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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá rolí komunismu na pozadí mezinárodních brigád ve 

španělské občanské válce. Na 35 000 dobrovolníků z třiapadesáti zemí světa se mezi léty 

1936 a 1939 sjelo do Španělska, aby ve speciálních jednotkách pro ně vytvořených 

pomohli v boji místním republikánům. Pravicová propaganda je po dlouhá léta měla 

tendenci vykreslovat jako zbabělce a „Stalinovy loutky“. Mnozí z nich se po válce 

nemohli vrátit domů a museli čelit perzekuci či různým formám diskriminace. Řádného 

uznání od Španělska se až na výjimky dočkali teprve na šedesátileté výročí počátku 

občanské války. Hlavním cílem této práce je vymezit se vůči propagandisticky laděné 

hypotéze, že všechny interbrigadisty lze považovat za oddané komunisty kontrolované 

Sovětským svazem. Skrze rozbor motivace dobrovolníků z vybraných zemí Evropy a 

Severní a Latinské Ameriky se autorka snaží zanalyzovat roli, kterou sehrála 

komunistická ideologie. Druhá část teze je prověřena v kapitole o důvodech a způsobech 

sovětské asistence Španělské republice. V úvodu je nastíněn historiografický vývoj 

literatury o interbrigádách. Dále je práce strukturovaná do pěti hlavních kapitol, z nichž 

první dvě tvoří kontextuální rámec, následující dvě se zabývají ústředním výzkumem a 

poslední představuje analýzu uvedených zjištění.  

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with the question of importance of communism behind the 

International Brigades in the Spanish civil war. About 35.000 volunteers from fifty three 

countries of the world arrived in Spain between 1936 and 1939 in order to join the special 

military units created for them to support the fight of the local Republicans’ cause. The 



   

 

 
 

Rightist propaganda over the years tended to describe them as cowards and “Stalin’s 

puppets”. Many of them were not able to return home after the end of the war and had to 

face persecution or some sort of discrimination. Appropriate homage was apart from few 

exceptions only paid to them by Spain on the sixtieth anniversary of the beginning of the 

civil war. The main aim of this paper thus is to challenge the propagandist hypothesis that 

all International Brigades’ volunteers can be regarded as dedicated communists controlled 

by the Soviet Union. Via examination of the volunteers’ motivation from selected 

countries of Europe and North and Latin America the author tries to analyze the role 

played by communism. The second part of the hypothesis is checked in the chapter 

focused on the motives and ways of the Soviet assistance to the Spanish Republic. The 

introduction provides a brief historiographic overview of the literature about the 

International Brigades. Otherwise the paper is structured into five chapters of which the 

first two cover the contextual background, the following two represent the main research 

and the last one analyzes the given findings. 
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Úvod 

 Pro řadu lidí měla španělská občanská válka, která proběhla mezí léty 1936 a 

1939, význam daleko hlubší než jen interní konflikt jedné země. Levicová veřejnost si ji 

často vykládala jako střet demokracie s fašismem, zatímco pravice ji vydávala za boj 

konzervativních nacionalistů s bezbožnými komunisty. Realita však byla daleko 

komplikovanější. Nacionalisté v čele s Franciscem Francem za podpory Mussoliniho, 

Salazara a Hitlera nakonec vyhráli a dnes už lze jen spekulovat o tom, jestli by odlišný 

výsledek mohl odvrátit příchod druhé světové války. Jasné ovšem je, že by se podepsal 

na dalším vývoji dějin Evropy. 

 Vzhledem k tomu, že se západní mocnosti v dané době více než hrozby pravicové 

diktatury obávaly potenciálního nebezpečí plynoucího z šíření komunismu, povětšinou 

volily politiku neintervence, doufajíce v rychlé vítězství nacionalistických vzbouřenců. 

Kvůli smlouvě o nezasahování měla Španělská republika poměrně složitou cestu 

k získávání spojenců, pročež musela přijmout pomoc od Sovětského svazu. Stalin se 

ovšem nechtěl angažovat zcela explicitním způsobem, a tudíž přišla řada na Kominternu. 

Ta také dala vzniknout návrhu na vytvoření mezinárodních brigád složených z levicových 

dobrovolníků. Španělská vláda ho s vděkem přijala, načež se na podzim roku 1936 začaly 

formovat první mezinárodní jednotky se základnou ve městě Albacete. Hovoří se asi o 

35 000 lidech z třiapadesáti zemí světa, kteří se v interbrigádách během tří let jejich 

existence angažovali. Ve vedení se objevilo množství prominentních komunistů, kteří do 

značné míry vedli vojenský i ideologický výcvik dobrovolníků za pomoci sovětské 

techniky. 

 Právě fakt, že celou akci zaštiťovala Třetí internacionála, což se projevovalo jak 

v samotných jednotkách, tak i v propagandě, inicioval představu o klíčovém postavení 

komunismu. Existovala však i celá řada dalších mýtů, např. o zbabělosti a neschopnosti 

interbrigadistů, o tom, že mezi nimi byli akorát dobrodruzi, zločinci a chudina, atd.  Tyto 

pověry se šířily hlavně kvůli pravicové propagandě a nedostatku relevantních dokumentů, 

které povětšinou zůstávaly uzamčeny v archivech až do rozpadu Sovětského svazu. 

Nejvíce tím samozřejmě trpěli bývalí interbrigadisté, jejichž odkaz byl pošramocen, a 

jejichž unikátní mezinárodní akce se dlouhou dobu nedočkala řádného uznání.  
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Metodologie a struktura práce 

 Tato bakalářská práce je případovou studií zabývající se motivací a okolnostmi, 

pro které se dobrovolníci z Německa, Maďarska, Velké Británie a Irska, Kuby, Mexika, 

Brazílie, USA a Kanady rozhodli připojit k interbrigádám. Jedná se o kvalitativní 

analýzu, na jejímž základě nelze vyvozovat obecné závěry o těchto mezinárodních 

jednotkách jako celku. Je však možné skrze tyto dílčí příklady prozkoumat část spektra 

motivů interbrigadistů a odhadnout, jaký význam pro ně měla komunistická ideologie. 

Prostřednictvím deskriptivní analýzy je dále prověřena míra kontroly, kterou Sověti ve 

Španělsku získali a dále uplatňovali ve vojenských složkách. Podobně jako u řady dalších 

historických studií, ani v této nelze vydávat její výsledky za jednoznačná fakta, neboť 

existuje celé množství faktorů, které způsobují zkreslení jak v pramenech, tak i v odborné 

literatuře. 

 Práce je členěna do pěti kapitol, jejichž účelem je logickým způsobem provázat 

úvodní kontextuální část s hlavním jádrem studie. První z nich poskytuje stručný přehled 

historického vývoje moderních španělských dějin, který do značné míry vysvětluje 

ústřední body konfliktu mezi nacionalisty a republikány. Tyto souvislosti jsou podstatnou 

součástí porozumění dobové politické situaci, což je nezbytné uvést pro to, abych se 

mohla dále věnovat jednomu jejímu fragmentu – komunismu. V této části práce jsou dále 

zmíněny nejvýznamnější španělské politické strany dané doby a to, jak vlastně občanská 

válka začala.  

 Druhá kapitola rozšiřuje kontextuální rámec o obecné informace o interbrigádách. 

Je v ní popsáno, jak došlo ke vzniku těchto jednotek, jak se do nich rekrutovalo, jak 

fungovaly a jaký typ lidí se k nim převážně hlásil. Dále je ve zkratce nastíněn jejich 

význam, to, jak došlo k jejich rozpadu, a co se dělo s interbrigadisty po konci války. Tato 

základní charakteristika mezinárodních brigád a lidí v nich je nutnou složkou této studie, 

neboť usnadňuje čtenáři pochopení okolností hlavní části práce. 

 Operace X (tj. souhrnný název poskytnuté asistence) a Stalinova motivace pro 

pomoc Španělské republice jsou popsány v kapitole třetí. Posupně jsou představeny 

možné důvody, které Stalin mohl mít pro angažování se v konfliktu, způsoby, jakými 

Sovětský svaz podpořil Španělsko a to, jak fungovala propagandistická kampaň s tím 

spojená. Kromě toho je popsána role politických komisařů v interbrigádách a následně ve 

zkratce zhodnocena celá Operace X. Cílem této části práce je načrtnout, jaký vliv se 
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Sovětům podařilo ve Španělsku získat a do jaké míry mohli být schopni politicky 

kontrolovat mezinárodní dobrovolníky. 

 Kapitola čtvrtá pak přináší konkrétní příklady dobrovolníků a jejich důvodů pro 

účast ve válce na straně republikánů. Z evropských zemí bylo vybráno Irsko a Německo, 

neboť je z mnoha hledisek zajímavé to, že jejich občané bojovali na obou stranách 

konfliktu. Dále interbrigadisté z Velké Británie, u nichž je specifickým faktorem to, že 

jejich vláda vlastně iniciovala Smlouvu o nezasahování. A nesmí být opomenuti 

dobrovolníci z Maďarska, kteří byli zvoleni jako zástupci skupiny těch, v jejichž 

domovinách fungoval v té době pravicový autoritativní režim. Z Latinské Ameriky je 

rozebrán případ Mexika, které spolu se SSSR poskytlo Španělské republice pomoc ve 

válečném úsilí, Kuby, coby bývalé španělské kolonie, a Brazílie jako zástupce 

jihoamerických pravicových diktatur. Případem USA a Kanady jsem se zabývala 

především proto, že odtud přišla i řada lidí evropského původu, a pro unikátní motivaci 

Afro-Američanů. Samozřejmě zde bylo množství dalších zemí, jejichž občané měli 

rovněž zajímavé důvody pro vstup do interbrigád, nepřišlo mi ovšem žádoucí jich vybírat 

ještě větší počet. Československé dobrovolníky jsem pak nezahrnula proto, že jen v rámci 

Univerzity Karlovy už existuje několik závěrečných prací (např. diplomová práce 

Českoslovenští dobrovolníci, mezinárodní brigády a občanská válka ve Španělsku 1936-

19391 od Mgr. Jiřího Nedvěda), které se tomuto tématu věnují. Snažila jsem se zvolit 

vždy zástupce nějakého typu motivace, a zároveň vybrat státy, které byly relativně 

početně zastoupeny, nebo alespoň jejich občané nějakým způsobem vynikali. Soustředila 

jsem na faktory, které ovlivnily jejich volbu narukovat k interbrigádám, na podmínky, za 

kterých do Španělska odcházeli a na to, o jaký typ lidí se zhruba jednalo. Zmíněno je i 

několik jmen význačných dobrovolníků.  

Poslední pátá kapitola je analýzou a shrnutím bodů uvedených v předchozích částech 

se zvláštním důrazem na roli komunismu a Sovětů v interbrigádách. 

 

Cíle práce a literatura  

 Hlavním cílem práce je prozkoumat úlohu Sovětů a význam komunistické 

ideologie v interbrigádách, zejména tedy v otázce motivace dobrovolníků pro 

                                                           
1 Jiří Nedvěd, „Českoslovenští dobrovolníci, mezinárodní brigády a občanská válka ve Španělsku v letech 

1936-1939“ (diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 2008). 
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narukování. Záměrně propagandisticky laděná hypotéza, se kterou budu pracovat, zní: 

„Interbrigády ve španělské občanské válce lze považovat výlučně za jednotky složené 

z oddaných komunistů, ovládané SSSR.“. Na příkladu vybraných zemí tedy budu 

zkoumat, kdo a proč se rozhodl přidat k mezinárodním republikánským brigádám, a do 

jaké míry v tom sehrál roli komunismus. Dále se pokusím rozebrat, jak silnou pozici 

reálně měli Sověti v těchto vojenských složkách, a jestli tudíž lze říci, že mohli ovládat 

mezinárodní dobrovolníky. Vzhledem k rozsahu práce se bohužel mohu věnovat pouze 

dobrovolníkům z několika zvolených zemí a má analýza nemůže být příliš komplexní, 

přesto věřím v její přínos pro českou odbornou literaturu. Hlavním důvodem, proč jsem 

si toto téma zvolila, a největším potenciálním přínosem práce je fakt, že v akademické 

literatuře doposud nebylo věnováno mnoho prostoru otázce motivace interbrigadistů. 

Pakliže už se tomu nějaký autor věnuje, zpravidla se zaměřuje pouze na jednu skupinu 

dobrovolníků (např. Američany). Publikace, které se soustředí na otázku ideologie, zase 

většinou rozebírají celou občanskou válku, nikoliv jen mezinárodní brigády.  

 Literaturu, která byla napsána o interbrigádách (a do značné míry i o španělské 

občanské válce) lze v podstatě rozdělit do tří hlavních skupin; na pro-frankistickou, pro-

komunistickou a tu, která se snaží držet reality bez vlivu propagandy. Obecně lze říci, že 

drtivá většina odborných děl, která vyšla před otevřením moskevských archivů v roce 

1991, nelze považovat za relevantní pro objektivní historické práce. Pro utvoření co 

nejpřesnějšího obrazu toho, co se skutečně dělo ve španělské občanské válce (a 

v interbrigádách) jsou zcela stěžejní španělské prameny, z nichž velkou část zničil, nebo 

ukrýval Francův režim, a také záznamy právě ze sovětských archivů. Teprve po 

zpřístupnění těchto dvou skupin dokumentů se mohla začít psát relativně objektivní 

literatura. Slovo relativně je v tomto případě velmi důležité, neboť ani o moderních 

historických pracích nelze říct, že by byly zcela nestranné.  

