

rintaan: Castron mukaan kyse näyttää olleen ensisijassa poliittisesta vastustukses-

ta, ei ideologisista tai hengellisistä lähtökohdista nousevasta. 

Castro esitti kirkolle epäsuoran uhkavaatimuksen tavatessaan sosialististen 

valtioiden diplomaatteja ja esitellessään heille kuubalaista sosialismia toukokuun 

ensimmäisinä päivinä. Diplomaatit tahtoivat tietää, millainen asema katolisella 

kirkolla oli Kuubassa maihinnousuyrityksen jälkeen. Castro vastasi, että oli alusta 

alkaen uskonut paavi Johannes XXIII:n kannattavan Kuuban vallankumousta. 

”Paavi on syntyperältään köyhä maalainen; uskon hänen sen tähden tukevan mei-

tä”, Castro vakuutti. Castro antoi kuitenkin ymmärtää, ettei kirkolla ollut Kuubas-

sa muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua yhteiskunnan muutokseen: ”Kirkko on elänyt 

kaikkien yhteiskuntajärjestelmien sisällä; miksi ei siis sosialisminkin?”119 Katoli-

nen kirkko oli Castron mukaan valtion hyvästä tahdosta huolimatta osoittautunut 

vallankumouksen viholliseksi. Castro vakuutti diplomaateille, että kuubalainen 

kirkko oli saanut innoituksen vastavallankumoukseen kardinaali Spellmanilta Yh-

dysvalloista ja kenraali Francolta Espanjasta. Kirkko oli hallituksen silmissä ryh-

tynyt aktiiviseen vastarintaan sekaantumalla vastavallankumouksellisiin operaati-

oihin ulkomaalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.120 Saman viestin välitti 

koko Kuuban kansalle vallankumouksen radio.121 

Castron uhkaama kirkon aseman radikaali muutos alkoi toteutua toukokuun 

alussa. Toukokuun 4. päivänä vallankumouksen radion päivän tunnuslause oli 

”Falangistipapit ulos!”. Alkuvuodesta käynnistynyt koulu-uudistus vietiin lop-

puun nopeasti ja ilmeisesti myös väkivaltaisesti. Armeija, poliisi ja siviilisotilaat 

valtasivat katolisia kouluja ympäri saarta. Yksinomaan Santiago de Cuban hiippa-

kunnassa yli 20 katolista yksityiskoulua siirrettiin valtion hallintaan 4. toukokuu-

                                                 
117 NYT 2.5.1961 Castro rules out elections in Cuba. 
118 Kirk 1989, 98. 
119 NYT 4.5.1961 Anti-Castro Leader and 21 are Seized By Cuban Troops. 
120 NYT 4.4.1961 Anti-Castro Chief and 21 Rebels and Captured by Cubans in Swamp.   
121 NYT 6.5.1961 Cuba links priests to Spain bloodshed. 
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ta. Kouluissa opettajina toimineet sääntökuntaveljet ja -sisaret aloittivat työnsä 

menettäneinä matkan kohti Havannan satamaa.122 

Espanjalaisten pappien sekä katolisiin sääntökuntiin kuuluneiden veljien ja 

sisarten asema Kuubassa oli kirkollinen kiusallinen. Huonoin asema oli pohjois-

amerikkalaisilla augustinolaisveljillä sekä espanjalaisilla jesuiitoilla ja karmelii-

toilla.123 Keväällä 1961 Kuubassa työskenteli noin 700 katolista pappia. Heistä 

noin 400 oli espanjalaisia.124 He eivät olleet Kuuban kansalaisia, joten heidän 

asemansa oli paikallisia pappeja epävarmempi. Peläten edessä olevan väkivaltai-

suuksia ja karkotuksia piispat kehottivat espanjalaisia kirkonpalvelijoita harkitse-

maan saarelta poistumista. Piispat laajensivat kehotuksensa koskemaan kaikkia 

kuubalaisia katolilaisia, jotka pelkäsivät oman turvallisuutensa puolesta ja tahtoi-

vat säilyttää uskontonsa.125 Vaikuttaa siltä, että kotimaan jättäminen ymmärrettiin 

paitsi suojautumiskeinoksi, myös protestiksi hallitukselle. Näin ollen vastarinta 

näyttäytyi myös maallikoissa, jotka poistuivat saarelta katolisen vakaumuksensa 

vuoksi kevään 1961 aikana. 

Espanjalainen purjelaiva Covadonga aloitti matkan Havannasta Corunan 

kaupunkiin, Espanjaan, 13. toukokuuta.126 Laivan matkustajaluettelossa oli 269 

nimeä. Osa heistä lähti vapaaehtoisesti kotisaareltaan, osan karkotti hallitus toi-

sinajattelijoina ja vastavallankumouksellisina. Matkustajista 140 oli katolisia pap-

peja, veljiä ja sisaria.127 Suuri osa Kuuban jättäneistä kirkon työntekijöistä oli 

kansalaisuudeltaan espanjalaisia. Samana päivänä saarelta poistui lentoteitse myös 

muista Euroopan maista, esimerkiksi Hollannista, Kuubaan lähetettyjä katolisen 

kirkon työntekijöitä.128 Laivan lähdöstä muodostui julkinen surun ilmaisu, kun 

ihmisjoukot kerääntyivät nenäliinoja heiluttaen laitureille ja rantamuureille hyväs-

telemään pappejaan.129   

On epäselvää, lähtivätkö espanjalaiset papit ja sääntökuntalaiset omasta tah-

dostaan vai pakotettuina. Hallituksen asettama laki ulkomaalaistaustaisten pappien 

oleskelukiellosta teki heidän työnsä Kuubassa mahdottomaksi. Piispat kehottivat 

harkitsemaan maasta poistumista turvallisuussyistä.130 Osa Kuuban jättäneistä 

                                                 
122 NYT 5.5.1961 No title; NYT 6.5.1961 Cuba links priests to Spain bloodshed. 
123 Holbrook 2009, 15. 
124 NYT 13.5.1961 Expulsions Termed ”Just”. 
125 Kirk 1989, 98–99. 
126 NYT 13.5.1961 Expulsions Termed ”Just”. 
127 NYT 14.5.1961 Cuba church group departs for Spain. 
128 NYT 14.5.1961 Article 1. 
129 NYT 14.5.1961 Cuba church group departes for Spain. 
130 Kirk 1989, 98–99. 
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papeista kertoi lähdön olleen seuraus Sikojenlahden maihinnousua seuranneista 

pidätyksistä. Muutamien päivien ajan pidätettyinä olleet papit väittivät joko saa-

neensa hallitukselta määräyksen poistua tai tahtoivat pidätysten ja papistoon koh-

distuneen väkivallan vuoksi poistua vapaaehtoisesti.131  Pappien poistuminen he-

rätti epätietoisuutta myös katolilaisissa. Aktiiviset maallikot katsoivat Kuuban 

jättäneiden pappien luovuttaneen ja pelastaneen itsensä kirkkonsa sijasta. Kuu-

baan jääneet papit puolestaan ajattelivat veljiensä jättäneen taistelun kesken. Pap-

pien poistuminen synnytti näin myös sisäisiä jännitteitä kirkkoon.132 

Koulut, joissa useimmat espanjalaisista sääntökuntalaisista olivat työsken-

nelleet, oli vallattu ja suljettu katoliselta koulujärjestykseltä. Alleviivatakseen kir-

kon ahdasta elintilaa piispat sulkivat Havannassa sijainneen pappisseminaarin ja 

lähettivät sen vähät jäljellä olleet opiskelijat saattamaan koulutuksensa loppuun 

ulkomailla. Näin tehdessään piispat vahvistivat hallituksen tulkintaa ”Washingto-

nin kirkosta”, kirkosta, jolla oli laajat kansainväliset yhteydet maihin, jotka olivat 

Kuuban poliittisia vastustajia.133 Kesäkuun alussa astui voimaan koululaki, joka 

virallisti jo käynnistyneet koulu-uudistukset. Lain ensimmäinen artikla määritteli, 

että koulutus kuului julkiselle sektorille ja oli kaikille ilmaista. Koulutuksen jär-

jestämisestä huolehtivat ainoastaan valtion koulutusyksiköt, eivät yksityiset tahot. 

Lain toinen artikla oikeutti valtion kansallistamaan kaikki saaren yksityiskoulut, 

joiden opetuksen tarjoamisesta huolehtivat joko yksityishenkilöt tai valtionhallin-

non ulkopuoliset instituutiot. Laki turvasi valtion oikeuden ottaa haltuunsa kaikki-

en yksityiskoulujen tilat ja varallisuuden, muun muassa osakkeet, joita yksityisillä 

opetuksentarjoajilla mahdollisesti oli.134 Koululain voimaan tuleminen oli raskas 

isku katoliselle kirkolle. Kirkko oli vuosisatojen ajan ollut saaren suurin opetuk-

sen järjestäjä. Katoliset yksityiskoulut olivat kouluttaneet suurimman osan kuuba-

laisista, jotka olivat päässeet osaksi koulujärjestelmää. Koululaitos oli ollut sekä 

yleissivistävän koulutuksen että katolisen kasvatuksen pääasiallinen kanava saa-

rella.135  Kirkko oli vain kolme viikkoa aiemmin menettänyt ison osan koulujen 

henkilökunnasta joko karkotusten tai vapaaehtoisen maastamuuton vuoksi. Koulu-

uudistus merkitsi kirkolle myös suurta taloudellista tappiota. Kirkko ei menettänyt 

ainoastaan oikeuttaan opettaa, vaan myös opettajina toimineiden työpaikat sekä 
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opetus- ja kasvatustyöhön käytetyt rakennukset ja työhön käytetyn varallisuuden. 

Koulutusoikeuden menettäminen merkitsi myös otteen menettämistä lapsiin ja 

nuoriin. Käytännössä laki vei kaiken, mitä katolinen kirkko oli koulutusjärjestel-

mässä aiemmin hallinnoinut.136 

Heinäkuun alussa Boza Masvidal vaati katolilaisia liittymään aktiivisesti ja 

avoimesti vastarintaan kirkon hierarkian rinnalle. Apulaispiispa rohkaisi kuubalai-

sia katolilaisia elvyttämään uskonsa, elämään uskoaan todeksi arjessa ja todista-

maan uskostaan julkisesti. Boza Masvidal korosti, että kristillinen usko oli ideaali, 

jota kansalaisten tulisi tavoitella – vaikka se vallinneissa olosuhteissa merkitsikin 

kamppailua, uhrauksia ja jopa kuolemaa. Apulaispiispa muistutti kuubalaisia, että 

katolilaisina he olivat kirkon armeija. He olivat Kristuksen sotilaita, joiden tehtävä 

oli ”olla vaaraksi” uuden ajan ilmiöille. Boza Masvidal nimitti ateismia uuden 

ajan pakanallisuudeksi, joka uhkasi kirkon elintilaa. Poliittisen aktiivisuutensa ja 

värikkään ilmaisunsa vuoksi Boza Masvidal oli pidetty piispa Castroa vastusta-

neiden kuubalaisten keskuudessa. Hän antoi kasvot kirkon radikaalille vastarin-

nalle, joka taisteli hallitusta vastaan. Hänen viesteissään kristillisen sanoman rin-

nalla kaikui poliittinen sävy. Juuri poliittisen asemoitumisensa vuoksi apulaispiis-

pan turvallisuus oli jatkuvasti uhattuna. Sikojenlahden maihinnousua seuranneina 

kuukausina hänet täytyi ajoittain jopa kuljettaa turvaan ja piilottaa esitettyjen uh-

kausten ja mahdollisten hyökkäysten varalta.137 

Vatikaani osoitti valppautensa Kuuban suhteen kesällä 1961. Vatikaanin ra-

dio arvosteli Castroa toimista, joihin tämä oli ryhtynyt katolista kirkkoa vastus-

taakseen. Radiolähetyksessä todettiin, että Kuuban hallitus piti katolista kirkkoa 

vastavallankumouksen ilmentymänä. Samalla pantiin merkille, että jokin kuuba-

laisessa ilmapiirissä oli muuttunut ratkaisevasti. Se ei radiojuontajan mukaan ollut 

katolinen kirkko, sen toiminta tai oppi. Kirkon hierarkia ajatteli ja opetti kuten 

aiemminkin. Sen vuoksi radiolähetys toisti Pyhän istuimen traditionaalisen ope-

tuksen: kirkko oli aina tuominnut ja tulisi aina tuomitsemaankin kommunismin.138 

5. Vastarinta umpikujassa 
Vatikaanista kantautuneen arvostelun jälkeen valtion ja kirkon suhde näyttää 

tyyntyneen hetkeksi. Heinä-elokuussa ei tapahtunut uutiskynnyksen ylittäneitä 

yhteenottoja eikä pääministeri Castro esittänyt uusia radikaaleja kommentteja kir-
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kon asemasta Kuubassa. Piispat pysyttelivät hiljaa. Vaikuttaa siltä, että hallitus 

pyrki omalta osaltaan jopa rauhoittamaan kirkon ja valtion vastakkainasettelua. 

Esimerkiksi elokuun puolessavälissä majuri Ernesto ”Che” Guevara osallistui 

Uruguayssa järjestettyyn talouden ja sosiaalipolitiikan konferenssiin Kuuban hal-

lituksen edustajana. Kokoukseen saapui myös latinalaisamerikkalaisia piispoja, ei 

tosin yhtäkään piispaa Kuubasta. Ernesto Guevara esiintyi konferenssissa kohteli-

aana herrasmiehenä, joka osoitti näyttävästi arvostavansa myös paikalle saapunei-

ta katolisen kirkon edustajia. Tämä näkyi erityisesti Guevaran kohdatessa urugu-

aylaisen piispan José M. Cavalleron. Kun Guevara ja piispa Cavallero jakoivat 

aterian piknikillä, Guevara tahtoi välttämättä, että piispalle tarjoiltiin ensimmäise-

nä. Hän itse tahtoi odottaa, kunnes piispa oli saanut ateriansa ja kahvinsa.139  Koh-

taaminen uutisoitiin kuubalaisen virkamiehen sovittelevana eleenä katolista hie-

rarkiaa kohtaan. 

Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidal ei kuitenkaan tehnyt 

myönnytyksiä. Hänelle kirkon vastarinta näyttää merkinneen todellista, aktiivista 

taistelua. Boza Masvidal ei taipunut hallituksen painostuksen alla sulkemaan us-

kontoa ainoastaan kirkkoihin ja yksityiseen elämäntapaan. Hän toi katolisen kir-

kon kaduille ja kansan keskuuteen saarnoissaan, lentolehtisillään ja ristisaatoilla, 

jotka kiersivät Havannan kaduilla. Kesällä vallinnut hetkellinen aselepo päättyi 

viimeistään, kun hallitus julisti kieltävänsä julkiset uskonnolliset kulkueet. Kirkol-

le julistus näyttäytyi jälleen uutena kommunistisena, uskonnonvastaisena toimen-

piteenä. Eduardo Boza Masvidal kohtasi kiellon syyskuussa, kun hallitus eväsi 

häneltä luvan järjestää perinteinen saaren suojelupyhimyksen, Virgen de la Cari-

dad del Cobren, ristisaatto. Kun lupa vihdoin myönnettiin, kyse oli hallituksen ja 

Boza Masvidalin valtakamppailusta. Hallitus myönsi luvan järjestää ristisaaton 

varsinaisen juhlapäivän jälkeen, mutta vain ennen aamuyhdeksää. Boza Masvidal 

puolestaan kieltäytyi taipumasta hallituksen asettamiin rajoihin ja peruutti ristisaa-

ton kokonaan.140 

Kansalaiset tahtoivat marssia kiellosta huolimatta. Syyskuun 10. päivänä 

vallankumouksen radio välitti hallituksen varoituksen ristisaaton varalta: kaikki 

kulkueet olisivat laittomia ja väkijoukot kokoontuisivat omalla vastuullaan. Varoi-

tukset eivät tehonneet. Havannalaiset alkoivat kokoontua Boza Masvidalin kirkon 
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eteen valmiina mielenilmaisukseen.141 Boza Masvidalin johtama mielenosoitus 

kokosi 4000 kuubalaista tekemään julkista vastarintaa hallitukselle ja Fidel Cast-

rolle. Mielenosoituksia järjestettiin samaan aikaan myös muissa kuubalaisissa 

kaupungeissa. Havannan kolmetuntinen mielenosoitus oli laajin julkinen vastus-

tuksen ilmaisu hallituksen vuonna 1959 alkaneella toimikaudella.142 Mielenosoi-

tus muuttui mellakaksi, jossa kuusi mielenosoittajaa loukkaantui ja yksi kuoli po-

liisien ja siviiliarmeijan torjuessa mielenosoittajia pampuin ja konekiväärein. Suu-

rin osa mielenosoitukseen osallistuneista oli keskiluokkalaisia ja työnväenluok-

kaisia havannalaisia.143  

”Kuuba – kyllä! Venäjä – ei!”, huusivat mielenosoittajat käyttäen arkkipiis-

pa Pérez Serantesin paimenkirjeessään lausumia sanoja. ”Vapautta!” huusivat 

ihmismassat tauotta viiden minuutin ajan. ”Alas kommunismi!” huusi osa väki-

joukosta toisten vastatessa: ”Eläköön Kristus!”144 Mielenosoituksen lopuksi väki-

joukot huusivat ensimmäisen kerran: ”Alas Castro!” Samalla he polttivat punaisia, 

kommunismin symbolein varustettuja lippuja. Vastalauseeksi lipuille väkijoukot 

kohottivat ilmaan valkoisia nenäliinoja. Kulkueen kärjessä oli ilmaan kohotettu 

maalaus Neitsyt Mariasta Kuuban suojeluspyhimyksenä kuvattuna.145 Ristisaatos-

ta oli tullut poliittinen marssi. Marssi oli merkittävä rajanylitys maallikkokatoli-

laisten vastarinnassa: marssi oli ensimmäinen julkinen tilaisuus, jonka vastusti 

suoraan hallitusta kommunismin sijaan.146 Mielenilmaukseen tiivistyi kaikki, mitä 

piispat olivat edeltäneiden kahden vuoden aikana paimenkirjeillään kritisoineet. 

Valtion läheinen suhde kommunistisiin valtioihin, yksilönvapauden ja siviiliyh-

teiskunnan kutistuminen ja uskonnon sulkeminen yhteiskunnan ulkopuolelle näyt-

tävät muodostuneen vaikeimmin sulatettavaksi ongelmiksi paitsi piispoille, myös 

tavallisille kuubalaisille.  

Hallitus kävi kirkon kimppuun välittömästi mielenosoituksen jälkeen. Sisä-

ministeriö syytti julkaisemassaan tiedotteessa pappeja ja nunnia juonittelusta, jon-

ka tarkoituksena oli syrjäyttää hallitus ja Fidel Castro. Tiedotteen mukaan juonit-

telun tilaaja oli Yhdysvallat, jonka vakoojina papit toimivat. Katoliset vastarinta-

järjestöt olivat tiedotteen mukaan salakuljettaneet Kuubaan aseita ja räjähteitä, 
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142 NYT 14.9.1961 Bishop in Havana Is Reported Seized; NYT 15.9.1961 Official Version Dis-
puted; Commonweal 6.10.1961 Cuban expulsions. 
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joita he piilottelivat papiston luvalla useissa kirkoissa. Tiedotteen rinnalla syytök-

siä toistivat vallankumouksen radio, hallituksen kontrolloimat sanomalehdet sekä 

Castron kiihkeimmät kannattajat. Kirkon maine vallankumouksen vihollisena le-

visi saaren jokaiseen kolkkaan.147 

Apulaispiispa Boza Masvidal näyttää profiloituneen mielenosoituksen pää-

järjestäjäksi. Vaikuttaa siltä, että hallitus alkoi viimeistään mielenosoituksen myö-

tä nähdä Boza Masvidalin paitsi kirkollisesti myös poliittisesti voimakkaana ja 

hallitukselle vaarallisena. Osoituksena tästä sisäministeriön tiedote suuntasi henki-

lökohtaisen hyökkäyksen Boza Masvidaliin. Sisäministeriö syytti Boza Masvida-

lia vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Apulaispiispa oli tiedotteen mukaan 

vastuussa mielenosoituksen järjestämisestä, mikä osoitti hänen pyrkivän aktiivi-

sesti horjuttamaan hallituksen asemaa. Sisäministeriön mukaan Boza Masvidal 

käytti antikommunismia tekosyynä juonitteluun ja rohkaisi sekä papistoa ja nun-

nia että katolista nuorisoa asettumaan valtiovaltaa vastaan. Tiedote väitti pappien 

myös perustaneen vastavallankumouksellisia järjestöjä, joiden turvapaikkana oli 

Boza Masvidalin kotikirkko Havannassa.148   

Tiedotteen julkaisua seuranneena päivänä apulaispiispa Boza Masvidal pi-

dätettiin. Hänet vangittiin epäiltynä vastavallankumouksellisen toiminnan suunnit-

telemisesta ja järjestämisestä.149 Apulaispiispa oli yksi monista mielenosoituksen 

seurauksena pidätetyistä papeista. Hänen kanssaan pidätettiin vastavallankumouk-

sen pesäksi syytetyn kirkon neljä pappia.150 Pidätyksistä ei uutisoitu tai tiedotettu 

mitään virallisesti. Kirkon hierarkia sen sijaan julkaisi listan papeista, jotka oli 

pidätetty mielenosoituksen vuoksi. Keväällä alkanut puhdistus näytti yltyneen 

uudelleen. Mellakkaa seuranneella viikolla hallituksen armeija ja poliisi pidättivät 

100 pappia kahdessa päivässä. Salainen poliisi saattoi pidätettyjä pappeja Cova-

dongaan, jo kerran aiemmin saarelta poistuneita pappeja kuljettaneeseen purjelai-

vaan. Laivaan saatettujen pappien joukossa oli Havannan ja Matanzasin hiippa-

kuntien korkeissa viroissa työskennelleitä pappeja. Tällä kertaa ei ollut epäselvää, 

että papit joutuivat jättämään saaren pakotettuina, eivät omasta tahdostaan tai 

piispojensa kehotuksesta.151 
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Viikko mielenosoituksen jälkeen purjelaiva Covadonga aloitti matkan Ha-

vannasta Espanjan rannikolle. Laiva kuljetti matkustajissaan 136 karkotettua pap-

pia. Tunnetuin laivaan pakotetuista papeista oli apulaispiispa Eduardo Boza Mas-

vidal. Hänen lisäkseen laivassa oli 45 kuubalaista pappia. Loput 90 karkotettua 

olivat ulkomaalaisia pappeja, jotka olivat työskennelleet Kuubassa. Suurin ulko-

maalaisten pappien ryhmä olivat 90 espanjalaispappia, joita hallitus oli viimeisten 

vuosien ajan syyttänyt francolaisuudesta ja oikeistomielisyydestä. Heidän lisäk-

seen Covadonga kuljetti yksittäisiä pappeja Kanadasta, Hollannista, Unkarista, 

Italiasta ja Venezuelasta.152 Ulkomaalaisten pappien karkottaminen uhkasi ajaa 

Kuuban hallituksen diplomaattiseen kriisiin. Karkottaminen sinänsä oli kansainvä-

listen lakien mukaan sallittua, mutta lähtemään pakotetut papit joutuivat jättämään 

Kuuban vailla passeja ja viisumeita. Covadonga purjehti Espanjaan, mistä osan 

papeista täytyi jatkaa matkaansa.153 Kuubalaisten pappien karkottamiseen halli-

tuksella oli oikeus, sillä vallankumouksen aikana annettujen asetusten mukaan 

heitä oli mahdollista epäillä vastavallankumouksellisesta toiminnasta ja siten 

maanpetturuudesta. Kuubalaisten pappien karkottaminen näyttää olleen hallituk-

sen yritys murtaa kirkon vastarinta romahduttamalla työntekijöiden määrä.154  

Eduardo Boza Masvidal tuotiin laivaan vasta juuri ennen ankkurin nostamis-

ta. Hänet kuljettivat ja saattoivat laivan kannelle saakka hallituksen poliittisen 

poliisiyksikön poliisit.155 Apulaispiispaa oli ilmeisesti pidetty pidätettynä eri polii-

siyksikössä kuin muita pappeja. Valkoiseen kasukkaan pukeutuneen Boza Masvi-

dalin saavuttua satamaan paikalle kerääntyneet havannalaiset hurrasivat apulais-

piispalleen. Kun Boza Masvidal nousi laivaan, hän kääntyi vielä laskuportailla 

tekemään ristinmerkin rantaa kohden ja siunasi laiturille kokoontuneen kansan.156 

Samana iltana purjelaivan lähdön kanssa katolilaiset järjestäytyivät mielenilmauk-

seen karkotettujen pappien puolesta Havannassa. Vain muutama tunti purjelaivan 

lähdön jälkeen järjestetty mielenosoituksellinen ristisaatto synnytti uuden mella-

kan katolilaisten ja kommunistien välille. Mielenosoittajien joukkoon piiloutuneet 

siviilipoliisit pidättivät yhteensä 176 mielenosoittajaa.157 
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Covadongan purjehdittua Havannasta 135 pappia kyydissään kirkko oli puo-

lessa vuodessa menettänyt kolme neljäsosaa papeistaan. Normaalin messuohjel-

man noudattaminen oli mahdotonta; työvoimapula oli ankara. Toisaalta harvoihin 

Havannassa järjestettyihin messuihin riitti tulijoita tungokseen saakka.158 Kirkon 

ja hallituksen vastakkainasettelu kärjistyi äärimmilleen pappien karkottamisen 

myötä. Vaikuttaa siltä, että kirkon vastustus oli laajentunut kansalaisten vastarin-

naksi, jossa vastakkain olivat kristinusko ja kommunismi sekä katolinen kirkko ja 

Kuuban hallitus. Hallitus pyrki rajoittamaan kirkon toimintamahdollisuuksia, 

kirkko puolestaan piti kiinni oikeudestaan harjoittaa uskontoa julkisesti ja näky-

västi. Kirkon toimintaa huomattavasti supistanut pappien karkottaminen oli radi-

kaalein rajoittava toimenpide, johon hallitus oli vallankumouksen aikana ryhtynyt. 

Pääministeri Fidel Castro tunnusti puheessaan karkotusta seuranneella viikolla, 

että valtion ja kirkon välillä vallitsi aktiivisen vastakkainasettelun tila. ”Jos kirkko 

hyökkää, me hyökkäämme vastaan!”, Castro uhosi. Samalla hän palasi aiempiin 

syytöksiinsä ja kutsui puheessaan katolisia pappeja Yhdysvaltain vakoojiksi ja 

oikeistomielisiksi fasisteiksi. Papit toimivat Castron mukaan CIA:n palveluksessa, 

tarkoituksenaan luoda kuubalaiseen yhteiskuntaan sisäistä kaaosta ja järjestää 

kansainvälinen Kuubaa vastustava liike.159 

Castro uhkasi värvätä kansanjoukot jahtaamaan vastavallankumouksellisia 

ja ”tallomaan vastavallankumouksen madot”.160 Hallituksen edustajana hän kielsi 

kaikki uskonnolliset kulkueet, ristisaatot ja mielenilmaukset kirkkojen edustalla. 

Castro uhkasi myös karkottaa kaikki saarella vielä olleet papit, mikäli mielenosoi-

tukset jatkuisivat.161 Vaikuttaa siltä, että hallitus havaitsi syyskuun 1961 aikana, 

ettei kirkko ollut menettänyt kansan tukea vallankumouksen aikana. Kansalaisten 

kirkolle osoittama tuki näyttää kasvaneen hallituskriittisyyden voimistuttua. Halli-

tus puuttui tilanteeseen rajoittavilla toimenpiteillään. Syyskuussa toteutui mittava 

kirkonvastainen kampanja ja kommunistisen propagandan tehostaminen. Castron 

alkuvuodesta käynnistämä puhdistus näytti huipentuneen pappien karkottamiseen, 

mielenosoitusten väkivaltaiseen taltuttamiseen ja kirkonvastaisen propagandan 

levittämiseen. Syyskuun mielenosoitusta seuranneet kaksi viikkoa ajoivat kirkon 

ahtaalle. Toisaalta kirkon ahdinko näyttää saaneen katolilaiset vastustamaan halli-

tusta aiempaa näkyvämmin. 

                                                 
158 NYT 18.9.1961 Havana Deports 135 Priests to Spain. 
159 NYT 21.9.1961 Castro Accuses Priests; Super 2003, 522. 
160 NYT 21.9.1961 Castro Accuses Priests. 
161 NYT 24.9.1961 Castro Regime Losing Favor, But Rule in Cuba is Still Strong. 
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Kirkon vastarinnan ja hallituksen rajoittavien toimenpiteiden välille näyttää 

muodostuneen vuoden 1961 aikana syyn ja seurauksen suhde. Hallituksen asetta-

essa lakeja kirkko nousi vastustamaan niitä. Hallitus syytti kirkkoa vastavallan-

kumouksellisista toimenpiteistä kuten Sikojenlahden maihinnoususta ja syyskuun 

mielenosoituksesta. Se antoi hallitukselle syyn kiristää valvontaa ja rajoituksia, 

joilla se pyrki vähentämään kirkon vaikutusta yhteiskunnassa. Tämä puolestaan 

sai katolilaiset asettumaan vastarintaan hallitusta ja valtiota vastaan. Rajoittavia 

toimenpiteitä seurasivat mielenosoitukset, mielenosoituksia pidätykset, pidätyksiä 

uudet mielenosoitukset. Yhteenotot levisivät Havannasta pienimpiinkin kaupun-

keihin ympäri saarta. Vastarinta vaikuttaa laajenneen piispoista ja papeista tavalli-

seen kansaan, jolle katolisuus oli saanut merkityksen kommunismin vihollisena. 

Katolisen uskon tunnustaminen alkoi merkitä vastalausetta hallitukselle. Samalla 

vastarinnan kohde näyttää laajentuneen hallituksesta myös Fidel Castroon. Cast-

ron kirkkoa vastustaneet puheenvuorot olivat tehneet hänestä uhkan kirkolle. Piis-

pojen silmissä Castrosta näyttää tulleen katolisen kirkon vihollinen, jonka toimin-

ta uhkasi kirkon olemassaoloa. Hänessä henkilöityivät kaksi kirkon suurinta pel-

koa: kommunismi ja antikatolisuus. 

