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1. Wprowadzenie

Wojna domowa w Hiszpanii1 mimo swej nazwy nie by³a konfliktem wy³¹cznie
wewnêtrznym. Star³y siê w niej dwie ideologie: prawicowa – reprezentowana
przez nacjonalistów Francisco Franco i lewicowa – uto¿samiana z obroñcami rz¹-
du, w którego sk³ad weszli przedstawiciele Izquierda Republicana (Republikañ-
ska Lewica) Manuela Aza¼iego. By³a to pierwsza wojna, któr¹ dziêki nowocze-
snym œrodkom przekazu, mog³a œledziæ opinia publiczna na ca³ym œwiecie. Spo-
³ecznoœæ Europy i Ameryki podzieli³a siê na dwa obozy. Zwolennicy lewicowego
rz¹du oburzali siê na zaanga¿owanie militarne po stronie Francisco Franco jedno-
stek hitlerowskich Niemiec i faszystowskich W³och. Z kolei zwolennicy antyrz¹-
dowej opozycji uwa¿ali, ¿e ka¿da metoda prowadz¹ca do oswobodzenia pañstwa
spod komunistycznych wp³ywów jest dobra. Dowodem na umiêdzynarodowienie
hiszpañskiej wojny jest udzia³ w niej przedstawicieli ponad szeœædziesiêciu naro-
dów2.

Warto zastanowiæ siê, dlaczego hiszpañski konflikt od samego pocz¹tku wzbu-
dza³ tak du¿e zainteresowanie europejskich potêg. Juan Carlos Pereira podaje trzy
przyczyny:

1) ideologiczna: ka¿de z pañstw reprezentuj¹cych przeciwne ideologicznie
bloki pragnê³o ugruntowaæ swe idea³y w Hiszpanii. Pañstwa te chcia³y jed-
noczeœnie doprowadziæ do skoncentrowania uwagi opinii publicznej na tym
konflikcie, co mia³o skutkowaæ jej odci¹gniêciem od problemów wewnêtrz-
nych;
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2) ekonomiczna: w momencie wybuchu konfliktu sta³o siê jasne, ¿e poszcze-
gólne pañstwa, utrzymuj¹ce relacje handlowe z Hiszpani¹, mog³y ekono-
micznie zyskaæ lub straciæ w zale¿noœci od wyniku wojny, która sta³a siê
dobr¹ okazj¹ do zapewnienia sobie dostaw surowców w zamian za dostar-
czanie broni;

3) strategiczno-wojskowa: wybuch wojny oznacza³ pojawienie siê mo¿liwoœci
zdobycia kontroli nad szlakiem morskim, ³¹cz¹cym Morze Œródziemne
z Atlantykiem poprzez Cieœninê Gibraltarsk¹. Konflikt móg³ tak¿e pos³u¿yæ
za pole doœwiadczalne dla nowych rodzajów broni i strategii wojskowych3.

Zaanga¿owanie si³ miêdzynarodowych mia³o du¿y wp³yw zarówno na prze-
bieg wojny, na jej wynik, a tak¿e na charakter re¿imu ustanowionego po jej zakoñ-
czeniu. W czasie wojny domowej Hiszpania prowadzi³a dwie sprzeczne w swych
za³o¿eniach polityki zagraniczne: jedn¹ realizowa³y si³y republikañskie, drug¹ –
nacjonaliœci4.

Decyduj¹ce momenty zaanga¿owania miêdzynarodowego w hiszpañsk¹ wojnê domow¹

1. most powietrzny: przerzucenie wojsk po raz pierwszy anga¿uj¹ siê w konflikt si³y zagraniczne:
z Maroka do Andaluzji (VII 1936) niemieccy i w³oscy ¿o³nierze wspieraj¹ F. Franco

2. obrona Madrytu (XI 1936) du¿e zaanga¿owanie Brygad Miêdzynarodowych po 
stronie si³ lewicowych

3. pocz¹tki 1937 F. Franco otrzymuje znacz¹c¹ pomoc od wspieraj¹cych
go pañstw

4. Kampania Pó³nocna (IV–X 1937) bezpoœredni udzia³ niemieckiego Legionu Condor po
stronie F. Franco; znacz¹ce wsparcie W³och

5. otwarcie granicy francuskiej umo¿liwia opór stronie republikañskiej
(III 1938)

6. jesieñ 1938 zaanga¿owanie Niemiec w krytycznym momencie woj-
ny przyczyna siê do ostatecznego zwyciêstwa obozu 
frankistów

�ród³o: J. C. Pereira, Introducción al estudio de la política exterior de Espa¼a, Madrid 1983, s. 170.

Korzystaj¹c z tak du¿ego zainteresowania za granic¹, obie strony konfliktu za-
anga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ propagandow¹, która mia³a na celu pozyskanie no-
wych zwolenników. W tym wymiarze skuteczniejsza by³a lewica, która zaanga¿o-
wa³a siê w organizacjê masowych wieców i dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Za pomoc¹
fotografii, sztuk piêknych, kina i piosenki lewicowa propaganda krzewi³a przeko-
nanie, ¿e konflikt by³ skutkiem inwazji faszyzmu i chêci powo³ania w Europie ko-
lejnego pañstwa o ustroju totalitarnym w miejsce liberalno-reformatorskiej repu-
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3 J.C. Pereira, Introducción al estudio de la política exterior de Espa¼a, Madrid 1983, s. 169.
4 Ch.T. Powell, Las relaciones exteriores de Espa¼a, 1898–1975, w: Las relaciones exteriores

de la Espa¼a democrática, red. R.Gillespie, F. Rodrigo, J. Story, Madrid 1995, s. 32–33.



bliki5. Wed³ug rz¹dz¹cych postêp, dobrobyt i wolnoœæ mas by³y zagro¿one przez
próbê wprowadzenia ustroju anachronicznego i represyjnego, zdominowanego
przez oligarchów oraz koœció³, który kultywuje zacofane tradycje œredniowieczne.
Ciekawe, ¿e taki sposób myœlenia udzieli³ siê wielu gwiazdorom z Hollywood. Za
obozem lewicowym w Hiszpanii opowiadali siê publicznie miêdzy innymi: James
Cagney, Charles Chaplin, Henry Fonda i Shirley Temple6.

Na ca³ym œwiecie powsta³y setki komitetów solidaryzuj¹cych siê z republikañ-
sk¹ Hiszpani¹. Zwi¹zki zawodowe, organizacje uczniowskie i studenckie organi-
zowa³y zbiórki funduszy na rzecz lewicowego rz¹du. Powstawa³y równie¿ wyspe-
cjalizowane komórki pomocy oferuj¹ce wsparcie dzieciom oraz chorym. Do Hi-
szpanii wysy³ano wolontariuszy, lekarzy i pielêgniarzy oraz leki i wyposa¿enie
medyczne. W republikañskiej propagandzie demokracjê i wolnoœæ przeciwstawia-
no faszyzmowi, ateizm – wymagaj¹cemu katolicyzmowi, a kultywuj¹cy sprawie-
dliwoœæ i równoœæ komunizm – oligarchicznemu kapitalizmowi.

Zwolennicy F. Franco w swym dyskursie propagandowym podkreœlali s³u-
sznoœæ walki cywilizacji chrzeœcijañskiej z bolszewickim barbarzyñstwem i ko-
munizmem. Po dwóch stronach barykady stanê³y, wed³ug nich, nieskoordynowa-
ne masy i naturalnie wyselekcjonowane przez spo³eczeñstwo elity. Toczy³a siê
wiêc walka miêdzy chaosem, a tradycyjnym porz¹dkiem. Skutecznym narzêdziem
propagandy nacjonalistów by³y kroniki filmowe emitowane w kinach, produko-
wane przez pó³nocnoamerykañsk¹ wytwórniê Fox. Prezentowano w nich okru-
cieñstwa, jakich dopuszczali siê komuniœci, m.in. palenie koœcio³ów7, czy klaszto-
rów. Wytwórnia Universal reprezentowa³a postawê antyfrankistowk¹, choæ nie
sprzyja³a bezpoœrednio rz¹dowi. Poparcie europejskich konserwatystów dla
F. Franco wynika³o przede wszystkim z jego antykomunizmu. Powstanie przeciw-
ko lewicy identyfikowanej z komunistami by³o przez nich uwa¿ane za s³uszne,
gdy¿ sprzeciwi³o siê rozprzestrzenieniu bolszewizmu.