 Co se týče pro-frankistické literatury, na jejímž základě jsem stvořila výše 

uvedenou hypotézu, její počátky sahají už do doby samotné občanské války. Obrázek 

interbrigadistů, coby „zbabělých rudých loutek Stalina“, šířil tehdejší nacionalistický tisk 

a příznivci pravice. Po konci války se Franco postaral, aby španělští autoři zachovali 

tentýž tón ve svých publikacích, a navíc se místo občanská válka zažily výrazy jako 

„křížová výprava“, nebo „válka za národní osvobození“. Ostré vyjadřování o 

interbrigadistech a komunismu používal např. Adolfo Lizón Gadea ve své publikaci 
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Brigadas Internacionales en España2, nebo Joaquín Arraras v knize Historia de la 

Cruzada Española3. Mimo Španělsko očerňoval z ideologického pohledu interbrigadisty 

třeba Francouz Henri Dupré ve svém díle La Légion Tricolore en Espagne (1936-1939)4 

z roku 1942. Dále napomohli šíření pravicové propagandy ohledně mezinárodních brigád 

také křesťanští spisovatelé z Velké Británie, např. v Indii rozený Arnold Lunn v knize 

Spanish Rehearsal5 publikované v roce 1937 (a posléze v novém vydání v roce 1973) 

nebo v dnešní Jižní Africe rozený Roy Campbell v básni Flowering Rifle: A Poem from 

the Battlefield of Spain6 z roku 1939. 

 Mezi oficiální levicové verze španělských událostí patřila třeba kniha Le Brigate 

Internazionali in Spagna7 z roku 1956 od italského komunisty a interbrigadisty Luigiho 

Longa. Až zhruba v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století došlo k pokusu 

anglo-amerických historiků lépe prozkoumat téma španělské občanské války a 

interbrigád. Jejich publikace byly ovšem stále zkreslené a neúplné, neboť měli k dispozici 

pouze dokumenty, které povolil zpřístupnit Francův režim. Prvním o něco přesnějším 

dílem mezi množstvím předpojatých knih byly Las Brigadas Internacionales de la guerra 

de España8 z roku 1974 od Andreu Castellse. Po smrti Francisca Franca se pak i další 

historikové postupně odvažovali psát propagandou méně zatíženou literaturu. Dále byla 

založena Asociace pro revizi dějinného odkazu (Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica, ARMH), organizace, která se zasloužila o získání nových dokumentů 

a svědectví o španělské občanské válce a o odstranění mýtů vytvořených minulým 

režimem. Přesto se i nadále vydávaly evidentně tendenční knihy, které se navenek snaží 

působit jako objektivní (např. Las Brigadas Internacionales, 1936-1996: la verdadera 

historia. Mentira histórica y error de Estado9 od Ricarda de la Ciervy). 

 Mezi největší odborníky na interbrigády a Španělskou občanskou válku z dob po 

roce 1991 patří ředitel Centra studií a dokumentace interbrigád (Centro de Estudios y 

Documentación de las Brigadas Internacionales, CEDOBI) Manuel Requena Gallego. Z 

                                                           
2 Adolfo Lizón Gadea, Brigadas Internacionales en España (Madrid: Editora Nacional, 1940). 
3 Joaquín Arraras, Historia de la Cruzada Española (Madrid: Ediciones Españolas, 1940). 
4 Henri Dupré, La Légion Tricolore en Espagne (1936-1939) (Paříž: La Ligue Française, 1942). 
5 Arnold Lunn, Spanish Rehearsal (Londýn: Hutchinson, 1937). 
6 Roy Campbell, Flowering Rifle: A Poem from the Battlefield of Spain (Londýn: Green and co., 1939). 
7 Luigi Longo, Le Brigate Internazionali in Spagna (Řím: Editoti Riuniti, 1956). 
8 Andreu Castells, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España (Barcelona: Editorial Ariel, 

1974). 
9 Ricardo de la Cierva, Las Brigadas Internacionales, 1936-1996: la verdadera historia. Mentira 

histórica y error de Estado (Madrid: Fénix, 1997). 
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věhlasných historiků španělského původu je také třeba zmínit Antonia Elorzu a Martu 

Bizcarrondovou, kteří se specializují na vztah Sovětského svazu a Španělské republiky, 

a dále pak Césara Vidala a Rosu Maríi Sepúlvedovou. Z anglo-amerického prostředí jsou 

asi nejrenomovanějšími postavami Hugh Thomas, Stanley Payne, Anthony Beevor, 

Daniel Kowalsky a Hellen Grahamová. Ve francouzské odborné literatuře zaměřené na 

mezinárodní brigády je zřejmě největší osobností Rémi Skoutelsky. Co se týče literatury 

v českém jazyce, existuje několik děl, která se zabývají španělskou občanskou válkou 

(např. Pavlína Springerová ed. – Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války – 

vnitřní a vnější aspekty konfliktu10) a také bylo vydáno několik memoárů bývalých 

interbrigadistů (napr. Vincenc Kocman – Boj bez slávy), ale odborných děl zaměřených 

přímo na interbrigády opravdu není mnoho. 

 Kompletní seznam použité literatury lze najít na konci této práce. Používala jsem 

materiály ve čtyřech jazycích – češtině, angličtině, španělštině a portugalštině. Pro velké 

množství publikací jsem se rozhodla zaměřit na ty, které vydaly výše uvedení odborníci 

a na několik dalších, které se mi tematicky hodily, např. články zaměřené na určitou 

skupinu dobrovolníků. Co se pramenů týče, měla jsem možnost nahlédnout do několika 

novin z období španělské občanské války, díky čemuž jsem získala lepší přehled o 

používané propagandistické rétorice. Dále jsem pracovala s Ústavou Španělské republiky 

z roku 1931, s knihou dopisů od interbrigadistů z doby konfliktu11 a s několika knihami 

memoárů, které vyšly v různých zemích v rozličné době (např. Spanish Testament12 od 

Arthura Koestlera nebo Mississippi to Madrid: Memoir of a Black American in the 

Abraham Lincoln Brigade13 od Jamese Yatese).  

 Pro úvodní historický kontext mi nejvíce posloužila kniha The Spanish Civil War: 

A Very Short Introduction14 od Hellen Grahamové a The Battle for Spain: The Spanish 

Civil War 1936 – 193915 od Anthonyho Beevora. Obě velmi srozumitelným způsobem 

                                                           
10 Pavlína Springerová ed., Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války – vnitřní a vnější 

aspekty konfliktu (Hradec Králové: Gaudeamus, 2007). 
11 Cary Nelson a Jefferson Hendricks eds., Madrid 1937: Letters of the Abraham Lincoln Brigade From 

the Spanish Civil War (New York: Routledge, 1996). 
12 Arthur Koestler, Spanish Testament (Londýn: Victor Gollancz Ltd., 1937). 
13 James Yates, Mississippi to Madrid: Memoir of a Black American in the Abraham Lincoln Brigade 

(Greensboro: Open Hand Publishing, LLC, 1989). 
14 Helen Graham, The Spanish Civil War: A Very Short Introduction (New York: Oxford University 

Press, 2005). 
15 Anthony Beevor, The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936 – 1939 (Londýn: Weidenfeld & 

Nicolson, 2006), https://libcom.org/files/The%20Battle%20for%20Spain_%20The%20Spani%20-

%20Anthony%20Beevor.pdf (staženo 1 .9. 2015). 
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popisují příčiny, průběh a závěr španělské občanské války, a zároveň obsahují i přiměřené 

množství obecnějších dat o interbrigádách. Podrobnější informace o těchto jednotkách a 

o jednotlivých bitvách, kterých se zúčastnily, jsem pak nalezla v díle Las Brigadas 

Internacionales16 od Césara Vidala (s předmluvou od Stanleyho Paynea). Dále se mi pro 

sepsání první části práce velmi hodil článek Las Brigadas Internacionales: una 

aproximación historiográfica17 od Manuela Requeny Gallega a Myths of the International 

Brigades18 od Richarda Baxella, které se zaměřují na odhalení typických pověr o 

interbrigádách a předkládají pravděpodobnější verze. 

 Pro porozumění role, kterou v celé záležitosti sehrála Kominterna a Sovětský 

svaz, jsem nejvíce využívala články od historiků, kteří se na toto téma specializují - La 

Unión Soviética y las Brigadas Internacionales19 a Operation X: Soviet Russia and the 

Spanish Civil War20od Daniela Kowelskyho, Las Brigadas Internacionales. Imágens 

desde la izuierda21od Marty Bizcarrondové a Antonia Elorzy a Comintern and the 

Spanish Civil War in Spain22 od Svetlany Pozharskayové. Ačkoliv se jejich názory 

v několika drobnostech liší, všichni se shodují na základních bodech a dohromady 

podávají velmi realistický obraz.  

 Jak jsem již naznačila, při psaní čtvrté kapitoly mi velmi pomohly články 

zaměřené na určitou skupinu dobrovolníků – jako třeba: „I Wanted to be a Little Lenin“: 

Ideology and the German International Brigade Volunteer23 od Josie McLellanové nebo 

The British battalion of the international brigades and the Spanish civil war, 1936–3924 

od Matthewa Hughese. Obzvláště přínosným a zajímavým pak byl článek od brazilského 

historika Paula Roberta de Almeidy Brasileiros na guerra civil espanhola: Combatentes 

                                                           
16 César Vidal, Las Brigadas Internacionales (Zaragoza: Titivillus, 2015), 

http://assets.espapdf.com/b/Cesar%20Vidal/Las%20brigadas%20internacionales%20(3504)/Las%20briga

das%20internacionales%20-%20Cesar%20Vidal.pdf (staženo 14. 2. 2016). 
17 Manuel Requena Gallego, „Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica“, Ayer 56, 

č. 4 (2004). 
18 Richard Baxell, „Myths of the International Brigades“, Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies 

and Researches on Spain, Portugal and Latin America 91, č. 1 – 2 (2014). 
19 Daniel Kowalsky, „La Unión Soviética y las Brigadas Internacionales“, Ayer 56, č. 4 (2004). 
20 Daniel Kowalsky, „Operation X: Soviet Russia and the Spanish Civil War“, Bulletin of Spanish 

Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America 91, č. 1–2 (2014). 
21 Marta Bizcarrondo a Antonio Elorza, „Las Brigadas Internacionales. Imágens desde la izuierda“, Ayer 

56, č. 4 (2004). 
22 Svetlana Pozharskaya, „Comintern and the Spanish Civil War in Spain“, Ebre 38, č. 1 (květen 2003). 
23 Josie McLellan, „,I Wanted to be a Little Lenin‘: Ideology and the German International Brigade 

Volunteers“, Journal of Contemporary History 41, č. 2 (duben 2006). 
24 Matthew Hughes, „The British battalion of the international brigades and the Spanish civil war, 1936–

39“, The RUSI Journal 143, č. 2 (duben 1998). 



   

 

9 

 

na luta contra o fascismo25, v němž kromě případové studie brazilských interbrigadistů 

rozebral i celou řadu souvisejících témat. 

 Co se týče terminologie, z cizojazyčné literatury jsem si osvojila použití pojmu 

„Republika“ pro označení španělské levicové vlády v čele země v kontextu občanské 

války. Řadu názvů (např. politických stran) jsem sama přeložila a v závorce uvedla 

originální znění. Pro Non-Intervention Policy používám pojem politika nezasahování či 

neintervence.  

 

 

                                                           
25 Paulo Roberto de Almeida, „Brasileiros na guerra civil espanhola: Combatentes na luta contra o 

fascismo“, Revista de sociologia e política 12, č. 1 (červen 1999). 
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1 Příčiny a počátek španělské občanské války 

Seznámení se s dlouhodobými příčinami občanské války a aspekty, které sehrály roli 

při určování toho, kdo se přidá na kterou stranu, je důležitou součástí porozumění celému 

konfliktu. Přesně tímto se tedy budu zaobírat v první kapitole, a také představím události 

prvních dní války. 

 

1.1 Příčiny války v historickém kontextu  

Španělská občanská válka byla velmi komplexním konfliktem, který představoval 

vrchol dalekosáhlých sporů rozličného charakteru, rozhodně ji tedy nelze zjednodušeně 

označit za pouhý střet mezi levicovými a pravicovými silami. Mezi další dimenze patřil 

například rozpor mezi autoritářstvím a liberalismem, vesnicí a městem, centralismem a 

regionální nezávislostí, církví a sekulárním státem atd. Původ této vnitřní rozpolcenosti 

by v jistém smyslu šlo vystopovat až do dob o několik století dříve. V rámci moderních 

dějin se však přelomovým bodem stal až rok 1898, kdy Španělsko přišlo o své poslední 

kolonie (Kuba, Filipíny, Guam a Portoriko), což mu způsobilo ekonomický šok. Od té 

doby se prohlubovala propast mezi bohatšími vrstvami, tradičně podporovanými církví, 

a mezi většinovým zemědělským obyvatelstvem. Kvůli této organizaci společnosti také 

rostla nevraživost lidí v nižším postavení vůči náboženství a jeho představitelům a po 

první světové válce došlo k rozmachu anarcho-syndikalistického hnutí. Od roku 1923 

následovala vojenská diktatura Primo de Rivery, kterou poté, co se režim zdiskreditoval, 

nahradila na jaře 1931 Druhá republika. 

Socialistická strana a odbory byly v té době jediným masovým hnutím ve Španělsku. 