Castron hallituksen kirkonvastaisuus oli jälleen huomattu myös Vatikaanis-

sa. Paavi Johannes XXIII esitti protestin apulaispiispa Boza Masvidalin ja muiden 

pappien karkottamiselle. Paavi totesi, että lähteminen oli Kuubassa koettu joko 

pakoksi tai välttämättömäksi pahaksi, joka oli pakko sietää. Samalla hän kuitenkin 

korosti uskovansa, että hyvä tahto ja tyyneys voittaisivat hätäiset ratkaisut. Paavi 

toivoi kuubalaisten saavuttavan sekä kehitystä ja vakautta että oikeuden uskon-

nonvapauteen. Kuubaa mainitsematta hän muistutti, että monilla alueilla oli käyn-

nissä todellinen uskonnollinen vaino, joka uhkasi yhteiskuntaa ja kansalaisten 

hyvinvointia. Kuubassa katolilaiset olivat paavin mukaan kohdanneet monia koet-

telemuksia ja kärsimyksiä.162 

Kirkon hierarkia sai lopullisen vahvistuksen pelolleen joulukuussa 1961, 

kun Fidel Castro julisti olevansa kommunisti. Castro ilmoitti, että hän oli jo pit-

kään ollut ideologialtaan marxilais-leninisti. Hänen vallankumouksensa lähtökoh-

tana oli ollut yhteiskunnallisten olojen parantaminen. Vallankumouksen hallinto 

ja ideologia puolestaan olivat kommunistisia. Vallankumouksen turvaksi Castro 

oli omien sanojensa mukaan kuitenkin päättänyt salata todellisen suuntautumisen-

sa olojen vakauttamiseksi. Hän vakuutti kuitenkin koko ajan tietoisesti johtaneen 
                                                 
162 NYT 21.9.1961 Vatican protests action by Cubans. 
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maataan kommunistiseksi.163 Castron ideologian tarkempi määritelmä säilyi arvoi-

tuksena hänen julistuksestaan huolimatta. Kuubalainen yhteiskunta oli jo kolmen 

vuoden ajan antanut merkkejä kommunistisesta politiikasta. Vahvistusta Castron 

todelliselle ajattelulle oli vaikea saada. Hänen politiikkansa vaikutti niin kutsutulta 

reaalipolitiikalta, mukautumiselta vallinneisiin olosuhteisiin ja päätösten tekemi-

seltä kokonaisvaltaiset voimasuhteet huomioiden.164 

Kuuba näytti nojautuvan voimakkaasti Neuvostoliiton puoleen. Yhdysvalto-

jen katkaistua diplomaattiset suhteensa Kuubaan valtioiden välinen kaupankäynti 

oli romahtanut. Neuvostoliitto oli sen vuoksi Kuuballe elintärkeä liittolainen myös 

taloudellisesti. Neuvostoliitto solmi Kuuban kanssa tuonti- ja vientisopimuksia, 

jotka auttoivat tasapainottamaan edeltäneiden vuosien aikana pahasti alijäämäi-

seksi luisunutta kansantaloutta.165 Taloudellista etua tärkeämpää Kuuballe oli kui-

tenkin Neuvostoliiton tarjoama tuki kylmän sodan poliittisessa jännitteessä. Cast-

ron taistelu Yhdysvaltojen maailmanlaajuista vallantavoittelua ja imperialismia 

vastaan näytti tuottaneen tulosta, kun Neuvostoliitto asettui tukemaan Kuubaa. 

Reaalipoliittisesti Kuuban ja Yhdysvaltojen välinen rikko näytti ajaneen Castron 

Neuvostoliiton syliin.166 

Katolisen kirkon piispat olivat keväästä 1959 lähtien korostaneet juuri val-

lankumouksen hallituksen reaalipoliittista suuntausta. Piispojen mukaan hallitus 

oli toiminut kommunistisen ideologian mukaisesti jo ennen kuin se oli omaksunut 

varsinaisen ideologian. Ideologia oli näkynyt yhteiskunnassa ennen kuin tehtiin 

julkisesti näkyväksi. Sama reaalipolitiikka alkoi kuitenkin näyttäytyä vuoden 

1961 aikana myös katolisen kirkon toiminnassa Kuubassa. Suuntaus oli päinvas-

tainen kuin Castrolla ja hallituksella; heidän nojautuessa Neuvostoliittoon katoli-

nen kirkko näytti turvautuvan Yhdysvaltoihin. Oli kirkon tradition mukaista, että 

katolilaiset piispat hakivat tukea länsimaista demokratiaa ja kapitalismia edusta-

neesta valtiosta.167 

 

                                                 
163 Commonweal 5.1.1962 Obstacles to Development; Guerra 2009, 73–74; Holbrook 2009, 16; 
Brands 2010, 35. 
164 Suárez 1967, 71–72; Pedraza 2007, 110. 
165 Suárez 1967, 84–85. 
166 Suárez 1967, 71–72; Guerra 2009, 74; Brands 2010, 31–33. 
167 Holbrook 2009, 16. 
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V Vastarinta murtuu – vastustus jatkuu 1962–1963 

1. Kirkko saa kansainvälistä huomiota 
Vastarinta näytti luhistuvan kirkon menetettyä suuren osan työntekijöistään ja 

vastustuksen voimakkaimmista äänistä. Vallankumouksen ensimmäisinä vuosina 

toteutetut lakimuutokset kuten kansallistaminen ja sensuurin tiukentuminen olivat 

tehneet sisäpoliittisen tiedon välittämisen vaikeaksi etenkin katoliselle kirkolle 

Kuubassa.1 Sikojenlahden maihinnousu ja sitä seurannut puhdistusaalto vaikutta-

vat sen sijaan kiinnittäneen kansainvälisen huomion katolisen kirkon asemaan 

Kuubassa.  

Pyhä istuin puuttui ensimmäisenä kansainvälisenä tahona kirkon ja hallituk-

sen suhteeseen. Tammikuussa 1962 monsignor Dino Staffa paljasti haastattelussa, 

että Pyhä istuin oli tullut kirkon ja valtion väliin Kuubassa. Staffa totesi, että kato-

lisen kirkon korkein hierarkia oli todennut ainoaksi jäljellä olleeksi mahdollisuu-

deksi Fidel Castron ekskommunikaation.2 Pyhän istuimen väliintulo toimi osoi-

tuksena katolisen kirkon universaalista luonteesta; juuri siitä, mitä Fidel Castro 

vaikuttaa kuubalaisessa kirkossa vierastaneen ja pelänneen. 

Monsignor Staffan antama lausunto ei ollut virallinen ilmoitus ekskommu-

nikaatiosta, hän ainoastaan vastasi esitettyyn kysymykseen. Staffa totesi, että ta-

vanomaisen paavin antaman ekskommunikaatioilmoituksen sijaan Johannes 

XXIII oli päätynyt käsittelemään Fidel Castron ekskommunikaation hiljaisuudes-

sa. Tavoitteena oli ollut välttää Vatikaanin ja Kuuban diplomaattisten suhteiden 

tulehtuminen ja siten kirkon aseman huonontuminen Kuubassa. Tarkkaa syytä 

Fidel Castron ekskommunikaatiolle ei koskaan paljastettu. Monsignor Staffa tote-

si kuitenkin ekskommunikaatiosta ilmoittaneen haastattelun yhteydessä, että Kuu-

ban hallitus oli vanginnut piispoja ja estänyt heitä suorittamasta virkatehtäviään. 

Castron ekskommunikaatio oli siten mahdollisesti tapahtunut jo syksyllä 1961, 

Eduardo Boza Masvidalin karkotusta seuranneen syvän hiljaisuuden aikana.3 

Fidel Castron ekskommunikaation arveltiin olleen niin kutsuttu automaatti-

nen ekskommunikaatio tai latae sententiae, teon itsensä vuoksi jo tapahtunut eks-

kommunikaatio. Tällainen ekskommunikaatio oli kirkon opin mukaan niin ilmei-

nen, ettei siitä ole välttämätöntä ilmoittaa asianomaiselle. Katolisen kirkon ka-

nonisessa laissa todettiin, että kommunismin edistämisen suora seuraus oli auto-
                                                 
1 Pedraza 2005, 17, 27. 
2 NYT 4.1.1962 Vatican Declares Castro Incurred Chuch’s Excommunication Automatically. 
3 NYT 4.1.1962 Vatican Declares Castro Incurred Chuch’s Excommunication Automatically. 
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maattinen ekskommunikaatio. Piispan vangitseminen, tämän toiminnan estäminen 

ja paavia vastaan asettuminen johtivat myös automaattiseen ekskommunikaati-

oon.4 Toisaalta Castro oli myös puhunut katolilaisia kardinaaleja ja piispoja vas-

taan ja kehottanut kansanjoukkoja vastustamaan katolista kirkkoa. Nämäkin olisi-

vat saattaneet riittää syiksi ekskommunikaatioon kanoniseen lakiin perustuen.5 

Ekskommunikaatio merkitsi sulkemista avoimen kirkkoyhteyden ulkopuolelle. 

Rikkomukseen syyllistynyt katolilainen ekskommunikoitiin eli suljettiin pois kir-

kon tarjoamista oikeuksista. Ekskommunikoitu katolilainen ei voinut esimerkiksi 

osallistua ehtoolliselle. Ekskommunikaatio ei kuitenkaan tarkoittanut vapautta 

kirkkoon kuuluvan velvollisuuksista tai kirkosta erottamista. Ainoastaan paavi tai 

hänen valtuuttamansa Pyhän istuimen virkailija saattoi vapauttaa rikkeitään katu-

neen ekskommunikaatiosta.6 

Fidel Castro ei itse kommentoinut ekskommunikaatiotaan. Hänen lisäkseen 

saman rangaistuksen saivat ilmeisesti myös muut hallituksen korkea-arvoiset vir-

kamiehet kuten presidentti Osvaldo Dorticos Torrado. Hallitus ei kuitenkaan otta-

nut lainkaan kantaa Pyhän istuimen ratkaisuun.7 Fidel Castro ei ollut milloinkaan 

tunnustanut valtion ja kirkon konfliktia.8 Hänen mukaansa hallitus ei koskaan ol-

lut toiminut kirkkoa vastaan. Castro oli vakuuttanut useasti, että hallitus oli viha-

mielisen sabotaasin uhri, joka oli aina kohdellut uskontoa ja katolista kirkkoa 

lempeästi ja myötämielisesti. Kirkko oli piispojensa johdolla käynyt hyökkäyk-

seen hallitusta vastaan. Castro oli korostanut, ettei hallitus ollut edes provosoitu-

nut kirkon vastarinnasta.9 

Ekskommunikaatio osoittaa, että Pyhän istuimen näkökulmasta Fidel Castro 

oli järjestelmällisesti vainonnut katolista kirkkoa Kuubassa. Kuuban ja Pyhän is-

tuimen diplomaattiset suhteet eivät kuitenkaan olleet katkenneet missään vaihees-

sa vallankumouksen aikana. Pyhä istuin oli saanut pitää edustajansa, nuntiuksen, 

Kuubassa koko vallankumouksen ajan. Kuuballa puolestaan oli ollut Vatikaanissa 

suurlähettiläs, joka oli kuitenkin kutsuttu takaisin Kuubaan joulukuussa 1960. 

Hallituksen päämiesten ekskommunikaatio kuitenkin vaikuttaa saaneen hallituk-

sen kiinnittämään jälleen huomiota diplomaattisiin suhteisiin. Vain kuukausi eks-

                                                 
4 Code of Canon Law. 
5 Code of Canon Law; NYT 4.1.1962 Vatican Declares Castro Incurred Church’s Excommunica-
tion Automatically. 
6 NYT 4.1.1962 Vatican Declares Castro Incurred Church’s Excommunication Automatically. 
7 NYT 4.1.1962 Vatican Declares Castro Incurred Church’s Excommunication Automatically. 
8 Tejada 1999, 26. 
9   
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kommunikaatiolausunnon jälkeen Fidel Castron hallitus nimitti uuden suurlähetti-

lään Kuuban edustajaksi Vatikaaniin.10 

Katolisen kirkon asema vallankumouksessa oli herättänyt huomiota kan-

sainvälisessä mediassa jo aiempina vuosina. Vuonna 1962 kansainvälisen huomi-

on herättäjänä työskenteli ennen kaikkea Eduardo Boza Masvidal. Puoli vuotta 

aiemmin karkotettu apulaispiispa tuli julkisuuteen Committee for the Defense of 

Cuban Political Prisoners -järjestön johtajana tammikuussa 1962. Espanjaan pur-

jelaivalla kuljettu Boza Masvidal oli ilmeisesti siirtynyt New Yorkiin, mistä käsin 

hän pyrki vaikuttamaan kansainvälisiin järjestöihin kuten Punaiseen ristiin Kuu-

ban ihmisoikeuskysymysten esiin nostamiseksi.11 Pian esiintulonsa jälkeen Boza 

Masvidal ilmaisi huolensa myös katolisen kirkon asemasta Kuubassa. Boza Mas-

vidal totesi, että kirkko oli kuihtunut lähes olemattomaksi. Saarella oli apulais-

piispan mukaan jäljellä ainoastaan sata katolista pappia. Heistä suurin osa sinnitte-

li Havannassa. Syrjäisemmissä maakunnissa oli Boza Masvidalin mukaan useim-

missa alle viisi pappia kussakin.12 

New Yorkissa Eduardo Boza Masvidal järjesti myös ”rukouksen ristiretken” 

kutsuessaan Yhdysvaltain katolilaisia ja kuubalaisia pakolaisia rukoilemaan Kuu-

ban yhteiskunnallisten olojen puolesta. Jälleen kerran kuubalainen piispa otti kan-

taa kommunistiseen maailmankatsomukseen: apulaispiispa muistutti kuulijoitaan 

New Yorkissa, että kommunismin perimmäinen tarkoitus oli viedä yksilöltä hänen 

itsemääräämisoikeutensa. Boza Masvidal myös rohkaisi kuubalaisia tavoittele-

maan Jumalan lahjoittamaa vapautta ja oikeutta, vaikka vastassa olivatkin totalita-

rismin ja tyrannian kasvot. Tämän puolesta Boza Masvidal pyysi yhdysvalta-

laisiakin rukoilemaan.13 

Kansainvälinen huomio katolisen kirkon asemaan Kuubassa ei vaikuttanut 

hallituksen toimintaan. Vaikuttaa siltä, että hallitus noudatti edelleen ainakin jos-

sain määrin kommunistista strategiaa pienentää uskonnon merkitystä yhteiskun-

nassa. Kristillistä pääsiäistä ei vuonna 1962 mainittu sanallakaan saarella edelleen 

toimineissa sanomalehdissä. Sen sijaan lehdet julistivat jo edesmenneen Leninin 

olleen syvästi rakastunut Kuubaan ja Fidel Castron olevan kaikkien aikojen par-

hain ja tehokkain marxilais-leninisti Kuubassa.14 Hallituksen strategia ei kuiten-

                                                 
10 NYT 4.2.1961 New Cuban Envoy Calls on the Pope. 
11 NYT 9.1.1962 Red Cross Accuses Cuba on Prisoners. 
12 NYT 4.2.1962 New Cuban Envoy Calls on the Pope. 
13 NYT 10.2.1962 Prayer for Cuba Asked. 
14 NYT 23.4.1961 Cuba marks Easter and Lenin Birthday. 
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kaan näytä toimineen kuten aiempina vuosina: esimerkiksi pääsiäisenä Kuubassa 

ei juhlittu ainoastaan vallankumouksen juhlaa vaan myös kristillistä pääsiäistä. 

Innokkaimpien kommunistien juhliessa hallituksen johdolla Leninin syntymäpäi-

vää saaren kirkot täyttyivät pääsiäisajan tapahtumiin osallistuneista katolilaisis-

ta.15 Vaikuttaa siltä, että katolilaisten keskuudessa herännyt laajempi vallankumo-

uksen vastustus oli vahvistanut myös kristillisten traditioiden merkitystä kansalai-

sille.  