Frankistowsk¹ kampaniê propagandow¹ odró¿nia³y od republikañskiej dwie
rzeczy. By³a ona lepiej zorganizowana, mia³a jednak mniejszy zasiêg i skalê.
Organizowana by³a przede wszystkim przez zagraniczne delegatury Falangi.
Zbiórki datków na rzecz falangistów organizowano zw³aszcza w by³ych koloniach
hiszpañskich i zazwyczaj mia³y one ujednolicony przebieg. Odbywa³y siê w nie-
dzielê i rozpoczyna³y od ceremonii religijnej, podczas której modlono siê za po-
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5 Zwolenników lewicowego rz¹du zwyk³o siê w literaturze nazywaæ „republikanami”. Okreœle-
nie to ma prawdopodobnie swoje korzenie w nazwie partii, która w roku 1936 utworzy³a rz¹d – Le-
wica Republikañska (Izquierda Republicana). Pojêcie „republikanie” jest jednak w tym przypadku
myl¹ce, gdy¿ nie odzwierciedla prawdziwej, ideologicznej linii podzia³u miêdzy obozem rz¹dowym
(lewica), a obozem frankistów (prawica). Dlatego w niniejszym artykule o stronie rz¹dowej bêdê
mówiæ: rz¹d, lewica, hiszpañscy komuniœci, Lewica Republikañska, rz¹d republikañski, republika-
nie, opozycjê zaœ bêdê charakteryzowa³a takimi okreœleniami jak: nacjonaliœci, frankiœci lub zwolen-
nicy F. Franco.

6 Zob. M. Rey García, ,,Stars for Spain” La guerra civil espa¼ola en EE.UU, A Coru¼a 1997.
7 Takie dzia³ania lewicowych brygad poœwiadcza uczestnik tamtych wydarzeñ: G. Orwell,

W ho³dzie Katalonii, Gdynia 1990, s. 7.



leg³ych. Po wspólnym posi³ku, któremu towarzyszy³y przemówienia, organizowa-
no kwestê8.

Rozwój mediów masowych spowodowa³, ¿e hiszpañska wojna domowa wy-
wo³a³a zainteresowanie na arenie miêdzynarodowej. Mo¿na by³o na bie¿¹co œle-
dziæ jej przebieg. Dziêki prasie, fotografii, kronikom filmowym, filmom doku-
mentalnym oraz radiu wydarzenia z Hiszpanii goœci³y codziennie w domach Eu-
ropejczyków i Amerykanów. Wynalezienie ³atwej do transportowania kamery
z trzydziestopiêciomilimetrow¹ taœm¹ umo¿liwi³o licznym korespondentom wo-
jennym codzienne filmowanie przebiegu wojny.

Podzia³ stref wp³ywów w Hiszpanii miêdzy nacjonalistami a republikanami
(sierpieñ 1936 r.)

�ród³o: www.guerracivil1936.galeon.com.
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8 I. Cordero Olivero, E. Lemus, La Internacionalización de la Guerra Civil (1936–1939), w: La
polítca exterior de Espa¼a (1800–2003): historia, condicionantes y escenarios, red. J.C. Pereiera ,
Barcelona 2003, s. 490–492.



2. Próby powstrzymania interwencji zewnętrznej 
(Comité de No Intervención)

Badacze wojny domowej w Hiszpanii tocz¹ spór o jej miêdzynarodowy cha-
rakter. Uczeni tacy jak Luis de Llera9 czy Ramón Salas Larrazábal10 wychodz¹
w swych pracach z za³o¿enia, ¿e konflikt ten mia³ charakter przede wszystkim we-
wnêtrzny: po dwóch stronach barykady stanê³y ugrupowania hiszpañskie i to spór
miêdzy nimi mia³ najwiêksze znaczenie.

Innego zdania jest Ángel Viñas, który uwa¿a, i¿ ,,bez wsparcia dyplomatycz-
nego i materialnego z zewn¹trz nacjonaliœci Franco nie byliby w stanie utrzymaæ
siê d³ugo w starciu z uznanym na forum miêdzynarodowym rz¹dem”11. Istniej¹
równie¿ g³osy, ¿e hiszpañska wojna pe³ni³a rolê „odci¹gacza uwagi” od innych –
mo¿e nawet powa¿niejszych – problemów ówczesnej Europy12.

Niepodwa¿alny jest natomiast fakt, i¿ obie strony konfliktu od samego pocz¹t-
ku szuka³y wsparcia za granic¹. Ju¿ w lipcu 1936 roku F. Franco oraz inni zbun-
towani genera³owie13 wys³ali w tej sprawie swych emisariuszy. Najwiêksz¹ po-
moc zaoferowa³y hitlerowskie Niemcy. W tamtejszym Ministerstwie Wojny utwo-
rzono nawet specjalny departament, który mia³ siê zajmowaæ koordynacj¹ pomo-
cy dla Hiszpanii. Republikañski rz¹d José Girala zwróci³ siê z kolei o pomoc do
Francji, gdzie na czele rz¹du utworzonego przez przedstawicieli Frontu Ludowe-
go stan¹³ socjalista Léon Blum. Splot okolicznoœci sprawi³ jednak, ¿e Francuzi
woleli unikn¹æ otwartego anga¿owania siê w konflikt z uwagi na ryzyko jego in-
ternacjonalizacji. Wiedzieli, ¿e anga¿uj¹c siê po stronie hiszpañskich republika-
nów nie bêd¹ mogli liczyæ na brytyjsk¹ pomoc w odparciu ewentualnych niemiec-
kich represaliów14. Ponadto, chêæ pomocy os³abia³ brak jednomyœlnoœci w ramach
samego Frontu Ludowego, a tak¿e sprzeciw prawicowej opozycji15. Podobnie za-
chowa³ siê konserwatywny rz¹d brytyjski Stanleya Baldwina og³aszaj¹c neutral-
noœæ. D¹¿enie jednak do zabezpieczenia w³asnych interesów w Hiszpanii, miêdzy
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9 Zob. L. de Llera, Espa¼a actual. La guerra civil de 1936–1939, w: Historia de Espa¼a
y América, vol. 13,1 parte II, III, IV, Madrid–Gredos 1989.

10 „Wszystkie wojny s¹ z³e poniewa¿ odzwierciedlaj¹ klêskê polityki. Ale wojny domowe,
w których obie strony to bracia s¹ niewybaczalne, gdy¿ pokój nie rodzi siê w nich zaraz po zakoñ-
czeniu konfliktu” [prze³. M. M.-W.]: R. Salas Larrazábal, Historia General de la Guerra de Espa-
¼a, Valladolid 2007; zob. Guerra Civil. Mito y memoria, red. J. Aróstegui, F. Godicheau, Madrid
2006.

11 Zob. A. Vi¼as, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid 1974. 
12 I. Cordero Olivero, E. Lemus, La Internacionalización…, s. 476. 
13 Przywódcami ¿o³nierskiego buntu, który da³ pocz¹tek wojnie domowej w Hiszpanii byli: gen.

F. Francisco Franco – komendant wojskowy Wysp Kanaryjskich, gen. Emilio Mola – dowódca bry-
gady w Navarze, gen. Miguel Cabanellas – dowódca dywizji w Saragossie, gen. Gonzago Queipo de
Llano – dowódca narodowej Armii Po³udnia.

14 Ch. T. Powell, Las relaciones…, s. 33.
15 Zob. J. Avilés Farré, Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la Guerra Civil Espa¼ola,

Madrid 1994. 



innymi chêæ utrzymania Gibraltaru i kontroli nad Morzem Œródziemnym oraz
ochrona niebotycznych inwestycji w tym pañstwie, sk³oni³o Brytyjczyków do nie-
formalnego wsparcia nacjonalistów16. W pierwszych miesi¹cach wojny rz¹d repu-
blikañski stara³ siê równie¿ o mediacjê Ligii Narodów. Wysi³ki te – bêdzie o tym
jeszcze mowa – nie da³y jednak oczekiwanego rezultatu17.

1 sierpnia 1936 roku Francja wyst¹pi³a do pañstw europejskich z propozycj¹
podpisania Porozumienia o Nieinterwencji18 (Acuerdo de No Intervención). Sy-
gnatariuszami tego porozumienia zosta³o ³¹cznie dwadzieœcia siedem pañstw,
w tym – oprócz Francji – miêdzy innymi Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy,
W³ochy i ZSRR19. Zawarta umowa zakazywa³a eksportowania do Hiszpanii bro-
ni, amunicji oraz wszelkiego sprzêtu wojskowego. Na stra¿y porozumienia stan¹³
powo³any 9 wrzeœnia Komitet Nieinterwencji (Comité de No Intervención). Na je-
go siedzibê wybrano Londyn. W rzeczywistoœci jednak porozumienie pozosta³o
na papierze. Obie strony konfliktu przysy³a³y do Hiszpanii ludzi i sprzêt. Niemcy
postawili na ekspertów, wywodz¹cych siê z regularnej armii, W³osi – na ¿o³nierzy
oraz faszystowskich wolontariuszy (Corpo di Truppe Volontaire). Po drugiej stro-
nie barykady utworzono podleg³e Kominternowi Brygady Miêdzynarodowe20,
w sk³ad których weszli przede wszystkim przedstawiciele europejskich partii ko-
munistycznych.