Mezi hlavní body jejich agendy patřily sociální a zemědělské reformy a sekularizace.26 

Zejména poslední zmíněné se pro svou radikalitu mezi léty 1931 a 1933 příčilo velké části 

konzervativní španělské společnosti. 27 Tehdejší ústava, která velmi zásadně upravovala 

vztahy mezi církví a státem, například zahrnovala článek 3, jenž říká, že ve Španělské 

republice není žádné státní náboženství, nebo článek 43, který povoluje rozvody.28 Není 

proto překvapením, že církevní představitelé Republiku nepodporovali. V květu 1931 se 

                                                           
26 Helen Graham, The Spanish Civil War: A Very Short Introduction (New York: Oxford University 

Press, 2005), 1-7. 
27 Arcángel Bedmar, República, Guerra y Represión: Lucena 1936–1939 (Córdoba: Delegación de 

Publicaciones del Ayuntamiento de Lucena, 2010), 63. 
28 Constitución de 1931 [Ústava Španělské republiky 1931], 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1931.pdf (staženo 12. 11. 2015). 
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dokonce kardinál Pedro Seguro nechal slyšet, že dobří křesťané by měli žádat návrat 

monarchie a pravice, čímž si vysloužil exil a odstartoval vlnu nepokojů a útoků na kostely 

a katolické hodnostáře.29 Mezitím si Francisco Franco budoval vojenskou kariéru ve 

Španělské severní Africe (dnešním Maroku)30 a posléze převzal vedení vojenské 

akademie v Zaragoze, kam si dosadil bývalé kolegy z Afriky (tzv. Africanistas). Napětí 

mezi armádou a vedením Republiky vyústilo v pokus o puč v roce 1932, který se sice 

nepovedl, ale alespoň motivoval pravici, aby se lépe sjednotila. Nelibost lidu vůči 

radikálním reformám, které se stejně nedařilo realizovat, eskalovala a stejně tak i vnitřní 

fragmentace levice. V listopadu 1933 proto byla opět zvolena konzervativní vláda. O rok 

později se levice pokusila zorganizovat generální stávku, která však byla tvrdě potlačena 

a mnoho iniciátorů skončilo ve vězení. V podstatě to byl důkaz toho, že levice ve 

Španělsku nemůže zvítězit za pomoci násilí, ale má-li převládnout, musí se nejprve 

zkonsolidovat politicky.31 

Nové volby do kortesů pak proběhly v únoru 1936 a zvítězila v nich tentokrát koalice 

Lidové fronty, k níž se přidalo i několik anarcho-syndikalistických stran např. 

Syndikalistická strana (Partido sindical, PS). Díky tomuto kroku se tedy levici podařilo 

získat 268 ze 473 křesel. Od tohoto okamžiku ještě více rostlo napětí ve společnosti, 

srážky mezi levicí a pravicí, a dokonce  přibývalo i politicky motivovaných vražd. Zabit 

byl např. pro-monarchistický politik Calvo Sotelo.32 

 

1.2 Počátek války 

Patrně už od jara 1936 bylo zřejmé, že se chystá vojenský převrat, levice však nebyla 

schopna ovládnout vojenské složky a v puči jim zabránit. Všechny nepřátele Republiky 

spojovala jistá forma strachu ze změn, a to ať už šlo o církevní, kulturní či majetkové 

záležitosti. Převrat, po němž vypukla občanská válka, začal u koloniální armády 

v Maroku dne 17. července 1936. Během dalšího dne se pak postupně přenesl přímo do 

Španělska, kde se k němu přidala další opozice Republiky. Španělsko se následně 

rozdělilo na republikánské a nacionalistické regiony. Levice zpočátku převládla na území 

                                                           
29 Bedmar, „República, Guerra y Represión“, 63–64. 
30 Do roku 1956 protektorát Francie a Španělska. Dále už jen Maroko. 
31 Graham, „The Spanish Civil War“, 9-16. 
32 Paulo Roberto de Almeida, „Brasileiros na guerra civil espanhola: Combatentes na luta contra o 

fascismo“, Revista de sociologia e política 12, č. 1 (červen 1999): 41-42. 
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hlavního města Madridu, ve většině Andalusie a Kastilie La Mancha, v části 

Extremadury, Asturie a Aragonie, v Murcii, Baskicku, Kantabrii, Valencii a Katalánsku. 

Přirozeně je jasné, že takovéto dělení dle politické orientace je poměrně problematické, 

vzhledem k vlnám násilností, které s sebou počátek války přinesl, však občané neměli na 

výběr, než se přiklonit k majoritnímu směřování dané oblasti.33 Nanovo se také začalo 

s potlačováním církve; řada kostelů byla zavřena či vypálena, kněží byli zatýkáni, veřejně 

zostuzováni či přímo vražděni. Později se církevní budovy hojně využívaly jako sklady, 

garáže a lazarety.34 

Koherentnější pravice měla podporu těchto vlivných politických stran (a jejich 

stoupenců): Falangy (od roku 1937 Falanga tradicionalistického Španělska a ofenzívy 

nacionálně-syndikalistických junt, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 

Ofensiva Nacional-Sindicalista, FET y de las JONS), Monarchistů, Karlistů, Španělské 

konfederace autonomních práv (Confederación Española de Derechas Autonomas, 

CEDA) a Katalánské ligy (Lliga Catalana, LC). Nejvýznamnějšími stranami Lidové 

fronty dle počtu křesel byly tyto: Socialisticko-dělnická strana Španělska (Partido 

Socialista Obrera de España, PSOE), Republikánská levice (Izquierda Republicana, IR), 

Republikánská unie (Unión Republicana, UR) a Komunistická strana Španělska (Partido 

Comunista de España, PCE). Anarcho-syndikalisté a trockisté, kteří oficiálně taktéž 

podporovali Republiku, měli ve vládě zanedbatelnou roli. O to více rozruchu však 

způsobili během války, což bude ilustrováno v dalších kapitolách.35 

Zatímco nacionalistům se už zhruba po týdnu povedlo ke svým jednotkám sehnat 

posily z Německa, Itálie, Maroka a Portugalska, republikáni to měli o poznání složitější. 

Předně zpočátku ani neměli řádnou armádu, ale jen lidové milice, a navíc se k jejich 

prosbě o pomoc otočily zády vlády Velká Británie a Francie. Británie v podstatě 

preferovala rychlé vítězství pravice, ale hlavně šlo hlavně o to, aby se konflikt nešířil dále 

Evropou, a také o kapitál, který ve Španělsku Britové měli a rozhodně nestáli o jeho 

potenciální znárodnění. Vláda Léona Bluma ve Francii si zase netroufala riskovat ze 

strachu o své postavení a nechtěla jít proti Spojenému království.36 Mimoto se v září 1936 

                                                           
33 Graham, „The Spanish Civil War“, 17-29. 
34 Anthony Beevor, The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936 – 1939 (Londýn: Weidenfeld & 

Nicolson, 2006), 393-402, 

https://libcom.org/files/The%20Battle%20for%20Spain_%20The%20Spani%20%20Anthony%20Beevor.

pdf (staženo 1 .9. 2015). 
35 Ibid., 61-71. 
36 Graham, „The Spanish Civil War“, 24 a 37-39. 
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konala v Londýně schůze pod vedením parlamentního tajemníka státní finanční správy 

Williama Shepharda Morrisona, na níž byla podepsána Smlouva o nezasahování (Non-

Intervention Agreement) [do španělské občanské války], a to zástupci sedmadvaceti zemí 

Evropy včetně SSSR, Itálie a Německa. Navzdory zdánlivé závaznosti smlouvy však 

později došlo k jejímu opakovanému porušování, aniž by na inkriminované země byly 

uvaleny jakékoliv sankce.37 

Ačkoliv tedy Španělsko doposud nemělo žádné významné styky se Sovětským 

svazem, ba dokonce uznalo jeho existenci až v roce 1933, nezbylo mu, než se obrátit na 

Stalina v naději, že na rozdíl od jiných bude ochoten porušit Smlouvu o nezasahování. 

Skutečně se tak stalo a velmi brzy už do Španělska začaly přijíždět lodě s vojenským 

materiálem. V říjnu pak vznikly první interbrigády, k nimž se postupně přidávali 

dobrovolníci z celého světa.38 

 

 

  

                                                           
37 Roman Cílek, Kravavá předehra: Španělsko, 1936-1939: Občanská válka a zahraniční intervence 

(Praha: Epocha, 2004), 136-137. 
38 Daniel Kowalsky, „La Unión Soviética y las Brigadas Internacionales“, Ayer 56, č. 4 (2004): 94-96. 
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2 Vznik a vývoj interbrigád 

 Další nezbytnou složkou historického kontextu práce je uvedení základních 

informací o interbrigádách a dobrovolnících, kteří v nich působili. V kapitole druhé bude 

tedy nastíněn tento obecnější rámec ústředního tématu, který má za účel doplnit 

souvislosti.  

 

2.1 Vznik 

 Vzhledem k mezinárodní Smlouvě o nezasahování a dobové politické situaci měl 

Sovětský svaz zájem na tom, aby bylo na vznik interbrigád pohlíženo jako na spontánní 

akci světových antifašistů.39 Reálně však tehdejší hlava Kominterny, Georgi Dimitrov, 

hovořil o nutnosti podpořit španělskou levici již týden po vypuknutí války, načež začaly 

propagační komunistické kampaně na různých místech Evropy a Severní Ameriky.40 

Stalin odsouhlasil pomoc španělským republikánům v srpnu 1936 a zhruba o měsíc 

později přijal návrh na vytvoření mezinárodních jednotek.41 Následně Čechoslovák 

Eugen Fried přivezl pokyny z Moskvy do Paříže, kde se pod vedením francouzského 

komunisty Maurice Thoreze začalo s rekrutováním dobrovolníků. V téže době se také 

začali organizovat ti, kteří již byli ve Španělsku (imigranti či sportovci z Dělnické 

olympiády), a postupně dali základ prvnímu mezinárodnímu praporu s názvem 

Thälmann.42 Španělská vláda vznik interbrigád schválila v říjnu 1936. Hlavní vedení bylo 

svěřeno dalšímu francouzskému komunistovi – André Martymu a státní dohled měl 

vykonávat tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Diego Martínez Barrio.43 

 Zde je nutné zdůraznit rozdíl mezi interbrigádami a milicemi. Vzhledem k tomu, 

že republikánská armáda se obnovovala a sjednocovala postupně (ještě během roku 

1937), a také kvůli rozmanitosti politických stran od počátku konfliktu neexistoval 

souhrnný vojenský útvar, který by Republiku bránil, ale pouze rozličné milice. V nich se 

sdružovali spíše jen levicově orientovaní civilisté než vojáci, kteří dokonce mnohdy 

                                                           
39 Beevor, „The Battle for Spain“, 718. 
40 Daniel Kowalsky, „Operation X: Soviet Russia and the Spanish Civil War“, Bulletin of Spanish 

Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America 91, č. 1–2 (2014): 164. 
41 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 101.  
42 Beevor, „The Battle for Spain“, 715 a 717.  
43 „Las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=5

5 (staženo 2. 2. 2016). 
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využívali hospodářské náčiní místo zbraní.44 V porovnání s interbrigádami byly milice 

menší, hůře organizované a téměř bez vojenského zázemí.45 Mezinárodní dobrovolníci se 

k nim často přidávali ještě před tím, než byly založeny interbrigády, posléze buď mohli 

přejít, nebo setrvat v milicích.46 Milice, které nepřestaly fungovat po vzniku interbrigád, 

povětšinou nebyly nakloněny myšlence spolupráce se Sovětským svazem a vedením 

Republiky. Jednalo se zejména o ty anarcho-syndikalistické a radikální katalánské. 

Republika se sice oficiálně snažila sjednotit veškerou levici, nicméně k reálnému 

konsensu nikdy nedošlo. Interní spory vyústily až ve vraždu lídra Dělnické strany 

marxistického sjednocení (Partido obrero de unificación marxista, POUM), Andreu 

Nina, a v tzv. Květnové dny, během nichž byly násilně potlačeny protesty katalánských 

radikálů.47 Nezávislé milice a „nepřátelé“ infiltrovaní v republikánských jednotkách 

bývali často viněni za dílčí neúspěchy i celkovou prohru ve válce.48 

 

2.2 Fungování 

 Jak již bylo uvedeno, hlavním centrem rekrutování dobrovolníků byla Paříž. O 

hladký průběh se starala francouzská a italská komunistická strana (v čele náboru stál 

Luigi Longo). Přítomen byl ovšem třeba i budoucí jugoslávský prezident Josip Broz 

(Tito).49 Původně do Španělska směřovali hlavně mladí, zcestovalí a zaopatření muži, 

často idealisté, umělci a dobrodruzi. Díky příspěvkům Kominterny se však mohli přidat i 

starší jedinci z nižších vrstev s odlišnou motivací. Obecně lze říci, že se hlavně hlásili 

muži kolem třiceti let, rozličných profesí a levicového (ne nutně komunistického) 

smýšlení (blíže viz. kapitola 4). Část z nich se podle britského historika Richarda Baxella 

přidala ke komunistické straně pouze dočasně, aby se snáze dostala do Španělska, nebo 

proto, že věřila, že komunisté mají nejlepší perspektivu přemoci nacionalisty. Není však 

pravděpodobné, že by, s výjimkou velitelů, bylo mezi interbrigadisty mnoho oddaných 

komunistů.50 Přesná čísla nejsou známa, pravděpodobně se však celkem zapojilo asi 

                                                           
44 Graham, „The Spanish Civil War“, 35 a 48-55. 
45 Beevor, „The Battle for Spain“, 738. 
46 Ken Bradley, The International Brigades in Spain 1936 – 39 (Londýn: Reed International Books Ltd., 

1994), 5. 
47 Graham, „The Spanish Civil War“, 63-65. 
48 Josie McLellan, „,I Wanted to be a Little Lenin‘: Ideology and the German International Brigade 

Volunteers“, Journal of Contemporary History 41, č. 2 (duben 2006): 297. 
49 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 101-102. 
50 Richard Baxell, „Myths of the International Brigades“, Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies 

and Researches on Spain, Portugal and Latin America 91, č. 1 – 2 (2014): 13-14. 
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35 000 dobrovolníků z třiapadesáti zemí světa, představovali tudíž zhruba desetinu 

vojáků bojujících na straně Republiky. Na místě jich nikdy nebylo naráz více než asi 

20 000 a okolo 10 000 jich ve Španělsku padlo.51 Mezi nejpočetněji zastoupené 

národnosti patřili Němci, Francouzi, Italové a Poláci. Zúčastnili se lidé různých profesí, 

náboženství i etnik.52 

 Z Francie využívali interbrigadisté dvě hlavní cesty do Španělska. První z nich 

vedla z Marseille lodí do Barcelony/Valencie, druhá z Perpignanu přes Pyreneje, kde je 