2. Vastarinnan laajuus paljastuu 
Keskustelu lasten ja perheiden asemasta Kuubassa oli herättänyt katolilaisissa 

levottomuutta vallankumouksen alusta saakka. Ensimmäinen viite koulujärjestel-

män uudistamisesta oli saatu tammikuussa 1959, välittömästi vallankumouksen 

voiton jälkeen. Vuoden 1961 syksyllä Havannan kaduilla oli leijaillut lentolehtiä, 

joissa oli ennakoitu lakimuutoksia vanhempien lapsiaan koskevaan määräämisoi-

keuteen. Lentolehtiset olivat uhanneet, että tulevat lait siirtäisivät kaikki saaren 3–

20-vuotiaat lapset vanhempien määräämisoikeudesta valtion kontrolliin. Uhattuna 

oli patria potestad, vanhempien kasvatusoikeus lapsiinsa. Erityisen peloissaan 

olivat olleet valkoisen keskiluokan vanhemmat, jotka olivat tottuneet laajoihin 

mahdollisuuksiin valita lapsilleen oman tahtonsa mukainen kasvatus ja koulutus.16 

Piispat olivat alusta saakka vastustaneet kasvatusta ja koulutusta koskeneita 

lakimuutoksia. Jo vallankumouksen ensimmäisinä kuukausina vuonna 1959 piis-

pat olivat protestoineet rajusti hallituksen kaavailemia koululain uudistuksia vas-

taan. Arkkipiispa Pérez Serantes oli paimenkirjeessään La ensenanza privada 

tuominnut ehdottomasti uuden koululain. Vastustuksen syynä oli ollut katolisen 

kirkon oppi perheen pyhyydestä ja vanhempien päätösvallasta lapsensa kasvatuk-

seen.17 Piispat olivat todenneet paimenkirjeissään, että pyrkimys viedä lapset van-

hempien hallinnasta oli erottamaton osa kommunistista ideologiaa. Piispojen mu-

kaan kommunismi ei kunnioittanut Jumalan säätämää pyhää perheen olemusta 

vaan tahtoi liittää lapset osaksi valtion koneistoa.18 Pelko oli levinnyt piispoista 

valkoiseen keskiluokkaan. Keskiluokka oli myös ensimmäisenä aktivoitunut vas-

tustamaan vallankumousta ja sen johtajia. Samalla kaupunkien valkoisen keski-

luokan yhteiskunnallisesti aktiiviset yksilöt olivat ensimmäisinä ryhtyneet varsi-

                                                 
15 NYT 23.4.1961 Cuba Marks Easter and Lenin Birthday. 
16 Pedraza 2007, 81. 
17 La ensenanza privada 1959. 
18 La ensenanza privada 1959.  
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naiseen vastarintaan.19 Ei ollut sattumaa, että poliittisesti valveutuneet katoliset 

maallikkojärjestöt olivat syntyneet juuri katolisen keskiluokan mielenilmauksena 

vallankumoukselle. 

Katolisen vastarinnan laajuus paljastui huhtikuussa 1962, kun tieto Operaa-

tio Peter Panista levisi maailmalle. Yhdysvaltain etelärannikolle Miamiin kerään-

tyneet pakolaislasten joukot paljastuivat järjestelmälliseksi suunnitelmaksi, jonka 

tarkoituksena oli pelastaa kuubalaislapsia kommunismilta.20 Operaatio Peter Pa-

niksi nimitettiin huolellisesti salattua Kuuban ja Yhdysvaltain välistä yhteis-

työoperaatiota, jossa kuubalaisia lapsia lennätettiin Havannasta Miamiin pakolai-

sina ja siirtolaisina, joista ei tehty ilmoitusta heidän kotimaassaan. Joulukuussa 

1960 alkanut operaatio oli ennen paljastumistaan toukokuussa 1962 ehtinyt siirtää 

10 000 lasta Kuubasta Yhdysvaltoihin. Vuonna 1962 lapsia oli kuljetettu peräti 

kahdella päivittäisellä lennolla Havannasta Miamiin.21 

Yhdysvalloissa Operaatio Peter Pania johti Miamissa toimiva katolisen lau-

peudentyön keskus Miami Catholic Welfare Bureau. Keskuksen johtaja, isä Bryan 

Walsh, oli irlantilainen siirtolaispappi, joka vastasi lasten kotiuttamisesta ja tila-

päisen perheen löytämisestä. Hänen kanssaan operaatiolle antoi kasvot James Ba-

ker, itseään ”amerikkalaiseksi kuubalaiseksi” kutsunut Havannassa toimineen 

Ruston Academyn entinen johtaja.22 Yhdysvaltain hallitus oli ollut alusta saakka 

tietoinen operaatiosta ja tarjonnut sille tukensa. Hallituksen myötämielisyys oli 

tuonut operaatiolle valtiollisen rahoituksen. Tammikuussa 1961 operaatio oli li-

säksi saanut luvan saattaa Yhdysvaltoihin kuubalaislapsia ilman viisumeita, kun-

han heidän valvonnastaan vastaisi Miamin katolinen hiippakunta. Näin koko ope-

raatio profiloitui katoliseksi hankkeeksi, jonka alullepanija ja toteuttaja katolinen 

kirkko oli.23 

Suuri osa joulukuussa 1960 alkaneessa ensimmäisessä siirtoaallossa lähte-

neistä lapsista oli kuubalaisten vastarintajärjestöjen keulahahmojen jälkeläisiä, 

jotka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA tahtoi kuljettaa turvaan. Heidän van-

hempansa kuuluivat valveutuneeseen valkoiseen keskiluokkaan, joka tahtoi len-

nättää lapsensa pois kommunismin vaikutuspiiristä.24 Suuri osa lapsista oli kui-

tenkin aivan tavallisten kuubalaisten perheiden kasvatteja, jotka heidän vanhem-
                                                 
19 Pedraza 2007, 110–111. 
20 NYT 27.5.1962 Cuban Children Helped in Florida; Kapcia 2008, 154–155. 
21 NYT 27.5.1962 Cuban Children Helped in Florida. 
22 Pedraza 2007, 81; Kapcia 2008, 154–155. 
23 Conde 1999, 52–53. 
24 NYT 27.5.1962 Cuban Children Helped in Florida; Conde 1999, 47–48. 
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pansa tahtoivat lähettää pois saarelta. Vanhempien päätöksen syynä oli ennen 

kaikkea pelko lakimuutoksesta, joka olisi siirtänyt lapset vanhemmilta valtiolle. 

Lakimuutos puolestaan heijasti kommunistista yhteiskuntaa sellaisena, kun lap-

sensa menettämistä pelänneet vanhemmat sen näkivät. Lisäksi vanhemmat suhtau-

tuivat epäröiden vuonna 1961 käynnistyneeseen koulutuskampanjaan, joka oli 

sulkenut saaren peruskoulut ja lähettänyt teini-ikäisiä opettajaksi maaseudun työ-

läisten keskuuteen.25 

Operaatio oli säilynyt huolellisesti salattuna. Siitä olivat tienneet ainoastaan 

mukana olleet toimijat sekä Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA, joka oli rahoitta-

nut ja valvonut operaatiota.26 Operaatio oli sekä poliittinen että psykologinen in-

terventio. Kuuban hallitus suhtautui operaatioon psykologisena sodankäyntinä, 

jonka tavoite oli horjuttaa vallankumousta. Yhdysvalloille operaatio puolestaan 

merkitsi mahdollisuutta pelastaa lapsia lähialueella tapahtuneelta, uhkaavana pide-

tyltä kommunistiselta indoktrinaatiolta ja samalla kannustaa kuubalaisia vastus-

tamaan Castroa.27 Operaatio Peter Panin oli ilmeisesti kaavailtu myös laajenevan. 

Lasten siirtämisen jälkeen olisi ilmeisesti ollut mahdollista aloittaa kuubalaisten 

vastavallankumouksellisten ja vastarintajärjestöjen aktiivien siirtäminen turvaan 

kiristyneestä poliittisesta ilmapiiristä ja toisinajattelijoiden vainosta. Tähän jouk-

koon operaation isä James Baker oli lukenut myös saaren aktiiviset katolilaiset, 

jotka vastustivat hallitusta katolisesta uskostaan johtuen.28 Keskiluokka näyttää 

sekä kuubalaisten vastarintaliikkeiden että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n 

mukaan olleen vallankumouksen ydinjoukko. 

Operaatio Peter Panin toteuttamista oli vaikeuttanut tammikuu 1961, jolloin 

Yhdysvallat katkaisi diplomaattiset siteensä Kuubaan. Tämä jälkeen operaatioon 

oli tullut mukaan Iso-Britannia, joka oli auttanut lennättämään lapsia oman lähe-

tystönsä kautta Jamaikalle ja sieltä edelleen Miamiin.29 Jamaikalla operaatiolle 

tarjosi täyden tukensa ja apunsa Kingstonin hiippakunnan piispa John J. Mc-

Eleney.30 Operaatio oli keskeytynyt myös Sikojenlahden maihinnousuun huhti-

kuussa 1961 mutta jatkunut pian maihinnousun jälkeen kiihtyneeseen tahtiin.31 

Kuubassa maihinnousun seurauksena käynnistynyt puhdistus oli saanut vallanku-

                                                 
25 Pedraza 2007, 81. 
26 NYT 27.5.1961 Cuban Children Helped in Florida; Pedraza 2007, 81. 
27 Pedraza 2007, 82. 
28 Conde 1999, 48; Kapcia 2008, 155. 
29 Pedraza 2007, 82. 
30 Conde 1999, 52. 
31 NYT 27.5.1962 Cuban Children Helped in Florida. 
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mousta vastustaneeseen keskiluokkaan kuuluneet vanhemmat pelkäämään paitsi 

lastensa myös oman turvallisuutensa puolesta. CIA sen sijaan ilmeisesti menetti 

mielenkiintonsa lasten siirtämiseen epäonnistuneen maihinnousuyrityksen jälkeen 

ja vetäytyi operaatiosta.32 

Operaation paljastuttua Catholic Welfare Bureau kieltäytyi kertomasta, 

kuinka operaatiota johdettiin Kuubassa – ja kenen toimesta. Sikojenlahden mai-

hinnousun seurauksena kuitenkin myös Operaatio Peter Pan yhdistettiin katoliseen 

kirkkoon Kuubassa. Varmuutta Kuuban kirkon hierarkian osallisuudesta operaati-

oon ei ollut; katolisen kirkon läsnäolo Miamissa lapsia vastaanotettaessa näytti 

kuitenkin kertovan Kuuban hallitukselle, että katolinen kirkko tuki operaatiota 

myös Kuubassa.  Miamissa alle 12-vuotiaiden lasten ensimmäisenä sijoituspaik-

kana toimi lisäksi Kuubasta paenneiden sääntökuntasisarien ylläpitämä Our Lady 

of Charityn konventti.33 

Katolisen kirkon rooli Kuubassa operaation toteuttamisessa pysyi pitkään 

epäselvänä. Kirkko ei vaikuta olleen operaation pääsuunnittelija Kuubassa. Aloit-

teen operaatioon tekivät ylemmän keskiluokan aktiiviset vastavallankumoukselli-

set. Heidän kauttaan katolinen kirkko kuitenkin toimi Kuubassa yhtenä operaation 

osana.34 Katolisen kirkon rooli Kuubassa oli toimia kontaktina lennättämistä 

suunnitelleiden vanhempien ja lennätyksiä toteuttaneiden vastavallankumouksel-

listen välillä. Vanhemmat, jotka suunnittelivat lastensa lähettämistä Kuubasta Yh-

dysvaltoihin, suhtautuivat hallitukseen vastustavasti. Näin ollen monet heistä oli-

vat tunnustavia katolilaisia. Kirkko, perheelle tutut papit ja lapsia kouluissa opet-

taneet sääntökuntasisaret olivat vanhemmille ensimmäinen kontakti paon suunnit-

teluun. Erityisesti katolisissa kouluissa työskennelleet sisaret kokivat velvollisuu-

dekseen auttaa lapsia pääsemään pois saarelta.35   

Kirkon virallista osuutta Operaatio Peter Paniin ei tunneta. Esimerkiksi sitä 

ei tiedetä, kuinka organisoitunutta ja suunnitelmallista katolisen kirkon osallisuus 

operaation toteuttamisessa Kuubassa oli. Piispojen osuutta operaatioon ei myös-

kään tunneta. Ei ole selvää, tiesivätkö piispat operaatiosta ja tukivatko he kirkon 

työntekijöiden osallistumista vai tekivätkö operaatiossa toimineet papit ja sisaret 

ratkaisunsa itsenäisesti. Ilmeisesti kirkon työntekijöiden osallistuminen oli kuiten-

                                                 
32 Pedraza 2007, 84. 
33NYT 27.5.1962 Cuban Children Helped in Florida. 
34 Conde 1999, 57–62. 
35 Conde 1999, 62–63, 66–67. 
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kin laajaa ja jopa yleistä.36 Paljastuessaan Operaatio Peter Pan vakuutti hallituksen 

katolisen kirkon ja katolilaisten aktiivisesta vastarinnasta. Operaatio osoittaa, että 

vuoden 1960 lopusta alkaen katolisen kirkon vastarinta laajeni kirkon hierarkiasta 

katolisen kansanosan vastarinnaksi. Kirkon vastarinta laajeni: piispojen paimen-

kirjeistä alkanut vastustuksen ilmaisu sai tukea kansan parissa ja muuttui lopulta 

laajaksi hallituksen vastaiseksi ajatteluksi, jonka perusteena oli kristillisen maail-

mankatsomuksen ja kommunismin yhteentörmäys. Vastustus kiteytyi maanalaisen 

vastarinnan nousuun. Kristillinen vastustus sulautui osaksi poliittista vastarintaa, 

jonka ilmeni useiden maanalaisten vastarintajärjestöjen ja laajan kansalaisakti-

vismin kautta. Katoliset maallikkoliikkeet sulautuivat osaksi yleistä vastarintaa. 

Osalla vastustajista vastarinnan syynä olivat kristillinen vakaumus, osalla poliitti-

nen mielipide. Vastarinnan sulautumisen myötä piispojen osuus vastarinnassa 

näyttää vähentyneen. Esiin nousivat yksilöt, ensin maanalaisten vastarintaliikkei-

den keulahahmot ja myöhemmin tavalliset maallikkokatolilaiset. Katolinen vasta-

rinta sai saman merkityksen kuin keskiluokan vastarinta. 

Operaatio Peter Pan sitoi katolisen vastarinnan tiukasti Yhdysvaltoihin. Ka-

tolinen kirkko Yhdysvalloissa oli jo pitkään nähnyt kommunismin uhkana maail-

man tasapainolle. Yhdysvaltain katolilaiset pitivät taistelua kommunismia vastaan 

taisteluna kristinuskon elämästä ja kuolemasta. Kommunismin materialistinen ja 

ateistinen maailmankuva uhkasi yhdysvaltalaisten mukaan koko maailman kristil-

lisyyttä. Sen vuoksi Yhdysvalloissa oli 1960-luvun alussa voimistunut laaja kom-

munisminvastainen kampanja. Merkittävässä roolissa kampanjassa olivat Yhdys-

valtoihin saapuneet siirtolaiset. Erityisesti pakolaisina Yhdysvaltoihin saapuneet 

katolilaiset saattoivat omalla osallistumisellaan kytkeä kommunisminvastaiseen 

kampanjointiin myös oman kansallisen katolisen kirkkonsa.37 Kuubalaiset pako-

laiset olivat Yhdysvalloille kullanarvoinen ase Fidel Castroa vastaan. Maanalai-

sissa vastarintaliikkeissä toimineet kuubalaiset pakolaiset tarjosivat Yhdysvaltain 

tiedustelupalvelu CIA:lle käyttökelpoisen sissiryhmän Sikojenlahden maihinnou-

suun huhtikuussa 1961. Samojen vastarintaliikkeiden toimesta kuubalaislapset 

saivat lämpimän vastaanoton Miamissa Operaatio Peter Panin puitteissa.38 Vaikut-

taa siltä, että kuubalainen vastarinta sitoutui Yhdysvaltoihin kahdesta suunnasta: 

CIA:n ja katolisen kirkon kautta. Suurta osaa kuubalaisista pakolaisista yhdistivät 
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maanalaiset vastarintaliikkeet ja herännyt katolinen aktiivisuus. Yhteen liittyneinä 

nämä merkitsivät vastarintaa. Tämä vastarinta oli moottori, jota Yhdysvallat hyö-

dynsi kampanjoidessaan Fidel Castroa, tämän vallankumousta ja hallitusta vas-

taan. 

