
ogarn´∏y demonstracje i zamieszki, dochodzi∏o do morderstw
politycznych oraz starç bojówek ró˝nych ugrupowaƒ. Nasili∏
si´ te˝ terror, stosowany zw∏aszcza przez anarchistów, podpa-
lajàcych koÊcio∏y i mordujàcych duchownych.

W lipcu 1936 r. przeciwko lewicowym w∏adzom zbuntowa-
∏y si´ wojska pod dowództwem gen. Francisca Franco
(1892–1975). Po stronie rebeliantów stan´∏a ca∏a prawica oraz
KoÊció∏, poparcia udzieli∏y im tak˝e paƒstwa faszystowskie,
które przys∏a∏y pomoc wojskowà. W przeciwnym obozie ze-
brali si´ republikanie i rewolucjoniÊci, wspierani militarnie
przez re˝im stalinowski, dà˝àcy do podporzàdkowania sobie
Republiki Hiszpaƒskiej. W szeregach Brygad Mi´dzynarodo-
wych, zorganizowanych pod egidà Kominternu, walczyli dzia-
∏acze lewicowi z ró˝nych krajów (tak˝e z Polski). Chocia˝ re-
publikanie byli poczàtkowo znacznie liczniejsi, brakowa∏o im
dyscypliny i wyszkolenia. Dodatkowo blok lewicowy os∏abia∏y
walki wewn´trzne mi´dzy ró˝nymi ugrupowaniami oraz
czystki organizowane przez stalinowskich agentów. W efekcie
wojska gen. Franco stopniowo opanowywa∏y kraj, ∏amiàc de-
speracki opór obroƒców republiki. Walkom na froncie towa-
rzyszy∏o okrucieƒstwo obydwu stron (poza linià frontu wy-
mordowano 130 tys. ludzi, w tym ponad 6 tys. duchownych).
Po zdobyciu Madrytu, wiosnà 1939 r., wojna dobieg∏a koƒca –
w Hiszpanii zaprowadzono prawicowà dyktatur´, która prze-
trwaç mia∏a prawie 40 lat.
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Francisco Franco – jedna z najbar-
dziej kontrowersyjnych postaci
wspó∏czesnej historii. Dla wielu
krwawy dyktator, odpowiedzialny
za st∏umienie wolnoÊci, masowe
represje i d∏ugoletnie zacofanie
Hiszpanii. Dla innych mà˝ stanu,
który uchroni∏ kraj przed barba-
rzyƒstwem rewolucji i udzia∏em
w II wojnie Êwiatowej. Wbrew
cz´sto powtarzanej opinii Franco
nie by∏ faszystà – jak Mussolini
i Hitler – lecz skrajnym konserwa-
tystà, nienawidzàcym demokracji.
Stajàc na czele wojskowej rebelii,
uwa˝a∏, ˝e spe∏nia swój patriotycz-
ny i chrzeÊcijaƒski obowiàzek. By∏
te˝ przekonany, i˝ walka z komu-
nizmem wymaga bezwzgl´dnoÊci
posuni´tej a˝ do stosowania
terroru.

Oddzia∏ hiszpaƒskich anarchistów podczas
wojny domowej. Formacje anarchistyczne
nale˝a∏y do najbardziej okrutnych wÊród si∏
lewicowych. Podobnie jak inni radyka∏owie
anarchiÊci stosowali terror, torturujàc i mor-
dujàc ideologicznych wrogów. W latach
1937–1938 sami w du˝ej cz´Êci padli ofiarà
czystek – zorganizowanych przez hiszpaƒ-
skich komunistów na polecenie Stalina.

Systemy ustrojowe mi´dzywojennej Europy.
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