často zastavovaly milice a bránily jim v průchodu. Hlavní základna interbrigád byla 

ve městě Albacete na ulici Calle de la Libertad.53 Vzhledem k relativně vysokému počtu 

dobrovolníků však musela vzniknout i další výcviková centra v nedalekých vesnicích 

jako například Madrigueras nebo Villanueva de la Jara.54 Na místě interbrigadisté 

obdrželi uniformu a výzbroj (oboje často velmi staré a nekvalitní) a podstoupili úvodní 

ideologický a vojenský výcvik.55 Přípravy na boj byly ovšem ve většině případů 

nedostačující, takže množství mužů šlo na frontu nepřipravených, technicky špatně 

vybavených a psychicky oslabených. Navíc ještě málokdo hovořil španělsky a dlouhé 

čekání na překlad rozkazů vytvářelo chaos.56 

 Celkem mezi léty 1936 a 1938 vzniklo osm mezinárodních brigád (XI., XII., XIII., 

XIV., XV., 86., 129. a 150.57) po třech až šesti praporech o 650 mužích. Každý prapor 

měl tři roty střelců a jednu rotu s kulomety, velitele a poradce. Jednotky dostávaly jména 

podle lidových historických i dobových hrdinů, např. Abraham Lincoln, André Marty, a 

vojáci se v nich sdružovali podle jazyků. Každý interbrigadista také musel složit přísahu 

věrnosti Republice: 

„Jsem dobrovolníkem interbrigád, protože hluboce obdivuji odvahu a hrdinství španělského lidu 

v boji proti mezinárodnímu fašismu, a protože moji odvěcí nepřátelé jsou těmi samými, které má 

španělský lid. Neboť pokud fašismus převládne ve Španělsku, zítra převládne i v mé zemi a můj 

domov bude zničen. Neboť jsem pracujícím, dělníkem, rolníkem, který radši zemře na nohou, než 

                                                           
51 Matthew Hughes, „The British battalion of the international brigades and the Spanish civil war, 1936–

39“, The RUSI Journal 143, č. 2 (duben 1998): 60. 
52 Manuel Requena Gallego, „Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica“, Ayer 56, 

č. 4 (2004): 26-27. 
53 Beevor, „The Battle for Spain“, 728–729. 
54 „Las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=5

5 (staženo 2. 2. 2016). 
55 Beevor, „The Battle for Spain“, 731 a 735. 
56 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“,  298. 
57 V odborné literatuře se běžně uvádí tato kombinace římských a arabských číslic v souvislosti 

s interbrigádami. 
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by žil na kolenou. Jsem zde, neboť jsem dobrovolníkem, a když to bude nutné, proliji i poslední 

kapku své krve za záchranu svobody Španělska, svobody světa“. 58  

 
2.3 Význam  

 Jak vyplývá z předchozích řádek, poměry v interbrigádách nebyly zdaleka ideální. 

Nedostatek vojenského materiálu, zásob, výcviku a osob se zkušenostmi z války měl 

tristní důsledky pro vývoj konfliktu. Situace se navíc zhoršovala s postupem času. 

Interbrigadisté, kteří přišli v pozdější fázi války, měli nadto často podlomenou psychiku, 

když viděli porážku za porážkou, a disciplína v jednotkách byla narušena nahrazováním 

mrtvých dobrovolníků branci.59  I proto interbrigády obecně nelze považovat ze 

standardní vojenské jednotky, na rozdíl od italských, marockých a německých praporů 

složených z elitních vojáků, kteří bojovali na straně nacionalistů. Přesto historik Matthew 

Hughes, podobně jako mnozí další, vyzdvihuje morálku, oddanost a odvahu 

interbrigadistů, pramenící z pocitu toho, že zachraňují svět od fašismu. Samotná jejich 

přítomnost ve Španělsku měla také velký psychologický význam pro Republiku a její 

odhodlání bojovat. Navíc za pomoci dobře promyšlených strategií a moderních 

sovětských tanků a letadel mezinárodní dobrovolníci přispěli i k několika dílčím 

vojenským úspěchům (zejména na počátku války), např. v bitvě u Jaramy (únor 1937) či 

Guadaljary (březen 1937).60 Americký interbrigadista James Yates shrnul ve svých 

memoárech smysl interbrigád takto: 

„Množství lidí, kteří působili v interbrigádách, bylo jen nepatrným smítkem v porovnání s tisíci 

Španělů v republikánské armádě. I přesto však mezinárodní dobrovolníci sehráli významnou roli 

v zabránění Francovi v dosažení rychlého vítězství [ve válce], které očekával, když napadl 

Madrid.“61 

 

2.4 Zánik 

 Jak se postupně situace Republiky ve válce zhoršovala, její zásoby zlata se tenčily 

a napětí v Evropě rostlo, Sovětský svaz posílal stále méně a méně materiálu. V srpnu 

                                                           
58 „Las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=5

5 (staženo 2. 2. 2016). 
59 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“, 299–300. 
60 Hughes, „The British battalion“, 62–64. 
61 James Yates, Mississippi to Madrid: Memoir of a Black American in the Abraham Lincoln Brigade 

(Greensboro: Open Hand Publishing, LLC, 1989), 14. 
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1938 pak stáhl své poradce ze Španělska a o měsíc později premiér Juan Negrín López 

oznámil rozpad interbrigád.62 Stalo se tak poté, co španělská vláda přijala návrh 

Londýnského výboru na repatriaci zahraničních dobrovolníků. Negrín López patrně 

doufal, že nacionalisté učiní tentýž krok a rozpustí své cizinecké legie, k tomu ovšem 

nedošlo.63 Do 25. září 1938 se všechny brigády musely vrátit na své základny, odevzdat 

zbraně a postupně odejít. V říjnu se pak s nimi Republika ještě oficiálně rozloučila 

v Barceloně ústy prezidenta Manuela Azañi a poděkovala jim za jejich pomoc.64 

 Ne všem ale podmínky v jejich domovině umožňovaly návrat. Řada Italů, Němců, 

Maďarů, atd. tedy zůstala na místě až do počátku roku 1939, kdy nacionalisté ovládli 

Katalánsko. Posléze se spolu s množstvím španělských vojáků i civilistů vydali směrem 

k francouzským hranicím, čemuž se říká Retirada (ústup). Tam byli zadrženi ve sběrných 

(„koncentračních“) táborech, ve kterých v mnoha případech zůstali až do začátku druhé 

světové války.65 Brazilský spisovatel Érico Veríssimo popsal na základě vzpomínek 

brazilského interbrigadisty Homera de Castro Jobima a španělského uprchlíka Jesúse 

Corony francouzské tábory takto: 

 „(…) je nás tu skoro 180 000 lidí zavřených jako zvířata mezi mořem a ostnatým drátem, 

hlídaných senegalskými jednotkami. (…) jsou zde desítky obětí úplavice a my nemáme žádné 

prostředky na léčbu. Jsou muži, kteří upadnou a už se nikdy nezvednou.“66 

 Kominterna mezitím žádala Stalina, aby interbrigadistům internovaným ve 

Francii poskytl azyl v Sovětském svazu. Ten však na to zpočátku nereagoval a místo toho 

vyzval komunistické strany v západní Evropě, aby situaci vyřešily. Nakonec ale Sovětský 

svaz stejně jako několik dalších zemí (např. Mexiko), v nichž byla komunistická strana 

legální, část interbrigadistů přijal. Někteří se v těchto státech zabydleli natrvalo, jiným se 

po čase povedlo vrátit domů.67 

                                                           
62 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 12. 
63 „Las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=5

5 (staženo 2. 2. 2016). 
64 „La despedida de las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las 

Brigadas Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=477:despedida

-bi&catid=44:croni-bi&Itemid=82 (staženo 2. 2. 2016). 
65 Robert S. Coale, „Lincoln Brigaders: Firsthand Accounts of French Camps, 1939“, Bulletin of Spanish 

Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America 91, č. 1–2 (2014): 61–

62. 
66 de Almeida, „Brasileiros“, 60. 
67 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 117–119.  

+ Kowalsky, „Operation X“, 177. 
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2.5 Situace po válce 

 Kromě toho, že se mnozí interbrigadisté dlouhou dobu nesměli z politických 

důvodů vrátit do vlasti, život jim ještě více ztěžovala propaganda. Ve Španělsku se Franco 

postaral o vykreslení interbrigadistů coby zbabělců a zločinců, „skupinku dobrodruhů 

složenou ze spodiny lidstva“. I v mnoha dalších zemích však dlouhodobě existovala 

tendence popisovat tyto mezinárodní jednotky pouze jako „armádu Kominterny“, čemuž 

napomáhala i propaganda levicová, v níž to však samozřejmě nemělo pejorativní tón. 

Komunisté vždy interbrigadisty viděli jako oddané, upřímné a morálně čisté jedince; 

soudruhy, kteří byli připraveni položit život za demokracii a lidstvo.68   

Nejenže ani posléze v období studené války se jim nedostalo téměř žádného 

uznání, ale navíc i sklízeli kritiku za to, že ve své naivitě byli ochotní zemřít za ideologii, 

která se nezdála být o mnoho lepší než ta, proti které bojovali.69 Navzdory vší propagandě 

bylo ve východním bloku několik z nich také souzeno na základě falešných obvinění. 

Příkladem bývalých interbrigadistů, kteří byli zataženi do těchto procesů, je třeba 

československá lékařka Vlasta Veselá70, která ještě před vyřčením rozsudku spáchala 

sebevraždu.71 Množství z nich bylo perzekuováno také v rámci McCarthyho 

antikomunistické kampaně v USA v padesátých letech.72 A dodnes na ně vrhají špatné 

světlo díla typu Hold Katalánsku od George Orwella, v nichž naopak vypadají jako 

hrdinové dobrovolníci z lidových milic.73 

 Reálnější obraz interbrigád byl vytvořen až po pádu Sovětského svazu, kdy se 

otevřely moskevské archívy. V roce 1996 proběhly v Madridu velké oslavy šedesátého 

výročí počátku občanské války, při nichž se po mnoha letech znovu začala řešit otázka 

interbrigád.74 Množství bývalých dobrovolníků bylo vyznamenáno a dočkali se různých 

poct od Španělska i dalších zemí. V roce 2006 po konferenci v Salamance jim pak 

                                                           
68 Rob Stradling, „English-speaking Units of the International Brigades: War, Politics and Discipline“, 

Journal of Contemporary History 45, č. 4 (říjen 2010): 744–747. 
69 Baxell, „Myths“, 23. 
70 MuDr. Vlasta Veselá byla zatčena roku 1949 v Praze na základě obvinění ze špionáže. Odmítala 

vypovídat, držela protestní hladovky a 14. června 1950 spáchala sebevraždu předávkováním se léky na 

spaní. 
71 César Vidal, Las Brigadas Internacionales (Zaragoza: Titivillus, 2015), 1073-1076, 

http://assets.espapdf.com/b/Cesar%20Vidal/Las%20brigadas%20internacionales%20(3504)/Las%20briga

das%20internacionales%20-%20Cesar%20Vidal.pdf (staženo 14. 2. 2016). 
72 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 35. 
73 Marta Bizcarrondo a Antonio Elorza, „Las Brigadas Internacionales. Imágens desde la izuierda“, Ayer 

56, č. 4 (2004): 69. 
74 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 21–22. 
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dodatečně bylo nabídnuto španělské občanství.75 Portorický interbrigadista Jules Herman 

López, který se zúčastnil oslav v roce 1996, se k tomu vyjádřil takto: 

„Já nejsem hrdina, ale patříval jsem ke skupině hrdinů. (…) Je to dobrý pocit, je to skvělé pro 

sebevědomí dočkat se uznání po takové době. (…) Dlouhý čas jsem žil v anonymitě... A teď mi 

začíná připadat, že tento zážitek byl vrcholem mého života.“ 76 

                                                           
75 Stradling, „ English-speaking Units“, 745. 
76 „Los voluntarios puertorriqueños de la libertad 1936 – 1939“, Página oficial de la Asociación de 

Amigos de las Brigadas Internacionales, 

http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=708:2014-11-

21-17-52-16&catid=44:croni-bi&Itemid=82 (staženo 2. 2. 2016). 
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3 Španělská občanská válka a Sovětský svaz 

 Seznámení se s úlohou, již sehrál Sovětský svaz ve španělské občanské válce, je 

podstatná součást analýzy, kterou se v této práci zabývám. V této kapitole tedy rozeberu, 

z jakých důvodů se Stalin vůbec rozhodl Republice pomoci, jaké způsoby asistence byly 

využity, jaký vliv měli Sověti ve Španělsku a do jaké míry byly interbrigády definovány 

komunismem. Stručně bude také zmíněn konec Operace X a její důsledky. 

 

3.1 Motivace SSSR pro angažování se v konfliktu  

 Podobně jako o interbrigádách, i o samotné pomoci Sovětského svazu Španělsku 

existuje množství mýtů, které v minulosti šířili pro-frankističtí/pro-komunističtí autoři. O 

skutečných Stalinových záměrech a motivaci se ovšem dá pouze spekulovat a nelze ani 

jednoznačně určit, jakou roli reálně sehrála myšlenka mezinárodní levicové solidarity.77 

Jasné ovšem je to, že v momentě, kdy se do války zapojila Kominterna, v ní už působilo 

Německo a Itálie. Ze strany Stalina tudíž mohlo jít i o snahu zastavit Hitlerův 

expanzionismus a zamezit vzniku dalšího pravicového autoritativního režimu.78 Dále zde 

byl zájem Kominterny na participaci, možnost upevnění již tak poměrně silného 

postavení SSSR a samozřejmě odměna v podobě inckého a aztéckého zlata, které 

Španělsko nabízelo na oplátku. Americký odborník na moderní dějiny Španělska Dr. 