3. Vastarinnan äänet heikkenevät 
Paavi Johannes XXIII oli vuonna 1961 kutsunut koolle Vatikaanin toisen konsii-

lin, ekumeenisen kirkolliskokouksen, jonka tarkoituksena oli päivittää katolisen 

kirkon oppi ja julistus vastaamaan modernia kristillisyyttä. Pyrkimys sai kutsuma-

nimen aggiornamento, ajan tasalle saattaminen. Konsiili avattiin elokuussa 

1962.39 Konsiili oli kokoontuneena Vatikaanissa myös lokakuun puolivälissä, kun 

paavi kokosi kokouksen avajaisjuhlallisuuksiin osallistuneet diplomaatit ja muut 

valtiolliset edustajat Vatikaanissa sijainneeseen Sikstuksen kappeliin lähestyäk-

seen heitä vetoomuksella maailmanrauhan säilyttämisestä.40 

Paavi puhutteli diplomaatteja kiinnittäen puheessaan huomiota poliittiseen 

tilanteeseen, jossa kylmän sodan hallitsema maailma oli. Paavi korosti ajan vaka-

vuutta ja merkittävyyttä. Hän vaati valtioiden johtajia tekemään uhrauksia ideolo-

giassaan ja politiikassaan, jotta rauha säilyisi kansakuntien välillä. Samassa pu-

heessa paavi korosti, että käsillä olleella kirkolliskokouksella oli rooli paitsi us-

konnollisena, myös sosiaalisena ja poliittisena linjanvetona, joka liitti katolisen 

kirkon osaksi poliittista toimintaa ja laajempaa sosiaalista ajattelua.41 Puheensa 

jälkeen paavi keskusteli hetken yksityisesti Kuubaa tilaisuudessa edustaneiden 

virkamiesten kanssa. Kuubasta paikalla olivat alkuvuodesta virkaansa nimitetty 

suurlähettiläs Luis Amado Bianco sekä paikalle erityisesti lähetetty Leonardo 

Fernández Sanchez. Paavi ei maininnut Kuubaa puheessaan.42 Kuitenkin yksityi-

nen keskustelu kuubalaisten edustajien kanssa antoi selvän signaalin. Pyhä istuin 

seurasi edelleen herkeämättä Kuuban poliittisen ilmapiirin kehitystä. 

Johannes XXIII:n puheen ajankohtaisuus sai todisteen vain muutamaa päi-

vää myöhemmin. Lokakuun 14. päivänä Kuuban ylitse lentäneet Yhdysvaltain 

tiedustelulentokoneet havaitsivat saarella rakennettavan tukikohtaa ydinaseille. 

Rakennustöiden taustalla oli Kuuban tuttavuus Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton 

johtaja Nikita Hruštšov oli muodostanut lämpimän suhteen Fidel Castron kanssa. 
                                                 
39 Chadwick 1992, 115–116. 
40 NYT 13.10.1962 Pope Makes Plea for ”Sacrifices” to Assure Peace. 
41 NYT 13.10.1962 Pope Makes Plea for “Sacrifices” to Assure Peace; Stehle 1981, 305; Chad-
wick 1992, 116–117. 
42 NYT 13.10.1961 Pope Makes Plea for ”Sacrifices” to Assure Peace. 
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Ilmeisesti suojellakseen Kuubaa Yhdysvaltain mahdollisilta invaasioyrityksiltä ja 

toisaalta saattaakseen Neuvostoliiton todelliseksi uhkaksi Yhdysvalloille Hruštšov 

oli sopinut Castron kanssa kesällä 1962, että Neuvostoliitto sijoittaisi Kuubaan 

sodankäyntivarusteitaan. Varusteisiin kuului ydinohjuksia, panssarivaunuja, hävit-

täjälentokoneita sekä noin 50 000 sotilasta ja sotateknikkoa. Kun Yhdysvaltain 

tiedustelulentoja tehneet koneet havaitsivat ydinkärjet, presidentti John F. Kenne-

dyllä oli syytä pelkoon: Kuubasta ammuttuina Neuvostoliiton ydinohjukset olisi-

vat riittäneet tavoittamaan Yhdysvaltain rannikon.43  

Ydinaseiden paljastumista seuranneet 13 vuorokautta olivat kylmän sodan 

kauhun hetki. Maailma ei toisen maailmansodan loppumisen jälkeen ollut tullut 

lähemmäksi sodan puhkeamisen mahdollisuutta. Hruštšov ja Kennedy neuvotteli-

vat kriisin ratkaisusta. Castro ei ollut toivonut ydinohjuksia sijoitettavaksi maa-

hansa; hän kuitenkin vastusti niiden pois vetämistä. Hruštšov oli puolestaan ilmei-

sen kiintynyt Kuuban vallankumoukseen. Suostuessaan poistamaan sotavarus-

teensa Kuubasta hän vaati presidentti Kennedyltä lupauksen siitä, että Yhdysvallat 

ei hyökkäisi Kuubaan. Näin kriisin kolmannesta osapuolesta, Kuubasta, tuli lopul-

ta kriisin voittaja. Ohjuskriisi sekä osoitti Kuuban läheisen yhteyden Neuvostoliit-

toon että pakotti Yhdysvallat perääntymään.44 Ydinaseet olivat ohjuskriisin myötä 

tulleet konkreettiseksi uhkaksi kylmän sodan jakamassa maailmassa. Kuuba oli 

kriisin keskiössä. Paavi Johannes XXIII vetosi rauhan puolesta uudestaan loka-

kuun lopussa. Paavi vaati valtioiden johtajia tekemään kaikkensa rauhan takaami-

seksi – ennen kaikkea neuvottelemaan rauhanomaisesti. Johannes XXIII ei mai-

ninnut Kuubaa kertaakaan puheessaan. Oli kuitenkin selvää, että viittaus ”uhkaa-

viin pilviin, jotka tummentavat kansainvälisen horisontin” koski ohjuskriisiä.45 

Ohjuskriisillä oli suora vaikutus kirkon vastarintaan. Kuuban ja Yhdysval-

tain suhteen kariutuessa lopullisesti Kuuba liittoutui entistä tiiviimmin Neuvosto-

liiton kanssa. Kommunismin ote yhteiskunnasta näytti irrottamattomalta.46 Ohjus-

kriisin seurauksena Kuuba sulki rajansa ja lopetti kaiken lentoliikenteen Yhdys-

valtoihin. Yhdysvallat puolestaan sulki kenttänsä Kuubasta saapuneilta lennoilta. 

Näin ollen Operaatio Peter Pan keskeytyi.47 Ohjuskriisi jännitti Kuuban ulkopoli-

tiikan äärimmilleen. Suhde Yhdysvaltoihin näytti menetetyltä. Ohjuskriisi oli 

                                                 
43 Gaddis 1997, 263; Pedraza 2007, 112; Hershberg 2010, 65–69;  
44 Pedraza 2007, 112–113; Hersberg 2010, 69–81. 
45 NYT 26.10.1962 Pope Bids Rulers to Save the Peace; Stehle 1981, 305. 
46 Gleijeses 2010, 333–334; Hershberg 2010, 85–87. 
47 Pedraza 2007, 81.  
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myös ensimmäinen kylmän sodan ilmiö, joka kosketti suoraan katolista kirkkoa 

Kuubassa. Kriisi sai kirkon nojautumaan tiukemmin Yhdysvaltoihin. Kuuban hal-

litukselle Yhdysvallat puolestaan näyttäytyi arkkivihollisena, joka uhkasi Kuuban 

turvallisuutta. Kirkko ajautui väistämättä samaan virtaukseen tähytessään Yhdys-

valtoihin. Operaatio Peter Panin keskeydyttyä ja ohjuskriisin uhattua kansainvälis-

tä turvallisuutta katolinen kirkko vaikutti neuvottomalta. Kirkon vastarinnan po-

liittinen ulottuvuus oli paljastunut ja valunut hukkaan. Kirkon ja valtion suhde oli 

ajautumassa sisäpoliittiseen kylmään sotaan. Pyhä istuin kuitenkin puuttui jälleen 

tilanteeseen. Paavi Johannes XXIII:n Kuubaan vuonna 1962 lähettämä Pyhän is-

tuimen apostolinen nuntius, monsignor Cesar Zacchi otti kirkon ja valtion suhteet 

hoitoonsa.48 Samaan aikaan Pyhä istuin ilmeisesti välitti jälleen kerran kuubalai-

sille piispoille ohjeen olla kuumentamatta tilannetta tarpeettomalla vastarinnalla.49 

Monsignor Zacchi oli Pyhän istuimen Kuuban lähettämä nuntius. Tehtäväs-

sään Zacchi toimi Pyhän istuimen edustajana kohdemaassaan Kuubassa.50 Hän oli 

Pyhän istuimen ja Kuuban suhteiden johtava diplomaatti ja myös paikallisen kir-

kollisen hierarkian korkeimmassa asemassa. Zacchi oli myös arkkipiispa, kuten 

nuntiukset aina olivat. Hänen työnkuvaansa nuntiuksena kuului ennen kaikkea 

Pyhän istuimen silminä ja korvina toimiminen Kuubassa. Hän välitti Vatikaaniin 

tietoa Kuuban yhteiskunnallisista oloista ja poliittisen tilanteen kehittymisestä. 

Zacchin erityisenä vastuualueena oli kirkon ja valtion suhteiden tarkastelu. Nunti-

uksen vastuualueelle kuului perinteisesti paikallisen katolisen kirkon toimivapau-

den valvominen ja uskonnonvapauden toteutuminen kohdemaassa. Zacchin tehtä-

vänä oli myös toimia välittäjänä kuubalaisten piispojen ja Pyhän istuimen välil-

lä.51 

Nuntiuksen tehtävänä oli ensisijaisesti osallistua kirkon ja valtion vuoropu-

heluun. Kuuban tulehtuneessa tilanteessa piispat eivät kuitenkaan suostuneet yh-

teistyöhön tai edes neuvotteluihin hallituksen edustajien kanssa. Kirkon edustami-

nen jäi yksinomaan Zacchin tehtäväksi. Toisaalta myös Fidel Castro kieltäytyi 

tapaamasta kuubalaisia piispoja.52 Monsignor Zacchi sen sijaan oli Fidel Castron 

henkilökohtainen tuttava. Heidän suhteensa oli suora ja yhteistyökykyinen, mikä 

sai myös hallituksen suhtautumaan Zacchiin arvostavasti. Zacchi ja Castron väli-

                                                 
48 Kirk 1985, 100; Crahan 1989, 11; Domínguez 1989, 49.  
49 Crahan 1989, 12. 
50 Domínguez 1989, 49. 
51 Reese 1998, 230–231. 
52 Domínguez 1989, 49. 
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set shakkiturnaukset saivat paljon palstatilaa kuubalaisissa sanomalehdissä.  Halli-

tukselle myös sopi hyvin Zacchin näkemys kirkon ja valtion suhteesta. Zacchi oli 

Kuubaan saavuttuaan päätellyt, että kuubalainen kirkko oli ajastaan jäljessä. Zac-

chin mukaan kirkon ja sen hierarkian oli pakko modernisoitua, mikäli se tahtoi 

selviytyä kommunistisessa Kuubassa. Kirkon vastarinta ei Zacchin mukaan enää 

tuottanut tulosta – oli aika sopeutua.53 

Zacchi tulkitsi myös kirkon vastarintaa vallankumouksessa. Hänen mukaan-

sa Fidel Castro ja tämän hallitus olivat osoittaneet todellista suvaitsevaisuutta ja 

kärsivällisyyttä kirkon vanhanaikaisuuden ja edellisinä vuosina ilmenneen voi-

makkaan vastarinnan edessä. Zacchi itse ei kannattanut vastustusta vaan pyrki 

saavuttamaan kirkon ja hallituksen välille molemminpuolisen luottamuksen.54 

Toisaalta Zacchi näyttää myös ajatelleen, että hallitus oli vainonnut kirkkoa val-

lankumouksen ensimmäisinä vuosina. Zacchin ensimmäisiä vaatimuksia hallituk-

selle olikin pappien karkottamisen loppuminen. Zacchin mukaan ei ollut hyväk-

syttävää, että hallitus vaati pappeja poistumaan, sillä se rajoitti samalla kirkon 

mahdollisuutta toimia.55 

Zacchin ajattelun taustalla vaikutti paavi Pyhän istuimen koolle kutsuma 

Vatikaanin II kirkolliskokous. Zacchi vaati konsiilin lanseeraamaa aggiornamen-

ton ilmapiiriä myös Kuuban kirkolliseen elämään. Hän kannusti kuubalaisia kato-

lilaisia tulemaan esiin katakombeista ja tunnustamaan rohkeasti sekä uskonsa että 

vallinneen yhteiskunnallisen tilanteen. Zacchi kehotti katolilaisia liittymään seku-

laareihin järjestöihin ja osallistumaan hallituksen osoittamaan vapaaehtoistyöhön. 

Nuoria kuubalaisia Zacchi rohkaisi liittymään Juventud Comunistaan, kommunis-

tiseen nuorisojärjestöön – joka oli myös saaren ainoa sallittu nuorisojärjestö. 

Monsignor Zacchin myötä Vatikaanin toisen konsiilin ilmapiiri saapui Kuubaan. 

Zacchin työ kirkon ja valtion suhteen lämpiämiseksi näytti tuottavan tulosta. Va-

tikaania edustanut diplomaatti, monsignor Agostino Casaroli ja jesuiittaveljestön 

keulahahmo Pedro Arrupe vierailivat Kuubassa ja tapasivat Castron. Vastaavasti 

Fidel Castro vieraili Zacchin työpisteessä Havannassa. Castro myös puhui julki-

sesti kirkon puolesta. Hän osallistui katolisen maallikkoliikkeen johtajana toimi-

neen nuoren katolilaisen kuoleman muistojuhlaan. Juhlassa Castro raivostui sere-

monian johtajalle, kun tämä menehtyneen nuoren testamenttia lukiessaan jätti 
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mainitsematta tämän uskonnollisen vakaumuksen. Fidel Castro luki itse ääneen 

uskontoa käsitelleet kohdat nuorukaisen testamentista. Hän julisti, että uskon si-

vuuttaminen merkitsi pelkuruutta. Todellisilla vallankumouksellisilla oli Castron 

mukaan oikeus uskontoon. Taistelussa vallankumouksen puolesta tarvittiin todel-

lista uskoa – ja siitä oli Castron mukaan imperialismi kaukana.56 Vain vuotta ai-

emmin Castro oli syyttänyt kirkkoa vastavallankumouksellisiksi imperialismin 

kätyriksi, joka tuli ajaa pois Kuubasta.57 

Zacchin työ nuntiuksena sai hallituksen suhtautumaan kirkkoon aiempaa 

liennyttelevämmin. Kuubalaisia piispoja Zacchin lähestymistapa ei kuitenkaan 

vakuuttanut. Piispat asettuivat eri kannalle Zacchin kanssa. Heidän mukaansa kir-

kon ei tullut missään tapauksessa tehdä yhteistyötä sellaisen valtion kanssa, joka 

oli osoittanut ideologialtaan kirkkoa vastustavaksi ja estänyt kirkkoa toimimasta 

vapaasti. Piispat ja Zacchi omaksuivat kaksi katolisen kirkon erilaista näkemystä: 

piispat toimivat traditionaalisen katolisen ajattelun ohjaamina, Zacchi puolestaan 

oli omaksunut käynnissä olleen konsiilin uudistusmielisen hengen. Zacchin linja 

loi särön kirkon hierarkian yhdenmielisyyteen Kuubassa.58 Vaikuttaa siltä, että 

hallituksen myönteinen suhtautuminen kirkkoon koski etupäässä yhteistyötä Zac-

chin kanssa. Kuubalaiset piispat eivät edelleenkään olleet hallituksen suosiossa. 