Zastanawia dwuznacznoœæ postêpowania rz¹du brytyjskiego. Z jednej strony
na forum Komitetu Nieinterwencji nawo³ywa³ on do zwiêkszenia zewnêtrznej
kontroli granic Hiszpanii oraz wprowadzenia zakazu wpuszczania do tego pañ-
stwa wolontariuszy z zagranicy. Z drugiej strony przymyka³ oko na transport do
Niemiec ¿elaza i miedzi, pozyskiwanych w Hiszpanii przez brytyjskie firmy
(Orconera Iron Core Co. i Compa¼ía Río Tinto). By³a to zap³ata za niemieckie
wsparcie frankistów – dostawy sprzêtu wojennego do Hiszpanii okrêtami pod
bander¹ Panamy. Co ciekawe, okrêty te nie podlega³y kontroli Komitetu Nieinter-
wencji.

Zaanga¿owanie Wielkiej Brytanii i W³och w wojnê w Hiszpanii nie by³o
wprawdzie jednakowe, lecz nie stanê³o to na przeszkodzie do zawarcia 2 stycznia
1937 roku porozumienia d¿entelmeñskiego, dotycz¹cego podzia³u interesów na
Morzu Œródziemnym. Wiosn¹, tego¿ roku, sta³o siê ju¿ jasne, ¿e podejmowane na
forum Komitetu Nieinterwencji rozmowy na temat skutecznej kontroli handlu
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16 Zob. E. Moradiellos, El re¼idero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra ci-
vil espa¼ola, Barcelona 2001. 

17 Ch. T. Powell, Las relaciones…, s. 34.
18 W rzeczywistoœci nie istnia³ jeden wielostronny dokument dot. nieinterwencji. To, co siê po-

tocznie nazywa „Porozumieniem o Nieinterwencji”, to zbiór 27 jednostronnych deklaracji, których
sygnatariusze zobowi¹zali siê, ¿e nie bêd¹ dostarczaæ Hiszpanii broni, ani te¿ ingerowaæ w jej spra-
wy wewnêtrzne.

19 Oprócz wymienionych wy¿ej pañstw Porozumienie podpisa³y: Albania, Austria, Belgia, Bu³-
garia, Czechos³owacja, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Jugos³awia, Litwa, Lu-
ksemburg, £otwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wêgry.

20 Zob. C. Vidal, Las Brigadas Internacionales, Madrid 1999.



z Hiszpani¹ nie przynios¹ efektu. Najwa¿niejsze pañstwa tej inicjatywy prowadzi-
³y grê podwójn¹: oficjalnie opowiada³y siê za kontrol¹ handlu, natomiast nieofi-
cjalnie wspiera³y dostarczanymi towarami jedn¹ ze stron. Komitet Nieinterwencji
straci³ wiêc sw¹ racjê bytu, choæ oficjalne zakoñczenie jego dzia³alnoœci datuje siê
dopiero na wrzesieñ 1938 roku.

Zaistnia³e w zwi¹zku z rozwojem wojny w Hiszpanii okolicznoœci ukaza³y s³a-
boœæ Francji. Pañstwo to po raz kolejny poproszone o pomoc przez republikañski
rz¹d zagrozi³o F. Franco interwencj¹. Jednak widz¹c wyraŸny sprzeciw Wielkiej
Brytanii zrezygnowa³o z tej inicjatywy. Brytyjczycy spodziewali siê rych³ego
zwyciêstwa frankistów i liczyli na rozpad koalicji w³osko-niemieckiej. W kwiet-
niu 1938 roku zawarli kolejne porozumienie z W³ochami o podziale wp³ywów na
Morzu Œródziemnym i w Afryce. Uk³ad ten aprobowa³ obecnoœæ wojskow¹
W³och w Hiszpanii do zakoñczenia wojny. Nie czekaj¹c nawet na oficjaln¹ kapi-
tulacjê, Wielka Brytania zapowiedzia³a uznanie frankistowskiego rz¹du ju¿ na po-
cz¹tku lutego 1939 roku, choæ oficjalne uznanie nast¹pi³o dopiero 27 lutego. Fran-
cja równie¿ uzna³a nowy rz¹d, jednak wychodz¹c naprzeciw ludnoœci cywilnej
i odpowiadaj¹c pozytywnie na proœbê ministra Julio Álvarez del Vayo, postano-
wi³a otworzyæ swe granice. Z decyzji tej skorzysta³y setki tysiêcy osób21.

Stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec hiszpañskiego konfliktu jest szcze-
gólnie interesuj¹ce. By³o to wówczas jedyne pañstwo konsultuj¹ce swoje dzia³a-
nia w zakresie polityki zagranicznej z opini¹ publiczn¹. Z przeprowadzonych an-
kiet wynika, ¿e pocz¹tkowo dwie trzecie Amerykanów nie mia³o zdania na temat
hiszpañskiej wojny. Wœród katolików przewa¿ali zwolennicy F. Franco, w skali
jednak ca³ej populacji poparcie to wynosi³o jedynie 14%. Swego rodzaju zafascy-
nowanie katolików postaci¹ F. Franco wynika³o prawdopodobnie st¹d, ¿e przypo-
mina³ im on George’a Washingtona – genera³a buntuj¹cego siê przeciwko niespra-
wiedliwemu rz¹dowi. To w³aœnie amerykañscy katolicy nie dopuœcili, by w³adze
USA zrezygnowa³y z neutralnoœci wobec hiszpañskiego konfliktu.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e w latach trzydziestych panowa³y w USA nastroje izo-
lacjonistyczne, zrodzone podczas I wojny œwiatowej. Wiele organizacji pozarz¹-
dowych przestrzega³o na ³amach prasy przed mieszaniem siê w jakikolwiek spór
europejski, co mog³oby skutkowaæ przyst¹pieniem do nowej wojny. Neutralnoœæ
sta³a siê podstaw¹ prawn¹ amerykañskiej polityki zagranicznej w 1935 roku. Do-
tyczy³a ona konfliktów miêdzy pañstwami, a nie – wojen domowych. Jednak pre-
zydent F.D. Roosevelt rozszerzy³ zakres neutralnoœci równie¿ na hiszpañsk¹ woj-
nê, ustanawiaj¹c tzw. „embargo moralne”. Na pocz¹tku 1937 roku. formu³a ta na-
bra³a mocy prawnej. Dokument j¹ sankcjonuj¹cy ratyfikowano w po³owie roku
1937, dziêki zdecydowanej wiêkszoœci zarówno w Izbie Reprezentantów, jak
i w Senacie.

W miarê pog³êbiania siê konfliktu, amerykañska lewica nabiera³a przekonania,
¿e nale¿y zrezygnowaæ z neutralnoœci i wprowadziæ embargo handlowe z uwagi
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21 I. Cordero Olivero, E. Lemus, La Internacionalización…, s. 479–482.



na niedopuszczaln¹ skalê zaanga¿owania w konflikt hitlerowskich Niemiec i fa-
szystowskich W³och. Jednoczeœnie na pocz¹tku roku 1938 ponad po³owa Amery-
kanów opowiada³a siê po stronie republikañskiej. Paradoksalnie byli oni jednak
przeciwni ustanawianiu embarga. Utrzymywanie amerykañskiej neutralnoœci
dzia³a³o zdecydowanie na korzyœæ F. Franco. Móg³ on bez przeszkód kupowaæ ro-
pê od koncernów naftowych takich jak Texaco. W ostatnich miesi¹cach konfliktu,
nie maj¹c ju¿ mo¿liwoœci wprowadzenia embargo, F. D. Roosevelt uœwiadomi³
sobie, ¿e pope³niono „wielki b³¹d”, co do hiszpañskiej wojny. W tym momencie
móg³ jedynie przychyliæ siê do proœby ¿ony – Eleonory i przyjœæ z pomoc¹ repu-
blikanom, którzy pozostali w Madrycie22.

Udzia³ si³ zewnêtrznych w hiszpañskiej wojnie domowej 
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NIEMCY

W£OCHY

Legion Condor – niemiecki korpus z g³ównej mierze lotniczy wspieraj¹cy
si³y frankistów:

· funkcjonowanie: VII 1936 – V 1939;
· w trakcie ca³ej wojny s³u¿y³o w nim ok. 19 000 niemieckich ¿o³nierzy;
· wypróbowanie nowej broni i technik wojennych, m.in.: samolotów Messer-

schmitt Bf 109, Heinkel He 111; armaty 88 mm; 
· wyposa¿enie: myœliwce (Messerschmitt Bf 109, Heinkel He 51 – póŸniej ju¿

tylko jako samoloty treningowe), bombowce (Junkers Ju 52, Heinkel He
111), samoloty obserwacyjne (Heinkel He 70), samoloty eskadry rozpozna-
nia morskiego (Heinkel He 59, Heinkel He 60);

· Gruppe „Imker” – jednostki naziemne Legionu - 3 kompanie czo³gów, od-
dzia³ obrony przeciwpancernej, kompania transportowa, nas³uch radiowy;
personel (sztab, zwiad i ostrzeganie lotnicze, technicy lotniczy, pracownicy
pomocniczy, oddzia³ sanitarny);

· Jednostki nielotnicze: marynarze, jednostki pancerne (czo³g Panzerkamp-
fwagen I);

· udzia³ w bitwach: Madryt, Teruel, Bilbao, Ebro; bombardowanie miasteczka
Guernica, w wyniku którego zginê³o ok. 1000 cywili; jednostki niemieckie
zniszczy³y w sumie 386 samolotów wroga i zrzuci³y 21 ton bomb;

· straty: 232 samoloty; 226 poleg³ych.