Daniel Kowalsky také poukazuje na to, že v dané době kulminovala etapa 

protitrockistické kampaně a španělská občanská válka nabízela příležitost zbavit se 

trockistů v další evropské zemi. Kromě toho poskytovala také možnost otestovat nově 

vyvinuté sovětské vojenské vybavení přímo v akci, a to v podstatě bez jakýchkoliv rizik 

pro SSSR.79 

 Pořád zde ovšem byla Smlouva o nezasahování, kterou Stalin nechtěl explicitně 

porušit, neboť mu záleželo na dobrých vztazích s Francií a Velkou Británií. Ideálním 

prostředkem, jak to elegantně obejít, se tedy stala Třetí internacionála.80 Založením 

Kominterny totiž došlo k rozdvojení zahraniční politiky Sovětského svazu, čehož se 

                                                           
77 Miguel I. Campos, „La historiografía en torno a la internacionalización de la guerra civil española 

(1936-1939): El caso soviético“ Ab Initio, č. 4 (2011): 107, http://www.ab-initio.es/wp-

content/uploads/2013/03/0406-urss.pdf (staženo 24. 10. 2015). 
78 Baxell, „Myths“, 14. 
79 Kowalsky, „Operation X“, 168 a 175-176. 
80 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 27. 
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v případech, jako byl tento, dalo účinně využít. Skrze ni Stalin mohl ovlivňovat světové 

dění, aniž by se Sovětský svaz jako země otevřeně angažoval, a přitom prosazovat své 

zájmy a získávat mezinárodní vliv.81 

 

3.2 Operace X 

 Operace X je souhrnný název pro všechny druhy asistence, které byly poskytnuty 

Druhé španělské republice, od vojenského personálu až po zbraně. Vrcholem operace 

bylo období mezi říjnem 1936 a červencem 1937, kdy do Španělska proudilo nejvíce 

materiálu i lidí. Není zcela jasné, jestli mezi zhruba 2 200 zúčastněnými Sověty byli nějací 

dobrovolníci, není to však příliš pravděpodobné. Existovala zde totiž obava, že kdyby se 

do Španělska dostali obyčejní dělníci, rolníci, apod., chtěli by tam po válce emigrovat. 

Navenek bylo ovšem nutné, aby se všichni jako dobrovolníci prezentovali. V rámci 

diplomatických styků byli do Španělska vysláni prominentní komunisté Marcel 

Rosenberg a Vladimír Antonov-Ovsejenko.82 Hlavní složkou sovětské delegace však byli 

vojenští a ideologičtí poradci, kteří působili v Lidové armádě, interbrigádách a ve 

španělské komunistické straně. Zřejmě se na místě objevilo i několik členů NKVD.83 

 Sovětský svaz celkem Španělsku poskytl asi 600 000 tun vojenského materiálu, 

za který bylo zaplaceno 510 tun zlata. Zatímco menší dodané zbraně byly nevalné kvality 

(část z nich byla dokonce z Krymské války), jejich tanky a letadla byly vrcholem tehdejší 

techniky.84 Navíc zřídili leteckou školu v Kirovabadu v Ázerbájdžánu, kde španělské i 

zahraniční letce učili používat poskytnutá letadla, která pomohla (alespoň přechodně) 

vyrovnat nadřazenost nacionalistických vojsk.85 Dále spolu s Kominternou a 

mezinárodními organizacemi (např. Red Help International, Paix et Liberté) sháněli 

lékaře, sanitky a zdravotnický materiál, kterého bylo ve Španělsku nedostatek. Polní 

nemocnice musely často sídlit např. v jeskyních a některé byly zcela závislé na dodávkách 

ze zahraničí.86 Co se vojenského personálu týče, obecně lze říci, že Sověti pozvedli 

                                                           
81 Daniela Kolenovská, „Impuls odmítnutí: Sovětská zahraniční politika mezi dvěma světovými válkami“, 

Slovanské historické studie, mimořádné číslo (2006): 193-194. 
82 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 97-99 a 103-105. 
83 Baxell, „Myths“, 18-20. 
84 Kowalsky, „Operation X“, 168-169. 
85 Svatopluk Matyáš, Na křídlech Španělské republiky 1936-1939 (Cheb: Svět křídel, 2014), 5 a 181. 
86 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 33-34.  

+ Beevor, „The Battle for Spain“, 716. 
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vojenskou úroveň mezinárodních (i španělských) jednotek, a to i navzdory tomu, že ne 

všichni měli zkušenosti z války. Elitní sovětští důstojníci byli trénováni ve výcvikovém 

centrum v Tbilisi v Gruzii. 87 Přesto měli mizivou šanci přinést Republice celkové 

vítězství, a to zejména kvůli bojové inkompetenci ostatních vojáků, špatné kooperaci, 

vnitřní roztříštěnosti, nedostatkům ve výzbroji a neschopnosti držet se naplánovaných 

strategií.88 

 

3.3 Sověti v interbrigádách 

Samotný fakt, že Stalinovi záleželo na pomoci španělským republikánům do 

takové míry, že když nemohl zasáhnout přímo, zvolil místo toho ještě komplexnější 

systém mezinárodních brigád, ukazuje, že celou záležitost skutečně nebral na lehkou 

váhu.89 Ačkoliv se to Sověti snažili všemožně maskovat, jejich hlavní reprezentací byly 

ideologické kádry ve funkci politických komisařů v jednotkách. Tito muži šli snadno 

rozpoznat podle dobře padnoucí uniformy, dostatečné výzbroje a typické 

devítimilimetrové automatické pistole.90 Jejich pravomoci a význam jsou ovšem sporné. 

Zatímco například anglická historička Hellen Grahamová tvrdí, že jejich reálná moc bývá 

často přeceňována, a poukazuje na to, že ideologických poradců bylo ve Španělsku v té 

době celé množství, a to i z jiných zemí91, Daniel Kowalsky říká, že jejich klíčovou roli 

na pozadí interbrigád nelze zpochybnit.92  

 Co se týče náplně práce těchto komisařů, šlo hlavně o udržení disciplíny a kázně 

v jednotkách a zároveň jejich monitorování, aby se případný infiltrovaný nepřítel co 

nejdříve odhalil. Obvykle jim ovšem bylo nadřazeno velení vojenské, takže měli 

v máločem volnou ruku. Britský interbrigadista Jason Gurney uvažoval o politických 

komisařích tímto způsobem: 

„Funkce politického komisaře je vlastně dost podobná té, kterou má v britské armádě kaplan. 

Jeho hlavní prací je blahobyt jednotky. Slouží jako nárazník mezi důstojníky a vojáky a je zdrojem 

morální autority. Snaží se plnit tyto úkoly bez nároku na jakoukoliv moc. Nesmí dávat rozkazy, 

jeho jediným nástrojem je síla přesvědčení. (...) taková je aspoň teorie, ale v praxi může být skoro 

jako špión tajné policie, který všem nahání hrůzu.“93 

                                                           
87 Beevor, „The Battle for Spain“, 740-746. 
88 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 112. 
89 Bizcarrondo a Elorza, „Las Brigadas Internacionales“, 75. 
90 Beevor, „The Battle for Spain“, 731 a 739. 
91 Graham, „The Spanish Civil War“, 66. 
92 Kowalsky, „Operation X“, 169. 
93 Baxell, „Myths“, 18-19. 
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Odborník na španělskou občanskou válku Rob Stradling dále hovoří o tom, jak se 

stranický personál podílel na ideologické výchově interbrigadistů a na cenzuře, a o tom, 

jak trestali nekázeň. Za nejtěžší prohřešky se považovala neloajálnost jednotce, sabotáž a 

dezerce. Náhled na posledně zmíněné se měnil postupem času; zatímco zpočátku mohli 

dobrovolníci v podstatě volně odejít, v pozdějších fázích konfliktu jim již hrozilo vězení, 

tábory politické převýchovy a korekce, či ve výjimečných případech i smrt.94 Do jaké 

míry lze tyto kádry vinit z rozpoutání války uvnitř války, čili nepřátelství vůči 

anarchistům, trockistům, atd., nelze jednoznačně určit. Je však jasné, že napětí mezi 

Lidovou armádou a milicemi, stejně jako to v Lidové frontě, existovalo už před dohodou 

se Sovětským svazem. Stejně tak je známo, že na vraždě Andreu Nina se shodli jak 

zástupci Španělské republiky, tak ti z Kominterny. A pozdější zatčení lídrů POUM taktéž 

nařídili představitelé Lidové fronty.95  

 

3.4 Propaganda a ideologie 

 Součástí celé Operace X byla přirozeně i propagandistická kampaň. V Sovětském 

svazu stejně jako v mnoha dalších zemích se španělská občanská válka připodobňovala 

k dělnické revoluci, o nacionalistech se hovořilo jako o největších nepřátelích komunistů 

a samozřejmě se vyzdvihovala myšlenka mezinárodní solidarity.96 Sovětští filmaři a 

novináři se okamžitě po přislíbení asistence vydali do Španělska a postupně plnili 

sovětská média informacemi o válce. Podstatou bylo prezentovat celý konflikt jako 

přímou hrozbu pro světovou bezpečnost a hlavně komunisty, aby se tak co nejvíce lidí 

rozhodlo připojit se k boji. 

 Propaganda však nešla pouze jedním směrem. Sověti také zasílali do Španělska 

svou literaturu, divadelní hry, filmy, atd.97 I místní média se (za dohledu Kremlu) snažila 

vykreslit SSSR v co nejlepším světle a zdůraznit vděk za poskytnutou pomoc. Nejednalo 

se však o žádnou masívní záležitost či pokus o sovětizaci.98 Dále rovněž propagovali 

interbrigády a jejich úspěchy v zahraničí, doma ale bylo třeba vyzdvihovat armádu 

                                                           
94 Stradling, „ English-speaking Units“, 752-766. 
95 Graham, „The Spanish Civil War“, 63-67. 
96 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 96-97. 
97 Kowalsky, „Operation X“, 163-164 a 167. 
98 Graham, „The Spanish Civil War“, 61. 
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vlastní, aby nedošlo ještě k větším interním sporům.99 Zároveň pak republikánský tisk 

hanil vojska nacionalistů, například v novinách España democrática vyšlo: 

„(…) museli ukázat světu lživost fašistické propagandy, která nás ve snaze zasít pochyby pouze 

ujistila, že povstání vedené Francem za pomoci polodivokých Maurů a muslimů, podporované 

Italy, Němci a Portugalci pohořelo při ,zachraňování‘ kultury, civilizace a katolického 

náboženství.“100 

 Šíření komunismu pak patrně nebylo zásadní součástí Operace X, pouze snad 

s dvěma výjimkami. První z nich byl předkládaný obraz interbrigád složených z mladých 

idealistů, kteří, podobně jako kdysi Lord Byron, z vlastní vůle bojují v cizí občanské 

válce za svobodu, a pojí je oddanost komunismu.101 Druhou je explicitní angažování 

mezinárodních komunistů v Komunistické straně Španělska (a Sjednocené socialistické 

straně Katalánska, Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC). První z nich 

prakticky vedl italsko-argentinský komunista Victorio Codovilla a v té druhé se zase 

realizoval Ernö Gerö, budoucí generální tajemník Maďarské strany pracujících (Magyar 

Dolgozók Pártja, MDP).102 Patrně díky této asistenci se také rozrostla členská základna 

Španělské komunistické strany, která v červnu 1937 čítala na 300 000 lidí.103   

  

3.5 Ukončení Operace X 

 Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, Stalinova podpora Republice 

postupně slábla s každou další prohrou. Vrcholem pak bylo léto 1938, kdy dodávky 

materiálu v podstatě ustaly a kdy bylo odsouhlaseno rozpuštění interbrigád.104 Ještě před 

tím už však byli na přání Republiky odvoláni sovětští diplomaté, kteří se podle všeho až 

moc vehementně angažovali ve španělské politice. Sovětský svaz byl později také 

kritizován za to, že Republiku řádně vojensky nepodporoval až dokonce války. Reálně 

však neměl ani moc na výběr, neboť podmínky pro lodní transport se ztěžovaly, 

Republika už nezvládala za asistenci platit a sám Sovětský svaz si nemohl dovolit Španěly 

sponzorovat. Vstřícným krokem pak bylo přijetí části interbrigadistů z francouzských 

                                                           
99 Stradling, „ English-speaking Units“, 748. 
100 [autor není uveden], „Asesinado Federico García Lorca, era machado la más alta expresión de la 

poesía lírica“, España democrática, 3. března 1939. 
101 Bizcarrondo a Elorza, „Las Brigadas Internacionales“, 70. 
102 Beevor, „The Battle for Spain“, 219. 
103 Helen Graham, „La movilización con vistas a la guerra total: La experiencia republicana“, in La 

república asediada: Hostilidad internacional y conflictos internos, ed. Paul Preston et al. (Barcelona: 

Grupo Planeta, 2010), 300. 
104 Gallego, „Las Brigadas Internacionales“, 12. 
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táborů a také azyl, jenž byl poskytnut 3 000 dětí, které byly evakuovány v roce 1937 

z Baskicka dobytého nacionalisty.105 

 Velkým problémem této operace byl nesoulad mezi Sověty na místě a Kremlem, 

umocněný omezenými možnostmi pro konzultaci na velkou vzdálenost. Zatímco 

Politbyro například stálo za premiérem Caballerem, poradci ve Španělsku usilovali o jeho 

výměnu. Stalin se však již v létě 1936 vyjádřil ve smyslu, že Španělsko není připraveno 

na revoluci proletariátu a není tudíž ani žádoucí více zasahovat do jeho politického dění, 

které by tím ještě více oslabilo a otevřelo tak dveře nepříteli. S vývojem války však přece 

k nahrazení Caballera došlo, a to po Květnových dnech, tedy pomyslném vrcholu 

vnitřního konfliktu s radikály, trockisty a anarchisty.106 Samotný fakt, že Sověti 

nepodporovali tyto živly a jejich snahy typu kolektivizace katalánského venkova, 

ukazuje, že jim skutečně nešlo o bolševizaci Španělska.107 O tom koneckonců psal i 

George Orwell, který milice a revoluci podporoval: 

„(…) že kromě malých revolučních skupin, které existují v každé zemi, celý svět byl odhodlán 

potlačit revoluci ve Španělsku. Zejména pak komunistická strana, se Sovětským svazem za zády, 

se proti revoluci stavěla vší silou. Byla to ta komunistická teze, že revoluce by byla v této fázi 

fatální, a že k čemu se mělo ve Španělsku směřovat, nebylo předání kontroly dělníkům, ale 

buržoazní demokracie.“108 

Vzhledem k výsledkům války a také k tomu, že po návratu do Moskvy byla řada 

účastníků Operace X, včetně Antonova-Ovsejenka a Rosenberga, popravena, nelze 

předpokládat, že Stalin operaci považoval za povedenou.109 Hlavními kameny neúspěchu 

byla patrně vzdálenost, špatná komunikace, technické nedostatky, ekonomická situace a 

neporovnatelná kvalita vojáků na straně Republiky s těmi nacionalistickými.110 

  

                                                           
105 Kowalsky, „Operation X“, 165, 172-173 a 177. 
106 Svetlana Pozharskaya, „Comintern and the Spanish Civil War in Spain“, Ebre 38, č. 1 (květen 2003): 

52-54. 
107 Graham, „The Spanish Civil War“, 63. 
108 George Orwell, Homage to Catalonia (Londýn: Secker&Warburg, 1954), 28. 
109 Kowalsky, „Operation X“, 176. 
110 Kowalsky, „La Unión Soviética“, 120. 