Vastaavasti piispat kieltäytyivät yhteistyöstä hallituksen ja Fidel Castron kanssa.59 

4. Hiljaisuuden kirkko vetäytyy 
Viimeinen isku kirkon vastarinnalle tuli maaliskuussa 1963. Katolisen kirkon ai-

noa kuubalainen kardinaali, Manuel Arteaga y Betancourt, menehtyi 83-vuotiaana 

vanhainkodissa Havannassa. Keväällä 1961 turvapaikkaa Argentiinan lähetystöstä 

hakenutta kardinaalia kuvailtiin muistokirjoituksissa kirkon vastarinnan johtajak-

si, joka oli joutunut huonoihin väleihin Fidel Castron kanssa ”pian vallankumouk-

sen puhjettua”. Kardinaalin hautajaiset toimitti monsignor Cesar Zacchi. Hautajai-

sista muodostui suuri kansantapahtuma, kun väkijoukot kerääntyivät Havannan 

katedraalin ympärille vesisateeseen hyvästelemään kardinaalinsa. Myös paavi 

Johannes XXIII lähetti suruvalittelunsa ja rukoili kardinaalin puolesta julkisesti 

Vatikaanissa.60 

                                                 
56 Kirk 1985, 101–102, 115; Crahan 1989, 6. 
57 Esim. NYT 8.2.1961 Raul Castro declares priests called for strike by students; NYT 23.4.1961 
Cuba is expected to start purges. 
58 Kirk 1985, 100–102. 
59 Crahan 1989, 11; Kirk 1989, 117–118. 
60 NYT 22.3.1963 Cardinal Arteaga, 83, Dies in Cuba. 
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 Kardinaali Arteaga y Betancourtin kuoleman jälkeen kirkon vastarinta oli 

murtunut. Kirkon voimakkaimmat vastarinnan symbolit olivat poissa: kardinaali 

Arteaga oli menehtynyt ja Havannan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidal karko-

tettu maasta. Paimenkirjeiden äänenä tunnetuksi tullut arkkipiispa Enrique Pérez 

Serantes oli jäänyt yksin vastarintaan. Hänen vetäytymisensä hiljaisuuteen päätti 

vastarinnan lopullisesti. Kirkon kasvoiksi Kuubassa jäi monsignor Zacchi ja hä-

nen hallitusmyönteinen asenteensa, jota jäljelle jääneet piispat vastustivat. 

Pyhä istuin oli osoittanut tukensa kuubalaisille piispoille ja kirkon vastus-

tukselle useita kertoja vallankumouksen ensimmäisten vuosien aikana. Paavi Jo-

hannes XXIII oli tarkkaillut valppaasti kirkon ja valtion suhteen kehittymistä 

Kuubassa. Pyhä istuin oli toiminut Kuuban paikallisen katolisen kirkon taustalla 

ja ilmaissut kantansa tarvittaessa. Johannes XXIII oli suosittu paavi Kuubassa; 

erityisesti hänen lausuntonsa maailmanrauhasta olivat saaneet positiivisen vasta-

uksen Kuubasta.61 Myös Fidel Castro oli kommentoinut paavia arvostavaan sä-

vyyn – ja samalla todennut uskovansa, että talonpoikaistaustainen paavi oli kuu-

balaisen vallankumouksen kannattaja.62 Kun tieto paavi Johannes XXIII:n kuole-

masta saavutti Kuuban kesäkuun 1963 alussa, presidentti Osvaldo Dorticós Torra-

do julisti Kuubaan kolmepäiväisen suruajan paavin menehtymisen vuoksi.63 Fidel 

Castro itse otti osaa Havannan arkkikatedraalissa järjestettyyn paavin muistojuh-

laan.64 Vuonna 1963 Castron negatiivinen suhtautuminen näyttää kohdistuneen 

ennen kaikkea katolisen kirkon kuubalaiseen hierarkiaan. Pyhään istuimeen ja sen 

edustajiin Castron sen sijaan näyttää suhtautuneen diplomaattisen hyväksyvästi. 

Rajujen vastakkainasettelun vuosien jälkeen sekä kirkko että valtio vetäy-

tyivät harkitsemaan asemoitumistaan vuosina 1962–1963. Hallitus epäröi jatkaa 

hyökkäyksiään kirkkoa vastaan kansainvälisen tietoisuuden kasvettua. Pyhän is-

tuin oli osoittautunut valppaaksi valvomaan ja kommentoimaan kirkon asemaa 

Kuubassa.65 Kansainvälinen media puolestaan oli kiinnittänyt huomiota kirkon ja 

papiston olosuhteisiin ja vastarintaan.  Lehdistö oli nimittänyt pappien karkotta-

mista ”julmuudeksi” ja ”vainoksi” jo syyskuussa 1961.66 Lisäksi Yhdysvaltojen 

huomio oli suuntautunut herkeämättömästi Kuubaan ohjuskriisin seurauksena ja 

                                                 
61 NYT 5.6.1963 World Mourning Death of Pontiff. 
62 NYT 4.5.1961 Anti-Castro Leader and 21 are Seized By Cuban Troops. 
63 NYT 5.6.1963 World Mourning Death of Pontiff. 
64 Crahan 1989, 11. 
65 Esim. NYT 4.1.1961 Vatican Declares Castro Incurred Church’s Excommunication Automati-
cally. 
66 Esim. NYT 18.9.1961 Havana Deports 135 Priests And Accused Bishop to Spain. 
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nostanut myös vallankumoukseen liittyneet ihmisoikeuskysymykset esille. Kato-

linen kirkko ei ollut Kuubassa yksin.67 

Kirkko oli toisaalta menettänyt lähes kaiken menetettävissä olleen vuosien 

1960–1961 aikana. Sananvapauden rajoittaminen, kirkon omaisuuden takavari-

koiminen, koululaki, mediasensuuri, papiston karkottaminen ja seurakuntiin koh-

distunut häirintä olivat saaneet piispat epäröimään, kannattiko vastarintaa enää 

jatkaa. Saarella oli jäljellä alle 200 pappia vuonna 1963. Kirkot eivät voineet toi-

mia tavanomaisen viikko-ohjelmansa mukaan. Seurakuntien toimintaa häirittiin 

edelleen. Vastustuksen jatkamisen hintana olisi saattanut olla kaiken jäljellä ole-

vankin menettäminen.68 Sen tähden piispat valitsivat hiljaisuuden. Santiago de 

Cuban arkkipiispan Enrique Pérez Serantesin helmikuussa 1961 laatima paimen-

kirje Respeto y justicia, ”Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus,” jäi piispojen viimei-

seksi paimenkirjeeksi vastustuksen aikakaudella. 

Kirkon uusi asemoituminen vuosina 1962–1963 sai lisänimen modus viven-

di.69 Latinankielisen termin suora käännös tarkoittaa elämäntapaa. Poliittisessa 

merkityksessä termi viittaa kahden osapuolen sopimukseen olla samaa mieltä sii-

tä, että he ovat eri mieltä mutta eivät toimi erimielisyyden johtamana. Kyse on 

pysähtyneestä tilasta, jossa vastakkain asettuneet osapuolet saavuttavat yhteisen 

näkemyksen toimenpiteiden välttämisestä.70 Katolisten vastarintaliikkeiden johta-

jat eivät olleet tyytyväisiä modus vivendi -tilaan. Vastarintaliikkeiden mukaan 

kirkon ja valtion suhteessa oli paremminkin kyseessä modus moriendi, kuoleman-

tapa. Vuosien 1962–1963 aikana hallitus rajoitti vastarintaliikkeiden mukaan kir-

kon elintilaa entisestään. Aiempien vuosien aikana kärjistynyt tilanne oli lopulta 

pakottanut kirkon sopeutumaan kommunistisen hallinnon asettamiin raameihin. 

Aselevossa ei radikaalimpien katolilaisten mukaan ollut kyse kirkon ja valtion 

yhteisestä sopimuksesta vaan pakotetusta hiljaisuudesta.71 Heidän mukaansa kir-

kon ja valtion suhteita huomattavasti pehmentänyt Pyhän istuimen nuntius Cesar 

Zacchi oli omalla toiminnallaan pettänyt kuubalaiset katolilaiset. Zacchi oli maal-

likkoaktiivien mukaan myynyt kirkon periaatteen kommunismin vastustamisesta 

saavuttaakseen osittaisen aselevon. Zacchin suhde näyttää olleen lämpimämpi 

hallitukseen ja Fidel Castroon kuin kuubalaisiin katolilaisiin ja piispoihin. Kuuban 
                                                 
67 Esim. NYT 9.1.1962 Red Cross Accuses Cuba on Prisoners; Kirk 1989, 109. 
68 NYT 2.8.1963 Cuba Evolves a Marwist Ideology To Meet Her Special Problems; Kirk 1989, 
109. 
69 Tejada 1999, 32. 
70 Merriam-Webster Dictionary. 
71 Kirk 1989, 124–125. 
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katolisten vastarintaliikkeiden jäsenet myös syyttivät Zacchia kuubalaisen kirkon 

hierarkian mustamaalaamisesta. Heidän mukaansa Zacchi sai kuubalaiset piispat 

vaikuttamaan epäpäteviltä ja Pyhän istuimen kannattamaan Zacchin diplomaattis-

ta linjaa tuntematta kuubalaisen kirkollisen elämän todellisuutta.72 

Hallitus piti kiinni virallisesta linjastaan. Kaikesta kirkon aseman saamasta 

huomiosta huolimatta hallituksen edustajat julistivat, että Kuubassa vallitsi täydel-

linen uskonnonvapaus. Julistuksen tulkinta Havannan kaduilla oli, että uskonnon-

vapaus vallitsi niin kauan kuin uskonto ei sekaantunut politiikkaan.73 Hallitus ei 

milloinkaan ollut tunnustanut konfliktia valtion ja kirkon välillä.74 Tämä kirkon ja 

valtion suhde erotti Kuuban muista kommunistisista valtioista. Fidel Castro totesi 

vuonna 1963, että jokaisen kommunistisen valtion tuli hioa omaa marxilais-

leninististä tulkintaansa yhteiskunnasta.75 Castro kehittikin kommunistista ideolo-

giaan oman ajattelunsa mukaisesti; myöhempi tutkimus on kutsunut Castron edus-

tamaa aatetta castroismiksi, Castron muovaamaksi kommunismiksi.76 Castroismi 

oli reaalipoliittinen ideologia, joka oli muovaantunut kommunismista sopimaan 

juuri kuubalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Castroismin selvin erityispiirre oli 

sen alusta saakka rakentama vahva henkilökultti Fidel Castron ympärille. Castron 

valta oli kyseenalaistamatonta ja totalitaarista. Vallan säilyminen perustui Castron 

ominaisuuksiin johtajana, hänen karismaansa ja persoonansa ympärille rakentu-

neeseen myyttiin.77 

Vaikuttaa siltä, että suhtautuminen uskontoon ja erityisesti katoliseen kirk-

koon oli yksi castroismin erityispiirteistä vuonna 1963. Vallankumous näyttää 

lopulta suvainneen uskontoa laajemmin kuin toverinsa kommunistisissa valtioissa. 

Kirkko näyttää saavuttaneen rajatun elintilan, jossa sen toiminta sallittiin. Kaikista 

muista kylmän sodan ajan kommunistisista valtioista poiketen Kuuba esimerkiksi 

säilytti kaikkien vastakkainasettelun vuosien ajan diplomaattiset suhteet Vatikaa-

niin.78 Toisaalta juuri katolisen kirkon kansainvälinen luonne ajoi Castron rai-

voon. Kaikessa, mitä Castro esitti, julisti ja vakuutti, korostui riippumattomuus ja 

vapaus muista valtioista. Katolinen kirkko ei Castron silmissä ollut Kuubassa va-

                                                 
72 Crahan 1989, 11; Domínguez 1989, 49; Kirk 1989, 117–120. 
73 NYT 2.8.1963 Cuba Evolves a Marxist Ideology to Meet Her Special Problems. 
74 Tejada 1999, 26. 
75 NYT 2.8.1963 Cuba Evolves a Marxist Ideology to Meet Her Special Problems. 
76 Suárez 1967, 78. 
77 Suárez 1967, 78–79. 
78 NYT 2.8.1963 Cuba Evolves a Marxist Ideology to Meet Her Special Problems. 
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paa: sillä oli voimakas side sekä Eurooppaan, Pyhään istuimeen, että ideologinen 

yhteys katoliseen kirkkoon Yhdysvalloissa.79  

Castron hallitukselle oli osoittautunut tyypilliseksi vahva vallankumouksel-

linen eetos, jolla se oikeutti radikaalit, nopeasti edenneet muutokset. Vallankumo-

uksen ensimmäisten vuosien aikana oli ilmennyt, että hallitus tahtoi olla ainoa 

kontrolloiva organisaatio Kuubassa. Ryhmät, joiden ideologia poikkesi hallituk-

sen politiikasta, pyrittiin tukahduttamaan välittömästi.80 Katolinen kirkko näyttää 

olleen hallituksen silmissä uhkaavin ryhmä kaikista hallitusta vastustaneista liik-

keistä. Vaikuttaa siltä, että hallituksen asenne kirkkoa kohtaan oli paitsi ateistisen 

ihanteen motivoima, myös reaalipoliittinen ratkaisu. Kirkko oli organisaationa 

uhka, joka täytyi pyrkiä tukahduttamaan. Hallitus suhtautui samoin muihin poliit-

tiseen vastarintaan ryhtyneisiin organisaatioihin. Kirkon institutionaalinen muoto 

ja pitkä traditio muodostivat uhkan nuorelle vallankumoukselle. Kyse ei siis ollut 

ainoastaan uskonnonvastaisesta, kommunistisesta ideologiasta vaan vallankumo-

uksen vakauden turvaamisesta uhkaavat ryhmät eliminoimalla.81 

Kirkon eliminointi tuli kuitenkin mahdottomaksi Operaatio Peter Panin seu-

rauksena. Kirkon ja valtion suhde herätti liikaa huomiota, kun kansainvälinen tie-

toisuus ja Pyhän istuimen vartiointi nostivat kirkon aseman esille. Hallituksen 

toimet joutuivat tarkkailun alle. Piispojen ilmaisema vastustus oli osoittanut, ettei 

katolista kirkkoa ollut mahdollista pyyhkäistä pois saarelta. Katolilaisten aktiivi-

nen vastarinta puolestaan oli tehnyt selväksi, että katolinen usko pysyi kansassa. 

Hallituksen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi sallia kirkolle se elintila, jonka se oli onnis-

tunut säilyttämään. Katolisen kirkon asemoituminen vallankumouksen ensimmäi-

sinä vuosina näyttää vaikuttaneen siihen, millaiseksi kirkon asema vuosina 1962–

1963 muotoutui. Modus vivendi oli myös kirkon aikaansaannos: vastarinnallaan 

kirkko vaikuttaa oikeuttaneen itselleen elintilan kommunistisessa Kuubassa. Kris-

tillisen tradition merkitys näyttää kasvaneen Kuubassa kirkon vastarinnan aikana. 

Kiivaimpien yhteenottojen laannuttua jäljellä olleet kirkot olivat vuonna 1963 

täynnä jumalanpalveluksiin kokoontunutta seurakuntaa. Hallituksen karkotettua 

pappeja vuonna 1961 kaikki saarelle jääneet papit olivat kuubalaisia. Pieni jäljellä 

jääneiden pappien joukko puhui samaa äidinkieltä saaren asukkaiden kanssa ja 

ymmärsi kuubalaista kulttuuria.82 Ilmeisesti heidän toimintaansa ei myöskään 

                                                 
79 Domìnguez 1989, 47–48. 
80 Suárez 1967, 79–80. 
81 Domínguez 1989, 47–48. 
82 NYT 2.8.1963 Cuba Evolves a Marxist Ideology to Meet Her Special Problems. 
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tarkkailtu valtion toimesta yhtä tiukasti kuin espanjalaisten pappien; heitä ei il-

meisesti pidetty yhtä epäilyttävinä kuin espanjalaisia pappeja, joita vastaan Castro 

oli puhunut raivoisasti. 