Corpo di Truppe Volontaire – w³oski korpus ekspedycyjny wspieraj¹cy si³y
frankistów: 

· funkcjonowanie: XII 1936 – II 1939;
· w trakcie ca³ej wojny s³u¿y³o w nim ok. 40 000 ¿o³nierzy piechoty i 6 000

lotników; 
· dzia³ania: przerzucenie samolotami transportowymi wojsk nacjonalistycz-

nych z Maroka Hiszpañskiego do Hiszpanii; dostawy uzbrojenia (drog¹ mor-
sk¹ przez porty portugalskie); udaremnianie sowieckich i innych dostaw dla
republikanów poprzez zatapianie statków (proceder uznany przez Ligê Na-
rodów za akt piractwa i zwalczany przez okrêty francuskie i brytyjskie); 

· sk³ad: 1 Dywizja Piechoty Czarnych Koszul „Dio lo Vuole”, 2 Dywizja Pie-
choty Czarnych Koszul „Fiamme Nere”, 3 Dywizja Piechoty Czarnych Ko-

22 G. García Queipo de Llano, El impacto internacional de la guerra civil espa¼ola, w: La políti-
ca exterior de Espa¼a en el siglo XX, red. J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo, Madrid 2000, s. 232–233.
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ZSRR

IRLANDIA

PORTUGALIA

MEKSYK

szul „Penne Nere” (póŸniej przekszta³cone w mieszane hiszpañsko-w³oskie
brygady: „Flechas Azules”, „Flechas Negras”), 4 Dywizja Lekkiej Piechoty
„Littorio” (ca³kowicie zmotoryzowana), Samodzielna XXIII Grupa „de Ma-
rzo” Czarnych Koszul; czo³gi i samochody pancerne (tankietki L3/35), dzie-
siêæ pu³ków artylerii polowej, cztery baterie artylerii przeciwlotniczej;

· udzia³ w bitwach: Malaga, Guadalajara, Socillo, Santander, ofensywa w Ka-
talonii, zajêcie Majorki;

· straty w ludziach: 3,8 tys. poleg³ych, 12 tys. rannych;
· straty w wyposa¿eniu: 6,8 tys. pojazdów, 760 samolotów, 160 czo³gów, ok.

3,4 tys. karabinów maszynowych, ok. 1,8 tys. dzia³, ok. 1,4 tys. moŸdzierzy.

Aviación Legionaria – w³oskie jednostki lotnictwa Regia Aeronautica wys³ane
na pomoc gen. Franco:

· wyposa¿enie: myœliwce (Fiat CR 32 – 376 sztuk; Fiat G 50 – 12 sztuk; bom-
bowce (Savoia – Marchetti S.M. 81 – 58 sztuk; Fiat Br. 20 – 113 sztuk; Sa-
voia – Marchetti S.M. 79 – 103 sztuki); samoloty szturmowe (Breda Ba 65 –
12 sztuk); hydroplany (Cant Z. 501 i inne modele – ok. 22 sztuk); samoloty
transportowe (53 sztuki); samoloty do transportu wojska (ok. 10 sztuk).

Wsparcie republikanów:
· czynniki, które pocz¹tkowo utrudnia³y pomoc: du¿y dystans, deficytowa pro-

dukcja broni w ZSRR;
· charakter pomocy (do 1938 roku 48 dostaw): sprzeda¿ 680 samolotów, 331

czo³gów bojowych, 1699 dzia³, 450 000 karabinów Mosin Nagant, 20 486
ciê¿kich karabinów maszynowych i rêcznych karabinów maszynowych
DPM, 60 pojazdów opancerzonych oraz 30 000 ton amunicji. Rosjanie wy-
s³ali do Hiszpanii ok. 2 tys. doradców wojskowych;

· „Moskiewskie z³oto” depozyt ok. 510 ton z³ota s³u¿¹cy do pokrycia kosztów
radzieckich dostaw;

· wypróbowanie nowej broni, m.in.: myœliwców I-15 i I–16 oraz technik wo-
jennych z u¿yciem czo³gów T-26 (Blitzkrieg – wojna b³yskawiczna) i zwi¹-
zanych z bombardowaniem obiektów morskich;

· wsparcie doradców wojskowych i oficerów marynarki przy obs³udze republi-
kañskich okrêtów podwodnych (m.in.: C-1, C-2, C-4, C-6).

Irlandzka Brygada gen. Eoina O’Duffy’ego (7 tys. wolontariuszy) – wspar-
cie frankistów

Os Viriatos (10 tys. wolontariuszy) – wsparcie frankistów;
Z³amanie embargo – umo¿liwienie dostarczania pomocy dla frankistów przez
granicê portugalsk¹.

Wsparcie wojskowe i dyplomatyczne republikanów:
· 20 tys. karabinów;
· 28 milionów naboi;
· 8 baterii;
· samoloty;
· ¿ywnoœæ;
· poœrednictwo w zakupie broni od firm amerykañskich;
· udzielenie azylu tysi¹com hiszpañskich emigrantów.



�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: I. Cordero Olivero, E. Lemus, La Internacionaliza-
ción…; W.L. Belnecker, La intervención alemana en la guerra civil espa¼ola, „Espacio, Tiempo
y Forma” Serie V, Hª Contemporánea, t. V, 1992, s. 77–104; J. M. Campo Rizo, El Mediterráneo,
campo de batalla de la Guerra Civil espa¼ola: la intervención naval italiana. Una primera aproxi-
mación documental, „Cuadernos de Historia Contemporánea” n°19, Madrid 1997; A.M. Moral Ron-
cal, El asilo diplomático: un condicionante de las relaciones internacionales de la república duran-
te la guerra civil, Madrid 2006; H. Thomas, The Spanish Civil War, London 2004; J.Mª Manrique
García, L.Molina Franco, Las armas de la guerra civil espa¼ola, Madrid 2006.

3. Wsparcie udzielone hiszpańskim nacjonalistom

Próby powstrzymania spo³ecznoœci miêdzynarodowej przed zaanga¿owaniem
siê w hiszpañski konflikt poprzez utworzenie Komitetu Nieinterwencji nie powio-
d³y siê. Wiele pañstw, ³¹cznie z cz³onkami Komitetu, udziela³o wsparcia jednej ze
stron poprzez eksport sprzêtu wojskowego oraz wysy³anie si³ zbrojnych. W wielu
czêœciach œwiata powstawa³y te¿ komitety wsparcia. Dla F. Franco taka pomoc
z zewn¹trz by³a niezbêdna, bez niej trudno by by³o zbuntowanym oddzia³om
z Melilli prze³amaæ rz¹dow¹ blokadê na Cieœninie Gibraltarskiej i rozpocz¹æ
marsz na Madryt. Nacjonaliœci F. Franco mogli liczyæ na pomoc wojskow¹, mate-
rialn¹ i dyplomatyczn¹ Niemiec, W³och, Portugalii, Maroka, wsparcie Watykanu
oraz solidarnoœæ ze strony katolików i konserwatystów z ró¿nych pañstw24.

3.1. Niemcy

Przyczyn zaanga¿owania hitlerowskich Niemiec w wojnê w Hiszpanii by³o co
najmniej kilka. Po pierwsze, zale¿a³o im na swoistym odizolowaniu Francji, za-
mkniêciu jej w otoczeniu dwóch wrogich, wspó³pracuj¹cych ze sob¹ re¿imów.
Niemiecko-hiszpañski sojusz mia³ – po wtóre – zachwiaæ równie¿ brytyjsk¹ kon-
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FRANCJA

USA

INNE PAÑSTWA

Wsparcie republikanów na pocz¹tku konfliktu: samoloty i piloci (pomoc od-
p³atna – kosztowa³a ok. 150 milionów dolarów)

Sprzeda¿ samolotów republikanom i paliwa frankistom23

Wiêkszoœæ ambasad i innych przedstawicielstw zagranicznych w Madrycie za-
proponowa³a reprezentantom obu stron konfliktu azyl polityczny, np. Argenty-
na uczestniczy³a w ewakuacji azylantów do Francji na swoich dwóch statkach:
„25 de mayo” i „Tucumán”. Znane s¹ równie¿ liczne przypadki udzielania azy-
lu dyplomatycznego.