   

 

27 

 

4 Zapojení a motivace mezinárodních dobrovolníků 

 V této části práce se již konkrétně zaměřím na otázku zapojení a motivace 

dobrovolníků z vybraných evropských, latinskoamerických a severoamerických zemí. 

Podkapitoly jsou členěny geograficky kvůli přehlednosti, ale také proto, že mezi 

účastníky z jednotlivých států v rámci různých kontinentů lze nalézt několik paralel.  

 

4.1 Vybrané evropské státy 

 Evropané byli ze zřejmých důvodů jednoznačně nejpočetněji zastoupenou 

skupinou v interbrigádách. Řada z nich pocházela ze zemí, kde v dané době fungoval 

pravicový autoritativní režim. Mnoho dobrovolníků z Rumunska, Německa, Itálie, 

Maďarska, či Pobaltí tedy odešlo do Španělska s tím, že když se podaří porazit 

nacionalisty tam, zvýší to jejich budoucí šance na podobné vítězství i v jejich zemi. 

Politika nezasahování navíc spoustě dobrovolníků ztěžovala podmínky, za kterých se k 

interbrigádám mohli dostat.111 Situaci jim pak drobně usnadňovaly evropské 

komunistické strany, které pomáhaly s rekrutováním a pořádaly kampaně proti 

neintervenční politice. Zhruba čtvrtinu všech interbrigadistů představovali Židé 

z rozličných zemí, kteří souhrnně chtěli bojovat proti ideologii, která jim evidentně 

nebyla nakloněna.112 Téma motivace evropských interbrigadistů nyní rozvedu více do 

hloubky na příkladu dobrovolníků z Německa, Maďarska, Velké Británie a Irska. 

 

4.1.1 Německo 

 Okolo 2 800 Němců se zapojilo do španělské občanské války na straně Republiky. 

Část z nich se v době vypuknutí konfliktu již nacházela na místě – většinou sportovci 

z Dělnické olympiády, která měla představovat protipól Olympijským hrám v Berlíně 

1936. Tito jedinci vytvořili milici Thälmann, jež byla následně přetransformována na 

stejnojmennou brigádu (a prapor), k níž se postupně přidávali další převážně němečtí 

dobrovolníci a která byla do značné míry inspirací ostatním brigádám.113 Anglický 

interbrigadista Tom Wintringham ve svých memoárech napsal: 

                                                           
111 Beevor, „The Battle for Spain“, 719-720. 
112 Graham, „The Spanish Civil War“, 44 a 47. 
113 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“, 287 a 293. 
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„Prapor Thälmann, a později brigáda Thälmann, započal historii a tradici brigád. Nastavil pro 

nás hranici soupeření, zprvu jako součást milicí, a posléze jako jeden z praporů v brigádách, 

jemuž se bylo těžké vůbec přiblížit. [muži v brigádě Thälmann] Byli příkladem pro mnohé v našich 

rotách (…)“114 

 Co se týče jejich motivace pro vstup do interbrigád, většina z nich měla patrně 

důvody politického charakteru. Mnozí byli po Hitlerově nástupu k moci perzekuováni, 

vězněni, či vyhoštěni ze země pro své politické názory. Primárně tedy odcházeli do 

Španělska, neboť v tom viděli příležitost bojovat proti ultrapravici, což se v dané době 

nezdálo na německé půdě možné. Sekundárním faktorem pak byl fakt, že řadě z nich se 

nepodařilo v exilu dobře usadit, najít si zaměstnání, apod., domů se vrátit nemohli a často 

jim bylo navíc bráněno v kontaktu s rodinou. Španělsko tudíž představovalo jakýsi útěk 

před problémy jejich složité reality.115 Mezi německými dobrovolníky rovněž bylo 

mnoho Židů, kteří také doufali, že porážka Franca předznamená porážku Hitlera. Část 

z nich působila v XIII. brigádě Dombrowski, v rámci níž vznikla jedna čistě židovská rota 

– Naftalí Botwin. Množství německých Židů také pracovalo v interbrigádách jako 

lékařský personál.116 

 Britská historička Josie McLellanová uvádí, že až 70% německých interbrigadistů 

byli komunisté. Říká také, že někteří z nich měli negativní zkušenost ze Sovětského svazu 

a ve Španělsku se snažili ukázat jakousi lepší tvář komunismu. Strana pro mnohé z nich 

představovala jistou formu opory v jinak složité situaci, pročež se také někteří 

interbrigadisté rozhodli k ní přidat během působení ve Španělsku. Nicméně po konci 

války množství z nich bez ohledu na politickou orientaci skončilo ve francouzských 

táborech, odkud je Němci po okupaci Francie deportovali do táborů koncentračních.117  

 

4.1.2 Maďarsko 

 Počet maďarských dobrovolníků v interbrigádách se pohyboval mezi pěti až šesti 

sty. Reálně jich ovšem bylo o poznání více, neboť do tohoto čísla nebyli započítáni 

Maďaři, kteří přijeli ze Severní Ameriky.118 Mezi Maďary žijícími v dané době v USA a 

Kanadě, kteří se rozhodli vydat do Španělska, byli jak nedávní přistěhovalci (převážně 

                                                           
114 Tom Wintringham, English Captain (Londýn: Faber&Faber Ltd., 2011), 4. 
115 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“, 287, 291 a 293. 
116 Alberto Prago, „Jews in the International Brigades“, Jewish Currents 53, č. 2 (únor 1979): 6, 16, 21 a 

25. 
117 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“, 288, 290, 292 a 296. 
118 Beevor, „The Battle for Spain“, 2021. 
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odpůrci Horthyho režimu), tak i lidé, kteří přijeli již o mnoho let dříve či dokonce druhé 

a třetí generace maďarských imigrantů. Oproti místním pro ně bylo obvykle jednodušší 

vycestovat do Evropy a posléze spíše než k anglicky hovořícím jednotkám nastupovali 

k maďarskému praporu Rákosi. Většina z nich byla levicově smýšlející a podobně jako 

řada dalších chtěla bojovat proti ultrapravici. Pro některé to byla záležitost principu, jiní 

doufali, že když se podaří porazit Franca, přijde posléze řada i na Horthyho a oni se budou 

moci vrátit domů. Dále zde byly i důvody ekonomického charakteru – krizí stále ještě 

ochromené hospodářství nabízelo jen omezený počet zaměstnání, která byla daleko snazší 

získat pro místní než pro imigranty. Část dobrovolníků tedy patrně zvolila možnost účasti 

ve válce místo toho, aby vykonávali podřadnou práci nebo dokonce neměli žádnou.119 

 Mezi Maďary z Evropy byli také představitelé opozice Horthyho režimu, Židé a 

příznivci levice. Dále se zapojilo i několik dobrovolníků s vojenskými zkušenostmi, kteří 

posléze pomáhali s výcvikem a vedli za asistence Američanů např. vojenskou akademii 

pro důstojníky Pozorrubio. Kromě praporu Rákosi působili i ve francouzsko-belgickém 

praporu Six Février, v balkánském Dimitrov, polském Dombrowski a německém 

Thälmann. Podobně jako Němci i Maďaři zůstali ve Španělsku až do konce války, načež 

byli na dlouhé měsíce internováni ve Francii, protože se nemohli vrátit do vlasti.120 

Významným maďarským dobrovolníkem byl židovský generál Lazar Stern, bývalý člen 

Rudé armády, který působil ve velení interbrigád a po válce byl na Stalinův příkaz 

zabit.121 Další známou osobní pak byl László Rajk, budoucí maďarský ministr vnitra, 

který byl v roce 1949 odsouzen k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu, jenž 

odstartoval vlnu čistek proti bývalým interbrigadistům.122 

 

4.1.3 Velká Británie a Irsko  

 Celkový počet dobrovolníků z Irska, Velké Británie a jejích kolonií byl zřejmě 

kolem 2500. Hlavní roli v rekrutování sehrála tamní komunistická strana, která ovšem 

zcela záměrně hledala i nekomunistické dobrovolníky. Šlo jí totiž o propagaci boje 

španělských republikánů coby záležitosti všech antifašistů, nikoliv jen komunistů.123 Jak 

                                                           
119 Myron Momryk, „Hungarian Volunteers from Canada in the Spanish Civil War, 1936-1939“, 

Hungarian Studies Review 24, č. 1-2 (1997): 5-10. 
120 Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 341, 349, 350, 981, 1010, 1434 a 1567. 
121 Beevor, „The Battle for Spain“, 734. 
122 Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 1071-1073. 
123 Baxell, „Myths“, 11, 13 a 14. 
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již bylo zmíněno, Velká Británie prosazovala politiku nezasahování a v únoru 1937 

dokonce vydala zákon, který zakazoval občanům připojit se k zahraniční armádě. 

Labouristická strana podporovala tento přístup do listopadu 1937, ani poté ovšem 

nepodpořila komunisty v jejich snaze pomoci Republice. I přesto však množství jejích 

stoupenců k mezinárodním brigádám narukovalo.124 O britských interbrigadistech 

existovala pověra, že mnozí z nich byli alkoholici, bezdomovci, zloději, apod., kteří byli 

do Španělska vylákáni pod záminkou výdělku a slávy nebo dokonce odvezeni proti své 

vůli. Reálně je možné, že se několik takových případů vyskytlo, rozhodně to však nebyla 

běžná praxe. Řada lidí se na místo dostala na vlastní náklady a z vlastního popudu. Patrně 

mezi nimi bylo množství idealistů a dobrodruhů, odpůrců fašismu, veteránů z první 

světové války, policistů a vojáků. Podobně jako v případě maďarských emigrantů i 

z Velké Británie chodili dobrovolníci, kteří kvůli krizi dlouhodobě neměli dobré 

zaměstnání a životní stabilitu.125 Početné stížnosti na britský prapor XV. brigády Lincoln 

zřejmě převážně pramenily z nedostatečného výcviku a vojenských zkušeností, což vedlo 

k pokusům o dezerci, přehnanému pití a malé disciplíně.126 Mezi nejznámější britské 

interbrigadisty patřil synovec Winstona Churchilla, Esmond Romilly, a básník John 

Cronford. 

 Irští dobrovolníci měli ve Španělsku o něco lepší pověst – většina z nich byla 

veterány irské války za nezávislost, případně bývalými členy Irské republikánské armády 

(Irish Republican Army, IRA). Díky těmto zkušenostem se mnozí z nich dostali na vysoké 

posty v rámci interbrigád. Španělská občanská válka pro ně představovala vytouženou 

možnost potlačit ultrapravici – ve Velké Británii v dané době totiž rostla popularita 

Mosleyho Britské unie fašistů (British Union of Fascists, BUF), která vystupovala proti 

Irům, ale proti níž neměli jak bojovat. Protipólem k těmto dobrovolníkům pak byli jejich 

krajané, kteří se naopak rozhodli podpořit ve Španělsku Franca pro jeho katolickou 

agendu.127  

 

 

                                                           
124 Sarah Jackson, „The British International Brigades as Labour Party dissidents“, International Journal 

of Iberian Studies 18, č. 1 (2005): 3, 4, 7 a 8. 
125 Hughs, „The British battalion“, 61–62. 
126 Stradling, „ English-speaking Units“, 750 -751. 
127 Hughs, „The British battalion“, 61. 



   

 

31 

 

4.2 Vybrané státy Latinské Ameriky 

 Další početnou skupinou těch, kteří se rozhodli bojovat na straně Republiky, jsou 

dobrovolníci ze zemí Střední a Jižní Ameriky (např. Mexiko, Uruguay, Argentina, 

Ekvádor). Ne všichni si ovšem zvolili cestu inkorporace do interbrigád, například je 

známo, že řada Argentinců z politického hlediska preferovala anarchistické milice.128 Jak 

bude na následujících řádkách popsáno, motivace Latinoameričanů pro narukování se do 

značné míry překrývá. Podobnost lze také vidět v tom, že mnoho z nich se nacházelo na 

místě již v době vypuknutí války, a v tom, že další nezanedbatelná část nepřijela do 

Španělska ze své rodné země, ale z míst v Severní Americe. Mezi významné 

latinskoamerické interbrigadisty patřil třeba portorický spisovatel a novinář José 

Enamorado Cuesta, který po čas své účasti ve válce psal pro španělské noviny El 

mundo.129 V této sekci tedy nyní specifikuji paralely, ale i rozdíly mezi 

latinskoamerickými vojáky v interbrigádách, a představím konkrétní fakta o nich na 

příkladu Brazilců, Mexičanů a Kubánců. 

 

4.2.1 Kuba 

 V mezinárodních brigádách se celkem během let jejich existence objevilo cca. 

850– 1200 Kubánců. 130 Obecně je lze rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich jsou 

ti, kteří se ve Španělsku v létě 1936 již nacházeli; část byli studenti na španělských 

univerzitách, další představitelé politické opozice proti kubánskému prezidentu 

Machadovi a později Batistovi. Mnoho z nich se téměř okamžitě přidalo ke vznikajícím 

lidovým milicím a posléze k interbrigádám. Roli zde hrál vděk španělské republice, jakási 

idea sounáležitosti a podpora některé z politických stran v Lidové frontě. 