Kirkon vastarinnan heikentyminen ja lopulta murtuminen ei näytä päättä-

neen vastustusta. Piispat vastustivat hallitusta edelleen, aivan kuten he vastustivat 

kommunismia yhteiskunnan ideologiana. Tavat osoittaa vastustus olivat kuitenkin 

vähissä, kun aktiivinen katolinen vastarinta oli siirtynyt Kuuban ulkopuolelle ja 

siirtynyt pois piispojen ulottuvilta. Monsignor Zacchin diplomaattinen linja näytti 

puolestaan tulleen vallitsevaksi suuntaukseksi kirkon ja valtion suhteessa Kuubas-

sa. Sitä vastustaessaan piispat syrjäytyivät mahdollisuudesta sovintoon. Syrjässä 

piispat näyttävät valinneen hiljaisuuden. Hiljaisuuteen jäädessään piispat jatkoivat 

vallankumouksen vastustamista. Aivan kuten katolinen kirkko oli toiminut jo lä-

hes vuosisataa aiemmin, piispat kieltäytyivät yhteistyöstä kommunismin kanssa. 

Vetäytyminen oli näin ollen piispojen viimeinen tapa vastustaa. 
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VI Johtopäätökset 
Vuoden 1958 viimeisenä päivänä Fidel Castron vallankumous syrjäytti Kuubaa 

1950-luvulla hallinneen kenraali Fulgencio Batistan. Maasta paennut diktaattori 

jätti jälkeensä poliittisen ja taloudellisen rappion sekä luokkayhteiskunnan, jossa 

kansalaisten välille oli syntynyt syviä elintasokuiluja. Fidel Castron vallankumo-

ukselle jäi vuoden 1958 lopussa mittava tehtävä: sen oli vastattava sekä valtion 

todellisiin tarpeisiin että kuubalaisten valtaviksi kohonneisiin odotuksiin uudis-

tuksista. 

Fidel Castron vallankumous muutti Kuuban vuonna 1959. Vallankumous 

uudisti kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Maan poliittinen kenttä ja talouselämä 

muuttuivat täysin. Muutoksen kohteeksi joutui myös kuubalainen uskonnollinen 

kulttuuri. Fidel Castron vallankumous muutti myös katolisen kirkon elinolosuhtei-

ta Kuubassa. Kuuba oli historiallisesti ollut katolisen kirkon vahvaa kannatusalu-

etta. Enemmistö kuubalaisista kuului katoliseen kirkkoon. Uskonto ei kuitenkaan 

näytellyt merkittävää roolia valtaosan arkisessa elämässä. Katolinen kirkko oli 

Kuubassa enemmän instituutio kuin osa jokapäiväistä elämää. Aiempi katolisen 

kirkon asemaa Kuubassa käsitellyt tutkimus on osoittanut, että lyhyen myönty-

vyyden kauden jälkeen kirkko nousi vastustamaan Fidel Castron vallankumousta. 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut katolisen kirkon piirissä ilmennyttä val-

lankumouksen vastustusta vuosina 1959–1963. Tavoitteeni on ollut selvittää, mitä 

kirkko vastusti ja miksi. Lähteitteni, kuubalaisten piispojen paimenkirjeiden ja 

kahden yhdysvaltalaisen sanomalehden, avulla olen analysoinut vastustuksen syitä 

ja ilmenemismuotoja. Miten kirkko ilmaisi vastustavansa vallankumousta? Muut-

tuiko tai kehittyikö vastustus tutkimukseni ajanjaksolla? Olen kiinnittänyt huo-

miota myös siihen, millaiseksi kirkon ja valtion suhde muotoutui vastustuksen 

aikakaudella. 

Katolisen kirkon hierarkia, piispat, suhtautui vallankumoukseen myötämie-

lisesti vuoden 1959 ensimmäisinä kuukausina. Kirkko oli tunnistanut vallanku-

mouksen tarpeellisuuden ja yhteiskunnallisten uudistusten välttämättömyyden. 

Kirkko yhtyi kansalaisten odotuksiin vallankumouksen luomasta paremmasta yh-

teiskunnasta. Piispojen epäilykset vallankumouksen ideologiasta kuitenkin heräsi-

vät keväällä 1959. Vallankumouksen johtoon muodostettu hallitus alkoi toteuttaa 

lakiuudistuksia, jotka piispojen silmissä vaikuttivat epäilyttäviltä. Erityisesti kou-

lujärjestelmän uudistamiseen tähdännyt koululaki sai piispat varuilleen. Koulula-
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kia seurannut maatalousuudistus sai piispat pelkäämään, että lakien takana oli 

pyrkimys toteuttaa kommunistista ideologiaa. Fidel Castro oli vakuuttanut, ettei 

hänen vallankumouksensa ollut ideologiselta pohjaltaan kommunistinen. Castro 

korosti, että vallankumouksen lähtökohtana oli ainoastaan yhteiskunnallisen oi-

keudenmukaisuuden palauttaminen saarelle. Piispat olivat valmiita myöntymään 

uudistuksiin, jotka paransivat kuubalaisen yhteiskunnan olosuhteita. He eivät kui-

tenkaan voineet hyväksyä lakeja, jotka heidän silmissään näyttivät kommunistien 

sanelemilta. Piispat seurasivat katolista traditiota suhtautuessaan kommunismiin 

jyrkän torjuvasti. Piispojen suhtautumisen taustalla vaikuttivat paavien Leo XIII ja 

Pius XII linjaukset kommunismista. Paimenkirjeiden perusteella kuubalainen kir-

kon hierarkia näyttää vastustaneen kommunismia kahdesta syystä: ideologisesta ja 

toiminnallisesta. Ideologinen perusta kommunismin vastustamiseen oli kristillinen 

maailmankatsomus, joka poikkesi ratkaisevasti kommunistisesta ideologiasta. 

Keskeisimmät erot olivat jumalakäsityksessä ja ihmiskuvassa. Kommunismiin 

kuului erottamattomasti ateismin ihanne: Jumalaa ei ollut, mikä teki kirkon tar-

peettomaksi. Kristinuskon ydinajatus ihmisestä Jumalan luomana ja luomistyön 

seurauksena saadusta rikkomattomasta ihmisarvosta oli myös kommunismille 

vieras. Kommunistinen maailmankuva oli pohjimmiltaan materialistinen. Tarkas-

tellessaan kommunismia kristinuskon näkökulmasta kuubalaiset piispat totesivat 

yksioikoisesti, että kristinusko ja kommunismi olivat täysin vastakkaiset maail-

mankatsomukset, jotka eivät voineet toimia yhdessä. 

Pelko kommunismin noususta herätti kuubalaisissa piispoissa vastustusta 

vuonna 1959. Voimakkaimmin piispat reagoivat poliittisiin ratkaisuihin, jotka 

koskivat kristillistä kasvatusta. Keväällä 1959 annetut ilmoitukset koululaista ja 

agraarireformista saivat piispat vakuuttuneiksi siitä, että uudistusten taustalla oli 

kommunistinen pyrkimys sulkea kirkko yhteiskunnan ulkopuolelle. Piispojen mu-

kaan kommunismi pyrki vaikuttamaan lapsiin ja perheisiin ja kirkon tekemään 

kristilliseen kasvatustyöhön. Hallituksen toteuttamat uudistukset loukkasivat kir-

kon hierarkian mukaan Jumalan luomille suotuja perusoikeuksia kuten oikeutta 

uskonnolliseen kasvatukseen ja yksityisomistukseen. Piispojen epäluuloisuuden 

ilmaisi voimakkaimmin Santiago de Cuban arkkipiispa Enrique Pérez Serantes. 

Hänen tammikuun 1959 ja helmikuun 1961 välillä ilmestyneet 17 paimenkirjet-

tään ilmaisivat selvästi kirkon suhtautumisen kommunismiin. Arkkipiispan kanta 

oli jyrkkä: katolinen kirkko ei tulisi hyväksymään kommunismia eikä tekemään 

yhteistyötä kommunistien kanssa. 
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Kirkon hierarkia ilmaisi suhtautumisensa vallankumoukseen ennen kaikkea 

paimenkirjeiden välityksellä. Paimenkirjeiden asema vastustuksessa oli merkittä-

vä. Ne olivat samaan aikaan vastustuksen ilmaisu että varsinainen tapa toteuttaa 

vastustusta. Paimenkirjeet olivat myös väline, jolla piispat pyrkivät laajentamaan 

ja syventämään vastustuksen kirkon hierarkiasta katolisten kuubalaisten pariin. 

Paimenkirjeet osoittavat kirkon asenteen muuttuneen tämän tutkimuksen ajanjak-

solla. Erityisesti arkkipiispa Pérez Serantesin paimenkirjeet ilmentävät kirkon 

asenteen jyrkkenemistä syksyn 1960 aikana. 

Syksyn 1960 aikana piispat näyttävät siirtyneen vallankumouksen vastusta-

misesta aktiiviseen vastarintaan. Vastarintaa ilmensivät esimerkiksi arkkipiispa 

Pérez Serantesin paimenkirjeissä toistuvasti esiintyneet kehotukset hallituksen 

vastustamisesta ja taistelusta kommunismia vastaan. Vuoden 1960 aikana piispat 

vakuuttuivat hallituksen pyrkimyksestä johtaa Kuuba kommunismiin. Piispat oli-

vat aiemmin vastustaneet vallankumousta kristillisillä argumenteilla. Vuonna 

1960 argumentteihin tuli myös poliittinen sävy. Piispat eivät vastustaneet ainoas-

taan ideologiaa; he vastustivat myös käytännön toimia ja yhteiskunnallisia oloja. 

Tällöin vastustuksen kohteeksi tuli vallankumouksen lisäksi myös hallitus, joka 

toteutti piispojen kritisoimaa politiikkaa. Myös Kuuban katolilaiset alkoivat ha-

vahtua vallankumouksen ideologiseen kehykseen vuoden 1960 aikana. Ei ollut 

sattumaa, että maallikoiden epäilykset heräsivät samoilla alueilla, joilla kirkko 

ilmaisi vastustuksensa voimakkaimmin. Heräävä tietoisuus näyttäytyi ensimmäi-

senä Havannassa ja Santiago de Cubassa. Kumpikin kaupungeista kuului arkki-

hiippakuntiin. Santiago de Cuban kirkollista elämää johti arkkipiispa Enrique 

Pérez Serantes. Havannassa katolilaisten esikuvaksi vallankumouksen vastustami-

sessa kohosi puolestaan apulaispiispa Eduardo Boza Masvidal. Kummassakin 

kaupungissa sijaitsi myös yliopisto, jonka puitteissa toimi katolinen opiskelijajär-

jestö ja muita katolisia maallikkoliikkeitä. 

Vastarinta oli vastustusta laajempaa ja järjestäytyneempää: piispojen esi-

merkki ja paimenkirjeiden ilmaisema kritiikki vetivät saaren aktiiviset katolilaiset 

mukaan vastustukseen. Vastarinta henkilöityi kirkon hierarkiaan, erityisesti San-

tiago de Cuban arkkipiispa Pérez Serantesiin ja Havannan apulaispiispa Boza 

Masvidaliin. Nämä kaksi erilaista kirkollista persoonaa antoivat vastarinnalle ää-

nen ja kasvot. Pérez Serantes kanavoi vastarinnan paimenkirjeisiinsä, joissa hän 

sekä itse ilmaisi vastustuksensa että kehotti saaren katolilaisia nousemaan vasta-

rintaan. Boza Masvidal puolestaan vei oman vastarintansa pidemmälle. Hänen 
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hallitusta vastaan esittämässään kritiikissä oli terävä poliittinen sävy. Hän myös 

ilmaisi tukensa hallitusta avoimesti vastustaneille vastarintaliikkeille. Tästä syystä 

hallitus epäili Boza Masvidalin kehittelevän maanalaista katolista vastarintaliiket-

tä Nuestra Señora de Caridadin kirkossa Havannassa. Samassa kirkossa ilmeni 

syksyn 1960 aikana toistuneita katolilaisten ja kommunistien yhteenottoja ja väki-

vallantekoja. Boza Masvidalin kotikirkosta sai alkunsa myös ensimmäinen halli-

tusta avoimesti vastustanut mielenosoitus syksyllä 1961. Boza Masvidalin poliitti-

sen aktiivisuuden vuoksi hallitus näyttää pitäneen häntä todellisena uhkana val-

lankumoukselle. Sen vuoksi hänet suurmielenosoituksen jälkeen syksyllä 1961 

pidätettiin ja lopulta karkotettiin Kuubasta. 

Hallitus rajoitti kirkon ilmaisemaa vastustusta ja järjestelmällistä vastarintaa 

syksystä 1960 alkaen. Hallitus laati lakeja ja asetuksia, jotka rajoittivat kirkon 

toimintamahdollisuuksia ja katolilaisen mahdollisuutta uskonnon avoimeen har-

joittamiseen. Rajoittaminen oli voimakkainta vuonna 1961, jolloin hallitus toistu-

vasti pidätti pappeja, salli siviiliarmeijan pahoinpidellä sekä papistoa että maalli-

koita ja käynnisti uskonnonvastaisen propagandakampanjan, jonka pyrkimyksenä 

oli kääntää kansalaisten mielipiteet katolista kirkkoa vastaan. Todisteita järjestel-

mällisestä kirkon tuhoamiseen tähdänneestä politiikasta ei kuitenkaan ole. Piispat 

olivat vakuuttuneita hallituksen kirkkovastaisuudesta ja tavoitteesta poistaa kris-

tinusko yhteiskunnasta. Lähteiden valossa hallituksella näyttää olleen pyrkimys 

heikentää kirkon asemaa Kuubassa, mutta hallituksen toimet kirkkoa vastaan oli-

vat myös reaktio vastarintaan. Fidel Castro itse hyökkäsi kirkkoa, varsinkin papis-

toa, vastaan julkisissa esiintymisissä pitämissään puheissa vuodesta 1960 alkaen. 

Propagandakampanja näytti saavan osassa kansalaisia suotuisaa vastakaikua: ka-

tolisen kirkon toiminnan häiritseminen alkoi syksyllä 1960 ja jatkui tutkimusajan-

jakson loppuun saakka. Vallankumouksen innokkaimpien kannattajien keskuu-

dessa myötämielisyys vallankumoukselle näyttää merkinneen katolisen kirkon 

vastustamista. 

Kirkko tarjosi vallankumouksen vastustajille suojan instituutionsa turvissa. 

Kirkko oli 1960-luvun alun Kuubassa ainoa hallitusta avoimesti vastustanut insti-

tuutio. Vastarinta kehittyi samaan aikaan kahdella suunnalla. Ensimmäiseksi vas-

tarinta ilmeni itsenäisinä maanalaisina vastarintaliikkeinä, joiden toimintaa moti-

voi ennen kaikkea politiikka. Samaan aikaan katolisen kirkon piirissä kehittyi 

maallikkokatolilaisissa liikkeissä uskonnollisiin lähtökohtiin perustunutta vasta-

rintaa. Nämä suuntaukset kohtasivat vuonna 1961, kun sekä vastarintaliikkeistä 
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että aktiivisesta katolisuudesta oli tullut hallituksen silmissä vastavallankumouk-

sellista toimintaa. 