23 N. Chomsky, Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la democracia, Barcelona
2007, s. 77.

24 Zob. D.F. Calduch Cervera, D.G. Palomares Lerma, La política exterior durante la Guerra Civil,
w: La política exterior espa¼ola en el siglo XX, red. R. Calduch, Madrid 1994, s. 94–101.



cepcj¹ status quo w Europie. Po trzecie, na wypadek wybuchu miêdzynarodowe-
go konfliktu Niemcy chcia³y mieæ na Pó³wyspie sojusznika, który utrudnia³by
Francji ³¹cznoœæ z jej koloniami w pó³nocnej Afryce. W koloniach tych stacjono-
wa³a czwarta czêœæ francuskiego wojska. Ponadto, Niemcy liczy³y na korzystny
kontrakt na dostawy hiszpañskich surowców, niezbêdnych w przemyœle militar-
nym. Takie dzia³anie mia³o dodatkowo utrudniaæ Brytyjczykom prowadzenie in-
teresów gospodarczych. Wczeœniej bowiem to w³aœnie Wielka Brytania mia³a nie-
mal¿e monopol na wydobycie i eksport hiszpañskich surowców, a jej inwestycje
w tym pañstwie stanowi³y a¿ 40%. Po pi¹te, liczy³ siê argument ideologiczny:
Niemcy, podobnie jak W³ochy, próbowa³y legitymizowaæ sw¹ interwencjê w Hi-
szpanii chêci¹ walki z komunistami, którzy zdominowali w³adzê w tym pañstwie.
Po szóste, Hiszpania by³a dla Adolfa Hitlera doskona³ym poligonem, na którym
móg³ przetestowaæ sprzêt wojskowy oraz przeæwiczyæ techniki wykorzystane
póŸniej podczas drugiej wojny œwiatowej.

Pomoc Niemiec dla F. Franco by³a nieprzerwana ju¿ od samego pocz¹tku kon-
fliktu. Zmienia³ siê jedynie jej charakter. Pocz¹tkowo sprzêt wojskowy transpor-
towano „po kryjomu” – statkami pod bander¹ Panamy, w kontenerach, które rze-
komo zawiera³y zwracane Hiszpanii zepsute owoce. PóŸniej natomiast utworzono
dwie firmy zajmuj¹ce siê wymian¹ handlow¹ miêdzy obu stronami: HISMA
(Compañía Hispanomarroquí de Transporte) oraz ROWAK (Sociadad de com-
pras de materias primas y mercancías).

Z pewnoœci¹ niemiecki sprzêt by³ doskona³ej jakoœci i znaczenie przewy¿sza³
ten zdobyty przez stronê rz¹dow¹. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e niemieckie
dostawy nie by³y darmowe. Ich wartoœæ oszacowano na 500 milionów marek,
które F. Franco musia³ zwróciæ, wysy³aj¹c do Niemiec surowce b¹dŸ artyku³y
¿ywnoœciowe (te ostatnie ju¿ za czasów II Wojny Œwiatowej).

Niemcy udzieli³y F. Franco równie¿ bezpoœredniej pomocy wojskowej.
W 1936 roku utworzono w Sewilli Legion Condor (Legión Cóndor), który jedno-
razowo liczy³ do 5600 ¿o³nierzy, choæ w ci¹gu trzech lat s³u¿y³o w nim 19 000
osób. Legion Condor ws³awi³ siê niechlubnie bombardowaniem miasteczka Guer-
nica, wskutek którego zginê³o ponad tysi¹c cywili, a zniszczeniu uleg³o 60% do-
mów. Niemcy wypróbowali w ten sposób technikê polegaj¹c¹ na masowym bom-
bardowaniu obiektów cywilnych – technikê o niewielkim znaczeniu wojskowym,
ale olbrzymim oddzia³ywaniu psychologicznym25.

3.2. Włochy26

Przyczyny zaanga¿owania w³oskiego w hiszpañski konflikt by³y analogiczne
do tych, które sk³oni³y A. Hitlera do udzielenia wsparcia frankistom. Po pierwsze,
w interesie W³och le¿a³o zalegalizowanie w Hiszpanii rz¹du sk³onnego do wspó³-
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25 Zob. W.L. Belnecker, La intervención alemana en la guerra civil espa¼ola, „Espacio, Tiem-
po y Forma” Serie V, H ª Contemporánea, t. V, 1992, s. 77–104.

26 Zob. J.F. Coverdale, La intervemción italiana en la Guerra Civil Espa¼ola, Madrid 1979.



pracy – takiego, który w razie konfliktu nie przyst¹pi³by do bloku razem z Wiel-
k¹ Brytani¹ i Francj¹. Po drugie, Benito Mussolini liczy³ na dostawê hiszpañskich
surowców takich jak: rtêæ, cynk, wolfram i o³ów. Wreszcie, podobnie jak A. Hi-
tlerowi, zale¿a³o mu na tym, aby Hiszpania nie dosta³a siê pod rz¹dy bolszewi-
ków.

Ju¿ w listopadzie 1936 roku W³ochy zawar³y z frankistami tajne porozumienie
o przyjaŸni, które zak³ada³o wspó³pracê dyplomatyczn¹ oraz neutralnoœæ w razie
konfliktu z pañstwem trzecim. F. Franco gwarantowa³ W³ochom prawo do korzy-
stania z portów, linii kolejowych oraz przestrzeni powietrznej w razie konfliktu
zbrojnego, za co B. Mussolini odwdziêcza³ siê uznaniem niezale¿noœci i integral-
noœci terytorialnej frankistowskiej Hiszpanii.

Udzia³ si³ wojskowych W³och w Hiszpanii by³ wiêkszy ni¿ niemiecki. B. Mus-
solini wys³a³ tam czterdzieœci tysiêcy ¿o³nierzy piechoty oraz szeœæ tysiêcy lotni-
ków. Dostawy sprzêtu oszacowano na 7,5 miliona lirów. Jednym z g³oœniejszych
epizodów w³oskiego udzia³u w hiszpañskiej wojnie by³o zajêcie przez nich Ma-
jorki – punktu strategicznego w zachodniej czêœci Morza Œródziemnego.

3.3. Portugalia i Stolica Apostolska

Portugalia rz¹dzona przez twórcê „Nowego Pañstwa” (Estado Novo) Oli-
viera de Salazara równie¿ opowiedzia³a siê po stronie F. Franco. Obu polity-
ków ³¹czy³a wspólnota ideologiczna. O. Salazar obawia³ siê, ¿e rewolucja so-
cjalistyczna mo¿e byæ zaraŸliwa i rozprzestrzeniæ siê na jego kraj. W ramach
pomocy do Hiszpanii uda³o siê, wed³ug ró¿nych szacunków, od tysi¹ca do
dwudziestu tysiêcy27 Os Viriatos – portugalskich wolontariuszy. Mimo podpi-
sania Porozumienia o Nieinterwencji O. Salazar z³ama³ te¿ embargo handlowe,
pozwalaj¹c na to, by wszelkiego typu towary dostarczano frankistom poprzez
portugalsk¹ granicê. Portugalia sta³a siê równie¿, za przyzwoleniem O. Salaza-
ra, schronieniem dla frankistowskich aktywistów. W Lizbonie rezydowa³ brat
Francisco Franco – Nicolás, który organizowa³ tam zakup broni dla si³ nacjo-
nalistycznych. Wymowny jest fakt, ¿e portugalski rz¹d utrzymywa³ z nim czê-
stszy kontakt ni¿ z republikañskim ambasadorem Hiszpanii – Claudio Sanche-
zem Albornozem.

Stolica Apostolska28 z kolei wspiera³a frankistów g³ównie poprzez oddzia³y-
wanie na opiniê publiczn¹. Starano siê nag³aœniaæ przeœladowania katolickiego
duchowieñstwa, których dopuszcza³a siê strona rz¹dowa (prawie 7 000 ofiar).
Apele Rzymu o podjêcie walki z komunistycznym ateizmem przynios³y efekt.
Z samej Irlandii walczy³o po stronie F. Franco 7 000 wolontariuszy pod dowódz-
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27 Historycy spieraj¹ siê co do realnej liczby portugalskich wolontariuszy bior¹cych udzia³ w hi-
szpañskiej wojnie domowej: J. Salas (Intervención extranjera en la Guerra de Espa¼a, Madrid
1974) pisze o 1000 wolontariuszy, J. Cordero Olivero, E. Lemus (La Internacionalización…) – 
o 10 000, natomiast H. Thomas (La Guerra Civil espa¼ola, Paris 1967) – o 20.000.

28 Zob. A. Marquina, La diplomacia Vaticana y la Espa¼a de Franco, Madrid 1983. 



twem genera³a Eoina O’Duffy’ego. Oficjalnie papie¿ Pius XI nie opowiedzia³ siê po
¿adnej stronie konfliktu, nigdy jednak nie ukrywa³ swego poparcia dla F. Franco.