 Druhou skupinou kubánských dobrovolníků byli ti, kteří přijeli z USA, především 

z New Yorku. Většinou se jednalo o dělníky a manuální pracovníky, kteří do Severní 

                                                           
128 Fernando Vera Jimenéz, „Cubanos en la Guerra Civil española. La presencia de voluntarios en las 

Brigadas Internacionales y el Ejército Popular de la República“, Revista Complutense de Historia de 

América 25, č. 1 (1999): 306 a 319. 
129 „Los voluntarios puertorriqueños de la libertad 1936 – 1939“, Página oficial de la Asociación de 

Amigos de las Brigadas Internacionales, 
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130 „Las Brigadas Internacionales“, Página oficial de la Asociación de Amigos de las Brigadas 

Internacionales, 
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Ameriky odjeli kvůli zaměstnání a s Republikou se ztotožňovali skrze ideu třídního boje. 

Byli ovšem mezi nimi i další političtí emigranti, například členové levicové militantní 

organizace Mladá Kuba (la Joven Cuba). Většina těchto dobrovolníků přijela do 

Španělska spolu s těmi z USA (od ledna 1937 dál), s nimiž posléze také sloužili v XV. 

brigádě Lincoln. 

 Poslední část představovali Kubánci, kteří do Španělska začali proudit od jara 

1937 přímo z Kuby. Drtivou většinu z nich rekrutovala kubánská komunistická strana 

mezi svými stoupenci, tudíž i jejich motivace byla politického charakteru. Mezi zbytkem 

bylo mnoho bývalých vojáků a lokálních odpůrců režimu různé politické orientace. 

Význačným kubánským komunistou byl novinář Pablo de la Torriente Brau, který za 

války ve Španělsku plnil funkci stranického komisaře.131 

 

4.2.2 Mexiko 

 Případ Mexika je v otázce španělské občanské války poněkud výjimečný. V dané 

době tam totiž byl u moci levicový prezident Lázaro Cárdenas (v úřadu 1934 – 1940), 

který se rozhodl otevřeně podpořit Republiku. Mexická pomoc sice nedosahovala takové 

výše jako ta sovětská, přesto měla poměrně velký význam. Mimo vojenský materiál a 

zbraně Mexiko vyslalo do Španělska několik set dobrovolníků, kteří se zapojili jak 

k interbrigádám, tak i přímo k republikánské armádě. Ze strany vojáků se jednalo o krok 

solidarity se španělskými bratry, kterou rovněž demonstroval mexický stát finančními 

sbírkami a mediální kampaní.132 Poté, co úrodný kraj Aragonie padl do rukou nacionalistů 

(jaro 1938), nastal na republikánské straně problém se zásobami jídla. I s tímto nakonec 

pomohlo Mexiko, díky kterému vojáci dostali alespoň příděly fazolí a dalších luštěnin.133 

Poslední službou, kterou interbrigadistům Mexiko poskytlo, byl azyl pro 6 600 z nich, 

kteří se z nějakého důvodu nesměli vrátit do vlasti v prosinci 1938, když prchali směrem 

do Francie.134 

 

                                                           
131 Jimenéz, „Cubanos“, 296–319. 
132 Petra Měšťánková, „Mexiko a španělská občanská válka“, in Sedmdesát let od vypuknutí španělské 

občanské války – vnitřní a vnější aspekty konfliktu, ed. Pavlína Springerová (Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2007), 52–59. 
133 Beevor, „The Battle for Spain“, 991 a 1429. 
134 de Almeida, „Brasileiros“, 59. 
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4.2.3 Brazílie 

 Brazilská účast v interbrigádách nebyla až tak početná (jen několik desítek 

dobrovolníků), o to lépe na ní ovšem lze demonstrovat ideu mezinárodní solidarity. 

V dané době v Brazílii, podobně jako v řadě dalších latinskoamerických zemí, panoval 

autoritativní režim Getúlia Vargase. V opozici k němu vzniklo množství radikálně 

levicových organizací a militantních hnutí jako třeba Národně-osvobozenecká aliance 

(Aliança nacional libertadora, ANC), nebo Tenentisté. Po nepovedeném pokusu o puč 

byla zakázána Brazilská komunistická strana (Partido Comunista do Brasil, PCB) a 

představitelé radikálně levicových organizací uvězněni. Omilostněni byli na počátku roku 

1937, načež se část z nich rozhodla tajně odjet do Španělska bojovat za Republiku. 

Z důvodu nedostatku financí nebyla PCB schopna vyslat původně plánovaný počet 

jedinců, proto alespoň věnovala zvýšenou pozornost jejich schopnostem. Spolu 

s brazilskými komunisty vyrazili směr Evropa i bývalí vojáci, jejichž kariéra se nemohla 

v brazilském prostředí hlouběji rozvíjet, sociální demokraté a další levicově či zkrátka 

antifašisticky smýšlející dobrovolníci. 

 Na místě se většina Brazilců přidala k XII. brigádě Garibaldi, v níž se díky svým 

vojenským zkušenostem velmi dobře osvědčili.135 V pozdější fázi války byl jeden z nich 

(José Gay da Cunha) pro své schopnosti dokonce jmenován velitelem celé XV. 

brigády.136 Problém nastal po rozpadu interbrigád, kdy se Brazilcům jen těžko dařilo 

vracet do vlasti, která na ně pohlížela jako na zrádce. Někteří z nich proto zůstali ve 

francouzských táborech až do počátku druhé světové války.137 

 

 

4.3 Severní Amerika 

 Poslední skupinou, kterou se v této práci budu zabývat, jsou dobrovolníci 

z Kanady a USA. Poměrně velkou část z nich tvořili evropští přistěhovalci, jak již bylo 

naznačeno v podkapitole o Maďarech. Kromě toho, že se jich evropské dění více 

dotýkalo, sehrál roli i fakt, že na rozdíl od místních si mnozí prošli vojnou či podobným 

výcvikem, pročež byli preferovaní. Dále je třeba zmínit, že velká část severoamerických 

interbrigadistů přišla do Španělska na popud komunistické strany, a že mezi nimi bylo 
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velké procento lékařského personálu.138 Speciální dimenzi pak dodali španělské občanské 

válce Afro-Američané, kteří se do jisté míry ztotožňovali s místními dělníky a rolníky.139 

 

 

4.3.1 USA 

 Ačkoliv americká společnost byla v nemalé míře nakloněna spíše myšlence 

vítězství nacionalistů ve španělské občanské válce, na 3 000 dobrovolníků se vydalo na 

pomoc Republice. Oficiálně prezident Roosevelt zastával politiku nezasahování, kvůli 

které také bylo složité získat víza do Španělska. Na počátku války pak došlo k pokusu 

obstarat si od amerických firem vojenské vybavení, čemuž ovšem zabránil nový zákon 

z ledna 1937, takže v podstatě zůstalo pouze u jednoho letadla od společnosti Vilmalert 

z New Jersey.140 O poznání úspěšnější byla iniciativa rekrutování lékařského personálu 

skrze Americkou zdravotnickou kancelář pro pomoc španělské demokracii (American 

Medical Bureau to Aid Spanish Democracy), díky níž se povedlo zajistit 117 amerických 

doktorů a sester pro interbrigády. I mezi Američany byla celá řada dobrovolníků 

židovského původu, kteří chtěli proti španělským nacionalistům bojovat ze strachu 

z možných důsledků šíření extrémní pravicové ideologie.141 Židovský lékař Hank Rubin 

se k tomu vyjádřil takto: 

„To, že jsem byl Žid, který vyrostl v Portlandu v Oregonu, kde v dané době stále působil Ku Klux 

Klan, byla další významná složka mé motivace [pro pomoc Republice] (…) Rozčilovalo mě to, jak 

se Židé nechali rozdrtit a ponížit v carském Rusku, aniž by proti tomu bojovali (…) A zprávy, co 

chodily z Německa, naznačovaly, že se to samé mělo dít Židům zase od začátku.“142 
 

 Velká část amerických interbrigadistů byla rekrutována místní komunistickou 

stranou a dalšími levicovými organizacemi, které působily jak v USA, tak i v Kanadě. 

Mezi domácími, ale i mezi imigranty, se snažily vytipovat levicově smýšlející jedince, 

pokud možno s vojenskými zkušenostmi, kteří věřili, že španělští republikáni bojují za 

demokracii a mír ve světě. První z nich pak odjeli do Evropy v prosinci 1936, načež 

v únoru následujícího roku založili americkou brigádu Lincoln.143 Dále mezi nimi bylo 

                                                           
138 Graham, „The Spanish Civil War“, 42 a 46. 

+ Momryk, „Hungarian Volunteers“, 6. 
139 Graham, „The Spanish Civil War“, 45. 
140 Beevor, „The Battle for Spain“, 1046, 1231, 1263 a 1264. 
141 Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 344–345. 
142 Hank Rubin, Spain’s Cause Was Mine: A Memoir of an American Medic in the Spanish civil war 

(Carbondale: Southern Illinois University Press, 1997), 14. 
143 Momryk, „Hungarian Volunteers“, 4 a 6. 

+ Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 1210. 
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na sto Afro-Američanů, kteří viděli paralelu mezi diskriminací své rasy v USA a útlakem 

nižších vrstev španělské společnosti nacionalisty. Španělská občanská válka jim nabídla 

jedinečnou příležitost bojovat v nesegregované armádě a obecně si vyzkoušet život 

v zemi, kde je reálně brali za rovné. Navzdory tomu, že pro ně bylo obzvláště složité se 

do Evropy dostat, neboť v některých státech kvůli „Zákonům Jima Crowa“144 neměli 

záznamy o narozených černošských dětech, tudíž Afro-Američané nemohli ani získat 

cestovní pas, mnozí z nich byli republikánskému boji plně odevzdáni.145 Afro-americký 

interbrigadista Canute Frankson o tom v jednom ze svých dopisů domů napsal: 

„Ty a naši lidé [míněno Afro-Američané] se také musíte nějakým způsobem podílet na boji, 

protože pokud fašismus získá podporu i v Americe, my a Židé budeme návnadou.“146 

 

 Vzhledem k tomu, že americké jednotky přišly během bojů o mnoho mužů, 

množily se mezi nimi pokusy o dezerci. V extrémních případech vedení sahalo i 

k vyhroceným metodám jako k zabavování pasů interbrigadistům, aby jim znesnadnilo 

útěk z boje. Po rozpuštění mezinárodních brigád pro Američany obvykle nebylo těžké 

vrátit se domů, ačkoliv asi 160 z nich (spolu s Kanaďany) skončilo ve francouzských 

sběrných táborech.147 Jedním z nejvýznačnějších amerických dobrovolníků byl černošský 

voják Oliver Law, který velel celému praporu Washington.148  

 

3.2 Kanada 

 Kanadských dobrovolníků se ve Španělsku sešlo asi 1400, z nichž většina 

působila v kanadském praporu Mackenzie – Papineau, který vznikl v červenci 1937. 

Výjimkou byli lékaři, kteří sloužili v rozličných jednotkách. Vzhledem k tomu, že 

Kanada rovněž dodržovala zásady politiky nezasahování, a navíc v roce 1937 přijala 

zákon, který zakazoval připojení ke španělské armádě, rekrutování interbrigadistů 

probíhalo v tajnosti. V Torontu byla založena speciální komise, která prověřovala 

zájemce o odjezd do Španělska. Pakliže prošli fyzickými, zdravotními a ideologickými 

testy, byla jim poskytnuta asistence při zajišťování náležitostí pro cestu do Evropy. 

                                                           
144 Soubor zákonů týkající se rasové segregace platný až do šedesátých let dvacátého století.  
145 Isabel González Díaz, „Enriching the „Rags-to-Riches“ Myth: James Yates, a Black American in the 

International Brigades“, The Black Scholar 43, č. 1-2 (2013): 44-48. 
146 Canute Frankson, „Journey to Spain“, in Madrid 1937: Letters of the Abraham Lincoln Brigade From 

the Spanish Civil War, eds. Cary Nelson a Jefferson Hendricks (New York: Routledge, 1996), 62. 
147 Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 981, 406 a 861. 

+ Coale, „Lincoln Brigaders“, 62. 
148 Beevor, „The Battle for Spain“, 1231. 
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Podobně jako v USA i v Kanadě sehrála podstatnou roli ve shánění dobrovolníků 

komunistická strana a další levicové organizace. Evropským imigrantům v Kanadě 

s cestovními dokumenty často pomohly jejich ambasády.149 Stejně jako v případě 

Maďarů i mnozí další měli pro připojení k interbrigádám politické a ekonomické důvody. 

Množství z nich do Kanady uprchlo před represemi ve své zemi (např. Finové a Rumuni) 

a Španělsko jim poskytovalo možnost odvety.150 Obecně byli preferovaní komunisté, ale 

nebylo to podmínkou. Typicky se do Španělska dostávali přes New York, Le Havre, Paříž 

a Pyreneje. 

 Kanaďané, kteří zůstali ve Španělsku až do konce války, posléze skončili 

s ostatními ve Francii. Jejich případy pak prošetřovaly kanadské úřady, které podle toho, 

jestli byli rození či naturalizovaní Kanaďané nebo jen imigranti, rozhodly o tom, zda se 

mohou vrátit. Bývalým interbrigadistům v následujících letech mnohdy nebylo dovoleno 

stát se součástí kanadské armády pro jejich působení ve Španělsku.151 Důležitou 

osobností interbrigád byl kanadský lékař Norman Bethune, jenž vytvořil speciální 

jednotku, která se zabývala transfuzemi krve, díky níž se zachránilo mnoho životů.152  

                                                           
149 Momryk, „Hungarian Volunteers“, 5-7. 
150 Graham, „The Spanish Civil War“, 42-43. 
151 Momryk, „Hungarian Volunteers“, 6-10. 
152 Vidal, „Las Brigadas Internacionales“, 344 a 1828. 
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5 Analýza role komunismu v interbrigádách 

 Analýza, kterou se zde zabývám, je bezpochyby velmi komplikovanou záležitostí. 