Vuonna 1961 kirkon vastarinta jakaantui kahtaalle. Kirkon hierarkia jatkoi 

vallankumouksen ja hallituksen vastustamista etupäässä kristillisistä lähtökohdista 

käsin. Maallikkokatoliset liikkeet puolestaan kehittyivät aggressiivisemmiksi ja 

alkoivat tehdä vastarintaa myös konkreettisin toimin. Kaksi suuntausta tuki toisi-

aan ideologisesti ja kirkon hierarkia ilmaisi ainakin jossain määrin tukensa kato-

listen maallikkoliikkeiden tekemälle vastarinnalle. Kommunismia, hallitusta tai 

Castroa vastustaneet kuubalaiset löysivät kirkosta suojaa. Samalla katolinen iden-

titeetti kietoutui vastustukseen. Katolinen kirkko näyttää olleen yhteiskunnan ai-

noa pysyvältä vaikuttanut elementti nopeasti edenneiden muutosten keskellä. Val-

lankumouksen vastustaminen alkoi merkitä myötämielisyyttä katoliselle kirkolle 

ja kirkon tukeminen alkoi tarkoittaa vallankumouksen vastustamista. 

Piispat olivat pyrkineet korostamaan, että heidän vastarintansa tavoitteena 

oli ainoastaan katolisen kirkon aseman turvaaminen. Vastarinnan lähtökohdat oli-

vat piispojen mukaan kristilliset. Kuitenkin erityisesti apulaispiispa Boza Masvi-

dalin vastarinnassa oli voimakkaasti poliittinen sävy. Piispat ilmaisivat vastustuk-

sensa kristillisin argumentein. Vastustus itsessään oli kuitenkin poliittista toimin-

taa. Näin ollen katolinen vastarinta myös politisoitui vuoden 1961 aikana, samalla 

kun se sulautui maanalaiseen vastarintaan. Vastaavasti maanalainen poliittinen 

vastarinta sai uuden piirteen, kun sen riveihin liittyi vallankumousta ennen kaik-

kea ideologisista syistä vastustaneita katolilaisia. Katolisen kirkon hierarkia koki 

saaneensa vastarinnalle oikeutuksen joulukuussa 1961, kun Fidel Castro ilmoitti 

ensimmäisen kerran julkisesti olevansa kommunisti. 

Fidel Castron puheissa toistui koko tutkimusajanjaksolla maininta katolises-

ta kirkosta kansainvälisenä voimana. Ilmeisesti Castro tarkoitti tällä sekä katolisen 

kirkon universaalia luonnetta että kuubalaisen kirkon läheisyyttä Yhdysvaltoihin. 

Tämä universaalius kävikin ilmi katolisen kirkon vastarinnassa erityisesti vuodes-

ta 1961 alkaen. Tuolloin katolinen kirkko alkoi hakea turvaa omalle asemalleen 

lännestä. Yhdysvallat ja läntisen pallonpuolison symboloima demokratia ja kapi-

talismi vetivät kirkon hierarkiaa puoleensa. Piispat olivat julistaneet, että suoja-

takseen kirkkonsa kommunismilta he olisivat valmiita katsomaan Yhdysvaltojen 

puoleen. Näin näytti käyvän, kun katolinen vastarinta ja Yhdysvallat punoutuivat 

yhteen. Syksystä 1960 alkaen Yhdysvaltoihin paenneet kuubalaiset vastavallan-

kumoukselliset olivat pääasiassa Miamissa järjestäytyneet vastarintaliikkeiksi. 
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Liikkeiden jäsenille tyypillisiä ideologisia korostuksia olivat antikommunismi ja 

katolisuus. Vastavallankumoukselliset ryhmät saivat moraalista ja taloudellista 

tukea Yhdysvaltain hallitukselta ja tiedustelupalvelu CIA:lta. Maallikkokatolisen 

vastarinnan painopiste näyttääkin pakolaisten mukana siirtyneen Kuuban ulko-

puolelle. Ei myöskään ole todisteita siitä, oliko kirkon hierarkia Kuubassa enää 

tietoinen Yhdysvalloissa toimineiden katolilaisten vastarinnasta. Näiden liikkei-

den käsialaa olivat huhtikuun 1961 Sikojenlahden maihinnousu sekä vuonna 1962 

paljastunut Operaatio Peter Pan. 

Sikojenlahden maihinnousu ja Operaatio Peter Pan liittivät katolisen kirkon 

osaksi Yhdysvaltojen Castroa vastustavaa politiikkaa. Sen vuoksi katolinen kirkko 

Kuubassa ajautui väistämättä osaksi kylmää sotaa.  Sikojenlahden maihinnousu ja 

Operaatio Peter Pan muuttivat kirkon asemaa vallankumouksessa. Fidel Castro ja 

hänen hallituksensa vakuuttuivat kirkon vastavoimasta. Hallitus ei kuitenkaan 

voinut ryhtyä toimenpiteisiin, sillä Pyhä istuin ja kansainvälinen yhteisö ilmaisivat 

tarkkailevansa kirkon asemaa Kuubassa. Pyhä istuin puuttui kirkon ja valtion suh-

teeseen: Fidel Castron ekskommunikaatio julkistettiin vuonna 1962, vaikka se oli 

mahdollisesti tapahtunut jo aiemmin. Samana vuonna Pyhä istuin lähetti Kuubaan 

nuntiuksen tehtävään monsignor Zacchin, joka toimi tyynnyttelijänä kuubalaisten 

piispojen ja hallituksen välillä. Zacchin uudistushenkisellä suhtautumisella kom-

munismiin oli kuitenkin kaksisuuntainen vaikutus: toisaalta hallitus näyttää lievit-

täneen suhtautumistaan katoliseen kirkkoon, toisaalta kuubalaiset piispat näyttävät 

vastustaneen tätä lievitystä. Piispojen oli vaikeaa hyväksyä Zacchin kehotusta 

kirkon ja valtion yhteistyöstä. 

Vallankumousta vastustaneet piispat jäivät kuitenkin yksin. Havannan apu-

laispiispa Eduardo Boza Masvidal oli karkotettu Kuubasta vuonna 1961. Saaren 

kirkollisen elämän johtaja, Havannan arkkipiispa ja kardinaali Arteaga y Betan-

court menehtyi keväällä 1963. Heidän poistumisensa leikkasi terän kirkon hierar-

kian vastarinnalta. Jäljelle jääneitä piispoja painoi ristiriitainen suhde nuntiuksena 

toimineeseen monsignor Zacchiin. Lisäksi kirkon arkinen toiminta oli vajavaista, 

kun enemmistö papeista oli joko paennut tai karkotettu Kuubasta ja kirkon omai-

suus siirretty valtiolle. Maallikkojen tekemä vastarinta oli lisäksi siirtynyt Yhdys-

valtoihin. Kirkosta oli tullut sekä ideologisesti että toiminnallisesti hajanainen. 

Näyttää siltä, että vuosina 1962–1963 kirkon elinolosuhteet rauhoittuivat 

hieman. Hallitus näyttää vetäytyneen rajoittaneista toimenpiteistään ja sallineen 

kirkolle osittaisen toimintavapauden raameissa, jotka hallitus oli jo aiempina vuo-
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sina määritellyt. Tästä huolimatta piispojen vastarinta oli sitkeää. He pitivät kiinni 

katolisen kirkon torjuvasta suhtautumisesta kommunismiin. Kirkko ei piispojen 

mukaan voinut elää rinnakkain kommunismin kanssa, vaikka kommunismi luo-

puisikin pyrkimyksestään sulkea kirkko ulos yhteiskunnasta. Tämän tutkimuksen 

ajanjakson lopussa piispat valitsivat hiljaisuuden. Kirkko oli menettänyt ison osan 

työntekijöistään ja vastarinnan johtohahmoista. Jäljelle jääneet piispat valitsivat 

jatkaa vastustusta hiljaisesti. Tinkimättömyys ja haluttomuus yhteistyöhön halli-

tuksen kanssa jäivät piispojen viimeiseksi keinoksi ilmaista vastustuksensa.  

Tarkastelen tutkimuksessani kirkon ilmaiseman vastustuksen muotoa ja ke-

hittymistä vuosina 1959–1963. Tutkimukseni osoittaa, että katolisen kirkon il-

maisema vastustus muuttui olennaisesti tutkimuksen ajanjaksolla (liite 3). Muu-

toksen kokivat niin vastustuksen luonne ja ilmaisu kuin vastustuksen kohdekin. 

Piispojen vallankumouksen ensimmäisinä kuukausina ilmaisema myöntyvyys 

vaihtui kevään 1959 aikana vastustukseen. Muutoksen syynä oli pelko kommu-

nismin noususta Kuubassa. Vastustus puolestaan jyrkkeni syksyn 1960 aikana 

varsinaiseksi vastarinnaksi, joka toteutui monella rintamalla. Piispat ilmensivät 

vastarintansa paimenkirjeiden ja hengellisen toiminnan välityksellä syksyllä 1960.  

Tällöin vastustuksen kohteena oli kommunistisen ideologian lisäksi hallitus, jonka 

piispat katsoivat toteuttavan kommunismia politiikassaan. Maallikkokatolilaiset 

omaksuivat piispojen vastarinnan vuoden 1960 lopun ja vuoden 1961 alun aikana. 

Heidän aggressiivisimmat ryhmittymänsä pakenivat Kuubasta Floridaan vuosina 

1960–1961. Heidän mukanaan vastarinnan painopiste siirtyi Yhdysvaltoihin, mis-

tä vastarinta toteutui vuosina 1960–1962. Vuonna 1961 vastustuksen kohteeksi 

kohosi hallituksen lisäksi Fidel Castro. Hän oli ollut alusta saakka vallankumouk-

sen henkilöitymä; katolilaisten silmissä hänestä oli tullut myös kommunismin 

henkilöitymä. Kun Pyhä istuin puuttui kirkon tilanteeseen Kuubassa vuosina 

1962–1963, kuubalaiset piispat pettyivät Pyhää istuinta edustaneen nuntiuksen 

tyynnyttelevään linjaan. Linjasta syrjäytyneinä piispat valitsivat viimeksi vastus-

tamisen keinokseen yhteistyöstä kieltäytymisen ja vetäytymisen. Hiljaisuus oli 

tehokas tapa vastustaa, joskaan se ei saanut hallitusta luopumaan omasta vastusta-

vasta suhtautumisestaan. Piispat pitivät kiinni alkuperäisestä ideologiastaan: kirk-

ko ei heidän ohjauksessaan tekisi yhteistyötä kommunismin kanssa. 
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VII Liitteet 

Liite 1: Kuuba vuonna 19611 

                                                 
1 NYT 26.4.1961 Castro tightens his hold on Cubans. Uutinen käsittelee Castroa vastustaneiden 
vastarintaliikkeiden toimintaa. Kartassa näkyvät Kuuban suurimmat kaupungit, jotka mukaan 
myös katolisen kirkon hiippakunnat on nimetty. Lisäksi kuvassa näkyy Yhdysvaltain eteläkärki. 
Miami on nimetty karttaan Castroa vastustaneiden liikkeiden tukikohtana. 
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Liite 2: Paimenkirjeet aikajärjestyksessä 
 

29.1.1959    Vida nueva 
     Enrique Pérez Serantes 
 
29.1.1959    El justo medio 
     Enrique Pérez Serantes 
 
13.2.1959    La ensenanza privada 
     Enrique Pérez Serantes 
 
18.2.1959    Al pueblo de Cuba 
     Manuel Artega y Betancourt 
     Enrique Pérez Serantes 
     Alberto Martin y Villaverde 
     Evelio Díaz 
     Carlos Riu Anglés 
     Alfredo Müller y San Martín 
 
21.7.1959 La reforma agrarian y el arzobispado de Santiago 

de Cuba 
     Enrique Pérez Serantes 
 
21.7.1959    Oración por los difuntos 
     Enrique Pérez Serantes 
 
11/1959    En congreso católico nacional 
     Enrique Pérez Serantes 
 
24.12.1959    Después del congreso católico nacional 
     Enrique Pérez Serantes 
 
17.5.1960    Por Dios y Por Cuba 
     Enrique Pérez Serantes 
 
7.8.1960    Circular colectiva del episcopado Cubano 
     Manuel Arteaga y Betancourt 
     Enrique Pérez Serantes 
     Evelio Díaz 
     Alberto Martin y Villaverde 
     Carlos Riu Anglés 
     Manuel Rodríguez Rozas 
     Alfredo Müller y San Martín 
     José Domínguez y Rodríguez 
     Eduardo Boza Masvidal 
 
15.8.1960    La Santa Misión 
     Enrique Pérez Serantes 
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1.9.1960    Por la unidad de la iglesia 
     Enrique Pérez Serantes 
 
24.9.1960    Ni traidores ni parias 
     Enrique Pérez Serantes 
 
30.10.1960 ¿Es Cristiana la revolucion social que se esta verifi-

cando en Cuba? 
 Eduardo Boza Masvidal 
 
19.11.1960 Roma o Moscu 
 Enrique Pérez Serantes 
 
21.11.1960 Vivamos en paz 
 Enqirue Pérez Serantes 
 
4.12.1960 Carta abierta al Fidel Castro 
 Manuel Arteaga y Betancourt 
 Enrique Pérez Serantes 
 Evelio Díaz 
 Carlos Riu Anglés 
 Manuel Rodríguez Rozas 
 Alfredo Müller y San Martín 
 José Domínguez y Rodriguez 
 Eduardo Boza Masvidal 
 Manuel  
 
6.12.1960 La voz de la iglesia 
 Enrique Pérez Serantes 
 
23.12.1960 Con Cristo o contra Cristo 
 Enrique Pérez Serantes 
 
22.1.1961 Respeto y justicia 
 Enrique Pérez Serantes 
  
11.2.1961 Carta abierta del Arzobispado de Santiago de Cuba 
 Enrique Pérez Serantes 
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Liite 3: Katolisen kirkon ilmaisema vastustus 1959–1963 
 

 

 
 1959 1960 1961 1962 1963 

Vastustuksen 

vaihe 

Myöntyvyy-
destä vastus-
tuksen 

Vastustuk-
sesta vasta-
rintaan 

Voimakas 
vastarinta 

Murtuva vasta-
rinta 

Vetäytyvä 
vastustus 

Vastustuksen 

syy 

Pelko kom-
munis-mista 

Kommunis-
min nousu 

Kommunismin 
toteutuminen, 
kirkon vaino 

Kommunismin 
toteutuminen  

Kommu-
nismin to-
teutuminen 

Vastustuksen 

kohde 

Kommunis-
mi ideolo-
giana 

Vallanku-
mous 

Fidel Castro, 
hallitus 
 

Hallitus, 
Fidel Castro 

Hallitus, 
Fidel Castro 

Vastustuksen 

ilmaisutapa 

Katolinen 
kongressi, 
maallikko-
järjestöt, 
paimenkir-
jeet 

Paimenkir-
jeet 

Paimenkirjeet, 
maallikkovas-
tarinta, Siko-
jenlahden 
maihinnousu, 
mielenilmauk-
set 

Maallikkovasta-
rinta, Operaatio 
Peter Pan, Cast-
ron ekskommu-
nikaatio 

Yhteistyöstä 
kieltäytymi-
nen, vetäy-
tyminen 

Vastustuksen 

ääni 

Enrique 
Pérez Seran-
tes 

Enrique 
Pérez 
Serantes, 
Eduardo 
Boza 
Masvidal 

Eduardo Boza 
Masvidal, 
Enrique Pérez 
Serantes, 
maallikot 

Pyhä istuin, 
maallikot 

Piispat, 
Pyhä istuin, 
maallikot 

Kirkko ja 

valtio 

Kirkko tukee 
valtiota; 
alkaa vastus-
taa valtion 
politiikkaa 

Kirkko 
asettuu 
valtiota 
vastaan 

Valtio hyökkää 
kirkkoa vas-
taan 

Valtio pakottaa 
kirkon raa-
meihinsa 

Kirkko 
vetäytyy  
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