3.4. Maroko

Warto przypomnieæ, ¿e to w³aœnie na terytorium Maroka stacjonuj¹cy tam hi-
szpañscy genera³owie zaczêli myœleæ o powstaniu zbrojnym. Zaraz po wybuchu
wojny, jako pierwsze przeciw lewicowemu rz¹dowi powsta³y wojska z Afryki:
Legia Cudzoziemska i si³y Regulares, wchodz¹ce w sk³ad tzw. Armii Afrykañ-
skiej. Wed³ug kalkulacji historyków liczba tych ostatnich uros³a z czasem nawet
do 100 000. Entuzjazm Marokañczyków do wstêpowania do Regulares wynika³
zapewne z wysokiego bezrobocia, jakie wówczas panowa³o w protektoracie29

i kusz¹cych obietnic wzbogacenia siê po wygranej wojnie. Co wiêcej, frankiœci le-
piej rozumieli d¹¿enia nacjonalistów marokañskich ni¿ lewicowy rz¹d Hiszpanii.
Genera³ F. Franco doceni³ pomoc Marokañczyków, okreœlaj¹c j¹ mianem „funda-
mentalnej dla zwyciêstwa”30.

4. Wsparcie udzielone rządowi republikańskiemu

Rz¹d republikañski by³ zainteresowany przede wszystkim dostawami sprzêtu
wojskowego. Móg³ on liczyæ na pomoc Zwi¹zku Radzieckiego i Meksyku, ¿ycz-
liwoœæ Francji, za któr¹ nie zawsze sz³y konkretne dzia³ania, oraz wsparcie ochot-
ników z Brygad Miêdzynarodowych i lewicowej opinii publicznej31.

4.1. Związek Radziecki

Udzia³ Zwi¹zku Radzieckiego w hiszpañskiej wojnie domowej, po stronie le-
wicowego rz¹du by³ du¿y, choæ z pewnoœci¹ nie nale¿y go przeceniaæ. Pocz¹tko-
wo wsparcie to mia³o wymiar niemal wy³¹cznie symboliczny i sprowadza³o siê do
wyra¿enia solidarnoœci z walcz¹cymi, udzielenia pomocy finansowej przez orga-
nizacje pozarz¹dowe oraz og³oszenia oficjalnej neutralnoœci. Takie podejœcie na-
le¿y t³umaczyæ co najmniej kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Józef Stalin by³
œwiadomy nieuchronnoœci konfliktu z nazistowskimi Niemcami, d¹¿y³ jednak
w tamtym czasie do poprawy stosunków z Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹, zdecydowa-
ne zaœ zaanga¿owanie siê w hiszpañski spór mog³oby udaremniæ realizacjê tego
celu32. Po drugie, du¿y dystans miêdzy obu pañstwami si³¹ rzeczy utrudnia³ ewen-
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29 Protectorado Espa¼ol de Marruecos (Maroko Hiszpañskie) – na podstawie Traktatu z Fezu
z 1912 r. Hiszpania objê³a protektoratem ziemie w rejonie Cieœniny Gibraltarskiej oraz przy granicy
z Sahar¹ Hiszpañsk¹. W 1958 r. Hiszpanie ostatecznie wycofali siê z Maroka, zachowuj¹c jedynie
Ceutê i Melillê.

30 J.C. Pereira, Introducción al estudio…, s. 174.
31 Zob. D.F. Calduch Cervera, D.G. Palomares Lerma, La política exterior…, s. 84–94.
32 Ch.T. Powell, Las relaciones exteriores…, s. 34.



tualn¹ pomoc materialn¹. Co wiêcej, radziecka produkcja wojskowa by³a w tam-
tym czasie nierentowna. Ostatecznie jednak, w paŸdzierniku 1936 roku ZSRR
zdecydowa³ siê na udzielenie pomocy wojskowej33. Uda³o siê wyznaczyæ dwa
szlaki transportowe miêdzy ZSRR, a Hiszpani¹. Pierwszy szlak prowadzi³ przez
wybrze¿e Morza Œródziemnego. Nie by³ on komfortowy z uwagi na zainstalowa-
nie na tamtym obszarze w³oskich min. Drugi – przez terytorium l¹dowe Francji.
Wed³ug szacunkowych danych Zwi¹zek Radziecki do 1938 roku zrealizowa³ dro-
g¹ morsk¹ 48 dostaw, które zawiera³y samoloty, czo³gi, karabiny maszynowe, etc.
Do Hiszpanii wys³ano równie¿ dwa tysi¹ce doradców wojskowych, których zada-
niem by³o organizowanie wojska ludowego.

Nie by³a to jednak pomoc bezinteresowna. Jeszcze w 1936 roku republikañski
rz¹d zdeponowa³ w Moskwie oko³o 75% narodowych rezerw w z³ocie (rezerwy
Banco de Espa¼a)34, tzw. „moskiewskie z³oto”35. Depozyt ten (ok. 510 ton z³ota)
s³u¿y³ pokryciu kosztów radzieckich dostaw, warto jednak przy tym pamiêtaæ, i¿
ceny uzbrojenia by³y zawy¿ane w stosunku do ich wartoœci rynkowej36, a jakoœæ
sprzêtu – czêsto niska. Dla ZSRR wspieranie lewicowego rz¹du w Hiszpanii oka-
za³o siê wiêc korzystne, choæ na przyk³ad znawca badanej problematyki Ángel Vi-
ñas uwa¿a, ¿e zasoby z³ota nie pokry³y w ca³oœci radzieckich wydatków i w kon-
sekwencji ZSRR wysz³a z transakcji z ujemnym saldem”37.

Niezale¿nie od tego, czy udzia³ w hiszpañskiej wojnie by³ dla J. Stalina lukra-
tywny czy te¿ nie, na pewno da³ mu mo¿liwoœæ przeanalizowania postawy Fran-
cji i Wielkiej Brytanii wobec nazistowskiego zagro¿enia. W pañstwach tych – jak
wspomniano – nie by³o wszak wystarczaj¹cej determinacji do powstrzymania za-
kusów A. Hitlera i B. Mussoliniego. Jak trafnie zauwa¿y³ hiszpañski uczony, pi-
sarz i dyplomata Fernando Schwartz, pomoc radziecka dla lewicowego rz¹du Hi-
szpanii by³a niezbêdna, by si³om nacjonalistycznym stawiæ opór, okaza³a siê jed-
nak niewystarczaj¹ca, by nad nimi uzyskaæ przewagê i ostatecznie zwyciê¿yæ38.
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33 Pomoc ta ulega³a stopniowemu zmniejszeniu pocz¹wszy od lipca 1937 roku, kiedy to bezpie-
czeñstwo ZSRR zosta³o zagro¿one w wyniku japoñskiej inwazji na Chiny. Wydarzenie to poci¹gnê-
³o za sob¹ zmianê radzieckiej polityki na arenie miêdzynarodowej, zmniejszenie zaanga¿owania po
stronie komunistów w Hiszpanii, czym m.in. t³umaczy siê ich ostateczn¹ klêskê.

34 W tamtym czasie Hiszpania zajmowa³a czwarte miejsce na œwiecie pod wzglêdem wielkoœci
narodowych rezerw z³ota. Rezerwy te mia³y wartoœæ ok. 783 milionów dolarów.

35 Wed³ug niektórych badaczy „moskiewskie z³oto” by³o jedynie czasowym depozytem i nie mia-
³o s³u¿yæ pokrywaniu kosztów radzieckich dostaw. Republikañski rz¹d mia³ je odzyskaæ po st³umie-
niu frankistowskiego buntu, zob. I. Cordero Olivero, E. Lemus, La Internacionalización…, s. 487.

36 Gerald Howson pisze nawet o jawnym oszustwie ze strony radzieckiej; zob. G. Howson, Ar-
mas para Espa¼a: la historia no contada de la Guerra Civil Espa¼ola, Barcelona 2000.

37 Zob. Á. Vi¼as, El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista, Barcelona 1979; Á. Vi-
¼as, El oro espa¼ol en la Guerra Civil, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Ma-
drid 1976; Á. Vi¼as, El escudo de la República: el oro de Espa¼a, apuesta soviética y los hechos de
mayo de 1937, Barcelona 2007.