První složkou, kterou je třeba rozebrat, je politická situace na straně Republiky. Zde je 

pak nezbytné zdůraznit, že Španělská republika nebyla a nikdy neměla být 

komunistickým útvarem. Jak jsem naznačila v kapitole první, Lidová fronta, která vyhrála 

volby v roce 1936, měla představovat sjednocenou levici. Nejvýznamnější postavení v ní 

měla PSOE a Republikánská levice, zatímco komunisté byli poněkud v ústraní. Z toho 

také vyplývá, že komunismus se ve Španělsku netěšil nijak zásadní podpoře a rozhodně 

nebylo záměrem, aby se to Sovětský svaz pokoušel měnit. Vedení Republiky dokonce 

vypovědělo sovětské diplomaty na znamení toho, že nestojí o zasahování do své politiky. 

V oficiálním plánu na vytvoření interbrigád, který schválil Largo Caballero, navíc stálo, 

že jedinou podmínkou pro připojení je podpora Republiky, nikoliv konkrétní politická 

orientace.153  

 Ačkoliv se komunisté ze Sovětského svazu a dalších zemí angažovali na řadě míst 

ve Španělsku, od reorganizace místní komunistické strany až po věci propagandy, není 

pravděpodobné, že by jim šlo o sovětizaci země. Spíše se to dá vyložit jako snaha převzít 

kontrolu nad strategickými body poněkud chaotické organizace Republiky za účelem 

lepší koordinace válečného úsilí. Koneckonců sám Stalin prohlašoval, že Španělsko není 

připraveno na revoluci, a nařídil represi milicí a skupin, které s ním nesouhlasily. V této 

věci je nutné připomenout, že v boji proti revolučním hnutím měl plnou podporu vedení 

Republiky. Monitorování interbrigád v souvislosti s hledáním infiltrovaných anarchistů 

lze pak považovat za vrchol komunistické kontroly v jednotkách. 

 Co se dále týče interbrigád, existují důkazy toho, že plán na jejich vznik byl 

navržen členy Kominterny. Rovněž se nedá zpochybnit fakt, že v množství zemí 

rekrutovaly místní komunistické strany, které preferovaly dobrovolníky z řad svých 

sympatizantů. Procento komunistů v interbrigádách tedy rozhodně nebylo zanedbatelné. 

Nicméně to, že velkou část např. kanadských dobrovolníků vybrala tamní komunistická 

strana, ještě neznamená, že je komunisté také ovládali. Navíc je sice možné, že někteří 

byli do války zlákáni propagandou, ale konečné rozhodnutí bylo vždy na nich. Přese 

všechno totiž interbrigády byly jednotkami složenými z dobrovolníků, nikoliv žoldáků, a 

nikdo je nemohl nutit narukovat. Kromě toho množství z nich, jako třeba kubánští 

studenti, už byli v době vypuknutí války na místě a sami se zajímali o vojenskou pomoc 
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Republice. Proto je vysoce nepravděpodobné, že by tyto jedince zmanipulovali sovětští 

komunisté. Interbrigády pro ně pouze představovaly možnost uplatnění se ve válce. 

Podobným případem jsou i španělští vojáci, kteří v pozdější fázi války nahrazovali padlé 

interbrigadisty. Drtivá většina z nich nebyli komunisté a nelze ani předpokládat, že by je 

Sověti mohli ovládat. 

Ve čtvrté kapitole jsem zmínila mnohé důvody, pro které lidé odcházeli do 

Španělska. Ať už se jednalo o Židy nebo černochy, kteří měli strach z šíření fašismu, či o 

německé emigranty, kteří šli raději bojovat, než by žili v nuzných podmínkách cizí země, 

vždy za tím lze nalézt jistou formu solidarity a přesvědčení, že to je ta správná cesta. O 

to více lze tento fenomén pozorovat u dobrovolníků, kteří do Španělska vyrazili ještě před 

vytvořením interbrigád a pouze se k nim později připojili. Téměř neuvěřitelnou míru 

odhodlání pomoci a solidarity pak projevili třeba Brazilci, kteří se vydali přes půl světa, 

aby podpořili španělské republikány, navzdory tomu, že byli sotva propuštěni z vězení a 

muselo jim být jasné, že návrat pro ně bude přinejmenším složitý. 

To, jestli je možné španělské nacionalisty skutečně považovat za fašisty, je otázka 

perspektivy. Řekla bych ale, že pro tuto analýzu to ani není až tak podstatné. Celá řada 

faktorů patrně sehrála roli při rozhodování dobrovolníků o připojení k interbrigádám. Nic 

však zřejmě nebylo důležitější než to, čemu interbrigadisté věřili; to, že se tisíce lidí z více 

než padesáti zemí světa odhodlali jít bojovat v cizí občanské válce, protože si dříve než 

ostatní uvědomili možná nebezpečí plynoucí z rozšíření fašismu. Jistě mezi nimi byli i 

oddaní komunisté, ale nelze takto paušalizovat celé jednotky. Pro mnohé z nich to navíc 

byla jen fáze, často spojená s hospodářskou situací doby. Například americký 

interbrigadista Arthur Koestler se v pozdější fázi života distancoval od svých 

komunistických let. 

 Je zřejmé, že interbrigády mimo jiné i pro politický dohled v nich není možné brát 

za obyčejný vojenský útvar. Koestler se ve svých memoárech dokonce vyjádřil takto:  

„Nic nebylo víc lichotivé pro tyto improvizované jednotky Španělské republiky, než slyšet, že jsou 

skoro jako opravdová armáda.“154 

Interbrigády byly sestavené z obyčejných mužů rozličných profesí, z nichž jen minimum 

mělo vojenské zkušenosti. Různí autoři i bývalí interbrigadisté mají odlišné názory na 

význam politických komisařů a ideologie v brigádách, proto není možné vydávat 

některou z verzí za tu jedinou pravdivou. Je však jasné, že politické smýšlení, kromě 

extrémních případů, nikdy nemělo navrch nad vojenskými dovednostmi. Pouze 
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docházelo k tomu, že např. nedostatek disciplíny byl přisuzován nedostatku 

ideologického elánu, nebo pokud některý z interbrigadistů v boji padl, bez ohledu na jeho 

politické smýšlení se o něm hovořilo jako o komunistovi a říkalo se, že zemřel jako 

správný soudruh.155 To ovšem logicky souvisí s faktem, že většinu vysokých postů 

v interbrigádách zastávali komunisté. 

 Jak jsem nastínila v druhé kapitole, interbrigády už z podstaty svého fungování 

neměly příliš velké šance zvrátit výsledek války. Mezitím je také hanil dobový pro-

frankistický tisk a následně propagandistická literatura. V novinách ABC z 27. prosince 

1937 například vyšlo:  

„Pokud jsou všechny mezinárodní jednotky, které vláda Larga Caballera poslala na různé fronty, 

tak odvážné a oddané jako ty, které přišly do Villy del Río a Montora, tak to pak může být ta vláda 

z Valencie opravdu pyšná na své speciální milice. Neboť nejenže utekly jako zbabělci a vřískaly 

jako slepice, ale dokonce ze strachu vyšplhaly i na stromy jako opice.“156  

Navzdory veškerým nařčením a celkovému neúspěchu akce, však nelze interbrigádám 

upřít to, že jejich existence měla pro španělskou občanskou válku a celé dějiny jistý 

význam.  

 Na závěr této analýzy bych ráda shrnula argumenty, které vyvrací v úvodu 

stanovenou hypotézu. Interbrigády nelze označit za výlučně komunistické jednotky, 

neboť už samotný plán na jejich vytvoření neklade žádné podmínky na podporu/členství 

v komunistické straně. Historické prameny dokazují, že řada dobrovolníků byla odlišné 

politické orientace, ačkoliv je pravděpodobné, že komunisti byli v mnoha směrech 

preferováni. Co se motivace týče, na vybraných příkladech bylo dokázáno, že existuje 

množství faktorů, které ovlivnily rozhodnutí rozličných jedinců narukovat. Komunismus 

jistě lze považovat za jeden z nich, nikoliv však za hlavní podnět. Ze zpracovaných dat 

vyplývá, že ústřední paralelou mezi velkým množstvím interbrigadistů byla myšlenka 

solidarity a domnělý boj proti šíření fašismu s cílem dosažení demokracie. Tezi o 

všudypřítomnosti komunismu dále neguje fakt, že se v interbrigádách objevila i spousta 

Španělů odlišné politické orientace. To, že by Sověti mohli mezinárodní dobrovolníky 

ovládat, se nejeví jako příliš pravděpodobná možnost. Zaprvé, patrně nebylo Stalinovým 

záměrem nadměrně zasahovat do dění ve Španělsku. Zadruhé, i kdyby chtěl 

interbrigadisty ovládat, minimálně je nemohl donutit narukovat. Role polických komisařů 

v interbrigádách je sice relativně sporná, je však zřejmé, že v drtivé většině záležitostí 

                                                           
155 McLellan, „,I wanted to be a Little Lenin‘“, 303. 
156 Quesada, „La derrota de la „temible“ columna Internacional entre Montoro y Villa del Río“, ABC, 27. 
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jejich kompetence nepřevyšovaly vojenské vedení. A rozhodně Sověti neměli kontrolu 

nad dobrovolníky, kteří do Španělska přišli na vlastní popud ještě před vznikem 

mezinárodních brigád.  
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Závěr  

 Španělská občanská válka byla posledním zásadním konfliktem v Evropě před 

vypuknutím druhé světové války. Její výsledek teoreticky mohl změnit běh dějin. Mezi 

jedny z těch, kteří se pokusili zastavit nacionalistické vzbouřence, rozhodně patřili i 

interbrigadisté. Jednotky, jejichž součástí se staly, představovaly zcela unikátní typ 

vojenských složek. A akce tohoto druhu, jíž by se v takto početném množství zúčastnili 

zástupci více než padesáti zemí světa, v moderních dějinách v podstatě nemá obdoby, 

pročež ji lze považovat za téměř ikonickou záležitost. O to nešťastnější se pak jeví fakt, 

že se interbrigadisté během let museli potýkat s všelijakou propagandou, perzekucí, 

omezováním a nedostatkem uznání. 

 V této práci jsem se pokusila podrobněji rozebrat pohnutky těchto dobrovolníků 

a poměry v interbrigádách za účelem vymezit se vůči v minulosti zažité stigmatizaci. 

Hlavní význam Kominterny v této otázce vidím především v tom, že umožnila vznik 

těchto unikátních vojenských složek a starala se o jejich fungování. To, že do vedení pak 

bylo dosazeno množství prominentních komunistů, považuji za poměrně přirozené 

vzhledem k tomu, kdo za touto asistencí stál. Nemělo by to však být důvodem pro nazírání 

na interbrigády jako na „rudé“ jednotky.  

 Dobrovolníky do Španělska přivedla různorodá motivace, od ekonomických 

důvodů až po touhu rozvíjet vojenské schopnosti. Bez ohledu na jejich konkrétní 

politickou orientaci, interbrigadisté ve velké míře evidentně stavěli společný odpor vůči 

pravicové diktatuře nad své interní rozdíly a nad osobní pohnutky myšlenku kolektivní 

solidarity. Řada z nich navíc podporovala komunisty jen krátkou dobu z důvodů 

spojených s hospodářskou krizí třicátých let, nebo dokonce stranu využila jen pro 

usnadnění cesty do Španělska. Nesmí se také zapomenout na to, že španělská občanská 

válka proběhla v době, kdy málokdo tušil, jaké zlo představoval stalinismus a dávno před 

Chruščovovým projevem odhalujícím Stalinův kult osobnosti. I proto by politické 

předsudky neměly stát v cestě uznání neobyčejné odvahy a odhodlání, které 

interbrigadisté projevili. Navíc je zde fakt, že ačkoliv možná nahlíželi na španělské 

nacionalisty až příliš kriticky, činili tak patrně proto, že si na rozdíl od mnohých vlivných 

osobností doby byli vědomi potenciálních důsledků rozšíření fašismu. Slovy zahraniční 

korespondentky a manželky Ernesta Hemingwaye – Marthy Gellhornové: 
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„Bez ohledu na národnost a na to, jestli byli komunisté, anarchisté, socialisté, básníci, instalatéři, 

obchodníci ze střední třídy, nebo třeba habešský princ… ve Španělsku bojovali za nás 

všechny.“157 

  

                                                           
157 John Pilger, „The legacy of the International Brigades helps us understand not only the nature of 

fascism, but that even those who are not fascists have similar goals“, Newstatesman, 8. srpna 2005. 
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Summary 

 The aim of this Bachelor thesis is to look into the ideological background of the 

International Brigades of the Spanish civil war, more specifically to examine the 

importance of communism there. It seeks to challenge a hypothesis based on the rightist 

propaganda that all the volunteers in the International Brigades were dedicated 

communists controlled by the Soviet Union.  

 The historical and political context of the Spanish civil war is provided in the first 

chapter. Subsequently, the second chapter includes basic information about the 

International Brigades as military units and a general portrait of the type of men who 

chose to join in. The third and fourth chapter represent the core of this paper. They 

examine the motives and ways of the Soviet involvement in the conflict and present a list 

of various reasons and circumstances that made people from a number of countries all 

around the world volunteer in the Brigades.  

 This case study analyzes the motivation and objectives of volunteers from selected 

countries of Europe and North and Latin America for participating in the war for the 

purpose of estimating the importance of communism in the International Brigades. The 

analysis of the role of Soviets is a key part of determining the level of control they could 

have over the international units.  

 The author’s conclusion is that even though the International Brigades were 

created by the Comintern and there were political commissars present in the army, the 

Soviets were not likely entitled to outvote the military leaders in any important matter. 

Moreover, in spite of the fact that the Communist Party was in charge of the recruitment 

in many countries, and thus communist sympathizers were heavily represented, the 

ideology itself probably was not the predominant motivation of the volunteers. This paper 

on the contrary suggests that regardless of differences in the soldiers’ political views, they 

main objective of most of them was the presumed fight against Fascism (and its spreading 

across the world) and for democracy.  
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