38 F. Schwartz, La internacionalización de la guerra espa¼ola, Barcelona 1999.



4.2. Brygady Międzynarodowe

Brygady miêdzynarodowe w Hiszpanii (1936–1938)

Po decyzji Zwi¹zku Radzieckiego o wys³aniu pomocy wojskowej dla republi-
kañskiej Hiszpanii, Komintern39 rozpocz¹³ tworzenie tzw. Brygad Miêdzynarodo-
wych. W sk³ad tych niezbyt spójnych pod wzglêdem sk³adu formacji weszli lide-
rzy europejskich partii komunistycznych i socjalistycznych, lewicowi intelektua-
liœci, którzy walkê u boku republikanów uwa¿ali za walkê o wolnoœæ, oraz prole-
tariusze, robotnicy i zwi¹zkowcy. Wed³ug brytyjskiego historyka i hispanisty Hu-
gha Thomasa Brygady Miêdzynarodowe liczy³y oko³o 40 000 osób, w tym:
10 000 Francuzów, 5 000 Niemców i Austriaków, 3 350 W³ochów, 2 800 Amery-
kanów, 1500 Jugos³owian, 1 000 Kanadyjczyków i niewiele ponad 1000 obywa-
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Brygady
(data utworzenia)

11 (X 1936)

12 (XI 1936)

13 (XII 1936)

14 (XII 1936)

15 (II 1937)

12 bis (IV 1937)
150 (VI 1937)
13 (VII 1937)

129

86

Bataliony

1 Edgar André
2 Comuna de París
3 D¹browski

1 Thaelmann
2 Garibaldi
3 André Marty

1 Louis Michel
2 Chapaiev
3 Henri Vuillemin
4 Mickiewicz

1 Nueve Naciones
2 Domingo Germinal
3 Henri Barbusse
4 Pierre Brachet

1 Dimitrov
2 Inglés
3 Lincoln, Washington

y Mackenzi-Papineau
4 6 de febrero

1 - 4 Rakosi

1 Masaryk
2 Djakovich
3 Dimitrov

1 - 3 Espa¼ol
4 Internacional

Narodowoœæ

Niemcy
Francja i Belgia
Polska, Wêgry i Jugos³awia

Niemcy
W³ochy
Francja i Belgia

Francja i Belgia
Pañstwa ba³kañskie
Francja
Polska

Batalion wielonarodowy
Hiszpania (anarchiœci)
Francja
Francja

Jugos³awia
Wielka Brytania
USA
Kanada
Francja

Wêgry

Czechos³owacja
Jugos³awia i Albania
Bu³garia

Hiszpania
Batalion wielonarodowy

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: www.guerracivil1936.galeon.com/ejrep.htm. 

39 E.H. Carr, La Comintern y la Guerra Civil Espa¼ola, Madrid 1987.



teli pañstw latynoamerykañskich40. Wielu brygadzistów zginê³o. Ci, którzy prze-
¿yli, opuœcili Hiszpaniê we wrzeœniu 1938 roku po deklaracji o wycofaniu Bry-
gad, z³o¿onej przez hiszpañski rz¹d na forum Ligii Narodów.

4.3. Meksyk

Pomoc Meksyku dla lewicowego rz¹du w Hiszpanii uwa¿a siê za najbardziej
bezinteresown¹. Pañstwo to zdecydowanie odrzuci³o brytyjsko-francusk¹ propo-
zycjê przyst¹pienia do Komitetu Nieinterwencji, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e taka po-
stawa by³aby na rêkê frankistom. Pomoc Meksyku polega³a przede wszystkim na
sprzeda¿y broni oraz poœredniczeniu pomiêdzy republikanami, a amerykañskimi
firmami zbrojeniowymi, którym bezpoœredni¹ sprzeda¿ uniemo¿liwia³o embargo
notyfikowane przez rz¹d USA. Meksykañska pomoc mia³a równie¿ charakter psy-
chologiczny. Podczas wojny prezydent Lázaro Cárdenas wspiera³ republikanów
na arenie miêdzynarodowej, a po jej zakoñczeniu odmówi³ uznania frankistow-
skiego rz¹du. Meksyk przyj¹³ te¿ na swoje terytorium dziesi¹tki tysiêcy emigran-
tów, w tym intelektualistów, którzy przyczynili siê do rozwoju meksykañskiej kul-
tury. W samym tylko 1939 roku na trzech statkach przyby³o do Meksyku ponad
4,5 tyssi¹ca hiszpañskich emigrantów, w tym: handlowcy (43%), wykwalifikowa-
ni pracownicy fizyczni i technicy (32%), rolnicy (20%), biznesmeni, studenci, etc.
W 1945 roku meksykañskie w³adze wyrazi³y zgodê na ukonstytuowanie siê na ich
terytorium hiszpañskiego parlamentu na uchodŸctwie przyznaj¹c status eksteryto-
rialny budynkowi, w którym parlamentarzyœci obradowali.

Warto przeanalizowaæ przyczyny, które sk³oni³y rz¹d meksykañski do udzielenia
szerokiego wsparcia hiszpañskim komunistom. Po pierwsze, prezydent L. Cárdenas
chcia³ zamanifestowaæ niezale¿noœæ meksykañskich poczynañ od USA i Europy na
arenie miêdzynarodowej. Po drugie, móg³ d¹¿yæ do odzyskania presti¿u jego pañ-
stwa, nadszarpniêtego w wyniku rewolucji 1910 roku. Po trzecie, anga¿uj¹c siê na
arenie miêdzynarodowej odwraca³ uwagê opinii publicznej od problemów wewnê-
trznych. Po czwarte, pomoc hiszpañskim republikanom móg³ uwa¿aæ za swój obo-
wi¹zek z uwagi na odczuwan¹ z nimi bliskoœæ ideologiczn¹. Pomoc Meksyku uwa-
¿ana jest jednak za „najbardziej obiektywn¹”, gdy¿ nie ograniczy³a siê ona do
wsparcia republikañskiego rz¹du. W ambasadzie tego pañstwa w Madrycie znaleŸli
schronienie m.in. duchowni, hiszpañscy konserwatyœci i arystokraci41.

5. Internacjonalizacja hiszpańskiej wojny domowej 
a prawo międzynarodowe

Historia Hiszpanii dostarcza wielu przyk³adów ingerencji pañstw europejskich
w jej sprawy wewnêtrzne, której skala podczas wojny domowej 1936–1939 by³a
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40 H. Thomas, The Spanish Civil War, London 2004.
41 J.C. Pereira, Introducción al estudio…, s. 177.



wyj¹tkowa, wiele zaœ jej aspektów stanowi precedens w ewolucji prawa miêdzy-
narodowego.

Komentarza wymaga zw³aszcza problem prawno-miêdzynarodowego statusu
¿o³nierzy walcz¹cych po stronie F. Franco. Czy w œwietle ówczeœnie obowi¹zuj¹-
cego prawa nale¿a³o ich uznaæ za przestêpców, powstañców czy stronê wojuj¹c¹?
By dzia³ania przestêpców (piratów w wojnie morskiej) powstrzymaæ b¹dŸ udare-
mniaæ, korzysta siê z prawa wewnêtrznego. Pañstwa trzecie nie mog¹ udzielaæ im
pomocy, gdy¿ by³oby to równoznaczne z ingerencj¹ w sprawy wewnêtrzne inne-
go pañstwa. Z kolei uznanie owych bojowników za stronê wojuj¹c¹42 wi¹¿e siê z:
przyznaniem im statusu miêdzynarodowego, legitymizacj¹ ich dzia³añ oraz mo¿-
liwoœci¹ korzystania w pe³ni z prawa konfliktów zbrojnych. Regu³y te dotycz¹ nie
tylko prawa humanitarnego, ale tak¿e bardzo istotnego – np. w kontekœcie handlu
broni¹ i umów o nieinterwencji – prawa do blokady wojennej, prawa ³upu, czy
prawa do wizyty i rewizji. Powstañcom natomiast przys³uguje status poœredni: je-
dyn¹ korzyœci¹ jest nietraktowanie ich jak przestêpców czy piratów43.

Wojska F. Franco nigdy nie zosta³y uznane za stronê wojuj¹c¹ mimo uzyska-
nego w tej materii poparcia Niemiec, W³och i Portugalii w Komitecie Nieinter-
wencji. Sprzeciw zg³osi³a Francja i ZSRR. Na niekorzyœæ F. Franco zadzia³a³a te¿
niejasna postawa Wielkiej Brytanii, która obawia³a siê utrudnieñ w handlu mor-
skim. Nie mo¿na by³o mówiæ nawet o uznaniu dorozumianym i to w sytuacji,
w której starania o uzyskanie statusu strony wojuj¹cej uczyni³ F. Franco jednym
z podstawowych aspektów swojej dzia³alnoœci zagranicznej (gdy sk³ada³ o to
wniosek 8 czerwca 1937 roku, kontrolowa³ ju¿ ponad po³owê terytorium Hiszpa-
nii, zamieszkiwan¹ przez wiêksz¹ czêœæ ludnoœci tego pañstwa).

Frankiœci byli wiêc uwa¿ani za powstañców. Ten korzystny dla republikanów
uk³ad unicestwiony jednak zosta³ przez Porozumienie o Nieinterwencji, w którym
odmawiano im prawa zakupu broni – prawa, z którego móg³by korzystaæ ka¿dy
rz¹d pragn¹cy broniæ siê przed powstañcami. Z tego powodu nie tylko republika-
nie, ale równie¿ uczestnicy Porozumienia – ZSRR, Jugos³awia, Turcja, a nawet Po-
rtugalia – uznali ten dokument za niezgodny z prawem miêdzynarodowym. Ta
skomplikowana sytuacja prawna da³a pocz¹tek zmianom w prawie miêdzynarodo-
wym, id¹cym w kierunku mniejszego przywi¹zywania wagi do statusu strony wo-
juj¹cej. Z czasem zaczê³o obowi¹zywaæ przekonanie, ¿e niektóre fundamentalne
zasady prawa konfliktów zbrojnych mo¿na stosowaæ równie¿ w konflikcie wewnê-
trznym, niezale¿nie od uzyskania przez walcz¹cych statusu strony wojuj¹cej44.

Ciekawa jest równie¿ postawa Ligii Narodów w sprawie wojny domowej
w Hiszpanii – organizacji, któr¹ ju¿ wczeœniej opuœci³y Niemcy, a W³ochy bojko-
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42 Za obiektywne przes³anki uznania za stronê wojuj¹c¹ uznaje siê posiadanie armii oraz rz¹du,
który na danym terytorium efektywnie sprawuje w³adzê, nadto prowadzenie walk zgodnie z zasada-
mi prawa konfliktów zbrojnych.

43 C.R Fernández Llesa., La guerra civil espa¼ola y el derecho internacional, „Revista Espa¼o-
la de Derecho Internacional” 2009, nr 1, s. 75–76.

44 Tam¿e, s. 77, 82.



towa³y. Rada Ligii ju¿ 12 grudnia 1936 roku od¿egna³a siê od problemu, akceptu-
j¹c politykê nieinterwencji. Jednomyœlnie przyjêta rezolucja rady mia³a doœæ ba-
naln¹ wymowê i nie wnios³a niczego nowego do sprawy. Zakazywa³a pañstwom
ingerowania w wewnêtrzne sprawy innego pañstwa, sugerowa³a przestrzeganie
Porozumienia o Nieinterwencji i popiera³a wysy³anie misji humanitarnych. Jedy-
nym pañstwem, które próbowa³o siê sprzeciwiæ takiemu rozwi¹zaniu, by³ Me-
ksyk45.

Na forum zgromadzenia dyskutowano „problem hiszpañski”. W swym prze-
mówieniu z 27 wrzeœnia 1937 roku Julio Álvarez del Vayo – republikañski Mini-
ster Spraw Zagranicznych i delegat przy LN – domaga³ siê uznania przez spo³ecz-
noœæ miêdzynarodow¹: skierowanego przeciw Hiszpanii aktu agresji46, wycofania
zagranicznych ¿o³nierzy, przyznania rz¹dowi hiszpañskiemu prawa do swobodne-
go nabywania broni i przedsiêwziêcia okreœlonych œrodków bezpieczeñstwa na
Morzu Œródziemnym. Postulaty te, podtrzymane przez szefa republikañskiego
rz¹du – Juana Lópeza Negrína – zosta³y poparte jedynie przez Meksyk i Zwi¹zek
Radziecki. Sprzeciw Francji i Wielkiej Brytanii oraz obstrukcja ze strony innych
pañstw uniemo¿liwi³y bezpoœrednie zaanga¿owanie Ligii Narodów w hiszpañski
konflikt, a tym samym zamknê³y spo³ecznoœci miêdzynarodowej drogê do rozwi¹-
zania konfliktu47.

Niezale¿nie od kontrowersji zwi¹zanych z ³amaniem prawa miêdzynarodowe-
go podczas hiszpañskiej wojny domowej, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wp³ynê³a ona
na jego rozwój przyczyniaj¹c siê miêdzy innymi do:

1) stosowania miêdzynarodowego prawa humanitarnego równie¿ podczas
tych wojen domowych, w których walcz¹cym nie przyznaje siê statusu stro-
ny wojuj¹cej;

2) rozwoju prawa humanitarnego, m.in. w zakresie ochrony wiêzionych poli-
tyków oraz innych wiêŸniów nie bêd¹cych ¿o³nierzami;

3) rozwoju regulacji prawnych dotycz¹cych bombardowania miast;
4) ograniczenia œrodków prowadzenia wojny;
5) rozwoju prawa miêdzynarodowego w zakresie ochrony dóbr kultury w cza-

sie konfliktów zbrojnych48.

* * *

Wiele wskazuje na to, ¿e zagraniczna pomoc udzielona nacjonalistom F. Fran-
co podczas hiszpañskiej wojny domowej by³a bardziej efektywna i lepszej jakoœci
ni¿ wsparcie udzielone republikanom. Zwolennikom F. Franco sprzyja³y równie¿
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45 Zob. J. A. Matesanz, «Las raíces del exilio», México ante la guerra civil espa¼ola,
1936–1939, México D.F. 1999.

46 Co ciekawe, nawet F. Franco od¿egnywa³ siê od niektórych realizowanych przez Niemcy
i W³ochy bombardowañ. 

47 Tam¿e, s. 78.
48 Tam¿e, s. 88–92.



dzia³ania – œciœlej zaœ mówi¹c: zaniechania – Komitetu Nieinterwencji. Tak wiêc
frankiœci nie mogliby nawet marzyæ o zwyciêstwie bez pomocy zewnêtrznej, tak
i republikanie bez niej z pewnoœci¹ nie zdo³aliby skutecznie stawiaæ oporu przez
trzy d³ugie lata.

Hiszpañska wojna domowa by³a wydarzeniem wyj¹tkowym. O jej internacjo-
nalizacji przes¹dzi³y nie tylko wzglêdy polityczne, ale równie¿ to, ¿e jej przebieg
mo¿na by³o œledziæ za pomoc¹ œrodków masowej komunikacji. Taka mo¿liwoœæ
pobudza³a do dzia³ania zarówno europejsk¹, jak i amerykañsk¹ opiniê publiczn¹.

Wojnê domow¹ w Hiszpanii mo¿na za Ch.T. Powellem traktowaæ jako ostatni,
najbardziej radykalny „produkt” pierwszej wojny œwiatowej. Powstanie franki-
stów w Hiszpanii przypomina w pewien sposób to, co w latach 1917–1920 dzia-
³o siê w innych miejscach Europy (Rosja, Wêgry, kraje ba³tyckie, w pewnym sen-
sie te¿ Niemcy). To hiszpañskie „opóŸnienie” mo¿na t³umaczyæ neutralnoœci¹ te-
go pañstwa w pierwszym konflikcie œwiatowym. Wojna domowa w Hiszpanii by-
³a równie¿ uwertur¹ do II wojny œwiatowej, choæ to dopiero pakt Ribbentrop-Mo-
³otow z 23 sierpnia 1939 roku definitywnie przekreœli³ panuj¹cy w Europie system
sojuszy49.

S³owa kluczowe: hiszpañska wojna domowa, Francisco Franco, republikanie,
nacjonaliœci, interwencja zewnêtrzna, Brygady Miêdzynarodowe

TThhee  EExxtteerrnnaall  IInntteerrvveennttiioonn  iinn  SSppaaiinn  dduurriinngg  tthhee  CCiivviill  WWaarr  ((11993366––11993399))

Summary

The article is dedicated to the involvement of external forces in the Spanish civil
war(1936–1939). It presents the activities of Non-intervention Committee and thesup-
port given to both sides of the conflict: nationalists (Germany, Italy, Portugal, Vatican,
Morocco) and Republicans (the Soviet Union, the International Brigades, Mexico).
This article also contains an analysis of international lawaspects of the conduct of the
Spanish Civil War, in particular the problem of the statusof the soldiers who fought on
the side of Francisco Franco, and the involvement of the League of Nations. The
research allowed the author to draw a conclusion that foreignaid to the Franco’s nation-
alists during the Spanish Civil War wasmore effective than the support given to the
republicans.
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49 Ch.T. Powell, Las relaciones exteriores…, s. 35.



������� ����	������ � ������ 
�� �	��� �	������
 ��
�� (1936�1939)

������

/����� ����(��� ������� �����$ ���  ��������� ���
������� ����
(193621939). ��� ����������� ������������ %�	����� ��	����������
� ������
��, �������	�� ��� ����$ ������ ���������: ������������
(7��	����, ������, )���������, 8������, +������) � �������������
(/������� /���, +�
���������� �������, +������). ;�� ������ ���
�
�����
�� ������ 	�
���������-�����$ ������� ��������� ���
�������
����  �������,  ��������� ������	� ������� ������, ���
���$�� ��
������� <�����, � ���
� ���� &��� #����. ����������� �������� �����
������� ��� � ��	, ��� ����������� ��	�(� ������������	 <����� �
��	� ���
������� ����  ������� ���� ����� ����������, ��	
������
��, �������	�� �������������	.
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