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Izvleček
Bitka za Madrid med špansko državljansko vojno 1936-39
Diplomsko delo obravnava bitko za Madrid v španski državljanski vojni, v kar je všteto
celotno dogajanje, povezano s špansko prestolnico, od junija 1936 pa do marca 1939. V
uvodu in prvem poglavju so razjasnjeni osnovni pojmi, kratice in vzroki, zakaj je prišlo do
državljanske vojne, hkrati je priložena tudi njena kratka kronologija. V osrednjem delu je
opisana najprej nacionalistična vstaja v Madridu, kasnejši nacionalistični pohod na mesto ter
samo bojevanje v prestolnici, ki je trajalo do decembra 1936. Kasneje so v povezavi z
Madridom opisane še bitke v okolici glavnega mesta, življenje v Madridu med vojno ter
njegov končni padec. V zaključku diplomsko delo obravnava še nekatere vzroke za
republikanski poraz in mite, povezane z dogajanjem v Madridu med državljansko vojno.
Ključne besede: Madrid, državljanska vojna, nacionalisti, republikanci, padec Madrida

Abstract
The Battle of Madrid during the Spanish Civil War 1936-39
The diploma thesis deals with the battle of Madrid in the Spanish Civil War, which includes
all the happening in the Spanish capital between June 1936 and March 1939. In the
introduction and the first chapter all the basic terms, abbreviations, as well as causes that led
to the Spanish Civil War and its short chronology, are clarified. The main part of the diploma
thesis describes the uprising of the nationalists in Madrid, then the nationalist drive on Madrid
and the fighting in the capital that lasted until December 1936. Later (in connection with
Madrid) all the battles in the suburban of the capital, life in Madrid during the war and its
final fall, are described. At the end of the diploma thesis the causes for the Republican defeat
and all the myths, connected to the Madrid during the civil war, are listed.
Key words: Madrid, Civil War, Nationalists, Republicans, Fall of Madrid
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1. Uvod
1.1.

Izbira teme

Za svojo diplomsko nalogo sem izbral temo Bitka za Madrid med špansko državljansko vojno
1936-39. Sam menim, da je španska državljanska vojna na splošno v slovenskem prostoru
obravnavana kot nekoliko manj pomembna in manj zanimiva tema, predvsem na
izobraževalnem nivoju – tako ji zgodovinarji oz. profesorji posvečajo nekoliko manj
pozornosti kot na primer drugi svetovni vojni, za katero je španska državljanska vojna veljala
kot nekakšna ''generalka''. To temo sem si izbral, da bi prispeval (čeprav manjši) del k
raziskovanju tega pomembnega in precej dolgega spopada, ki je imel ogromne posledice na
kasnejše dogajanje v Španiji ter po celotnem svetu. Prav tako bi želel omeniti, da je k izbiri
teme prispevalo tudi moje zelo močno zanimanje za špansko državo, kulturo, jezik ter bogato
zgodovino.
Ker sem se moral omejiti na določen del španske državljanske vojne, saj je sama po sebi
preširoka za preučevanje v diplomski nalogi, se bom osredotočil na bojevanje v glavnem
mestu. Madrid kot prestolnica je bil seveda izjemnega strateškega pomena, saj je nadzor nad
njim (v vojni) pomenil ogromno prednost za eno izmed obeh strani. Tako se mi je zdelo
smotrno, da v svoji nalogi obravnavam dogajanje v Madridu, ki je bilo prizorišče ene izmed
najpomembnejših bitk v celotni vojni.

1.2.

Temeljno raziskovalno vprašanje

Kot že zgoraj omenjeno, predmet mojega preučevanja je bitka za Madrid v španski
državljanski vojni. Med raziskovanjem se bom spraševal, kako je potekala bitka za Madrid
(vojaške akcije, priprava obrambe mesta ter spremembe na politični sceni), obravnaval bom
življenje v mestu med vojno (teme, kot so propaganda in teror s strani republikanskih sil v
mestu), iskal bom vzroke za končni poraz republikancev v bitki za Madrid ter jih skušal
povezati z vzroki za splošen republikanski poraz v državljanski vojni. Na koncu naloge bom
skušal še raziskati posledice po vojni za celotno Španijo ter temo aktualizirati na današnji čas
(21. stoletje). Zadnje vključuje tudi iskanje mitov, ki so povezani z Madridom v državljanski
vojni, ter danes veljajo za laž.
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1.3.

Uporabljen metodološki pristop in njegove omejitve

Literatura, na katero se bom osredotočal med samim raziskovanjem, je po večini povezana s
splošnim dogajanjem v španski državljanski vojni, nekajkrat pa je tudi omejena zgolj na
dogajanje v Madridu med vojno.
V nalogo bi si želel vključiti tudi razne časopisne članke takratnih časnikov, ki so izhajali v
Španiji (Mundo obrero, El liberal, ABC, La vanguardia ter mnogi drugi), vendar mi je zaradi
težje dostopnosti to praktično onemogočeno. Zato bom takrat, ko bom presodil, da se mi to
zdi smiselno, skušal vključiti kakšen članek katerega od pomembnejših slovenskih časopisov
tistega časa (Slovenec ali Slovenski narod), s čimer bom dobil, sicer omejen, vpogled v
razumevanje pomembnosti bitke za Madrid v takratni medvojni slovenski (in jugoslovanski)
javnosti.
Kot glavno oviro pri raziskovanju vidim predvsem velike omejitve pri nabiranju literature v
slovenskih knjižnicah in knjigarnah ter, kot že zgoraj omenjeno, zelo omejeno dostopnost do
časopisnih in drugih virov na španskih spletnih straneh oz. arhivih.
Kot izziv pri pisanju naloge sem si zadal razumevanje in analizo literature v španskem jeziku,
katerega sem se pričel učiti nekaj let nazaj kot drugi tuj jezik.

1.4.

Osnovni pojmi ter razlaga kratic

Preden se lotim osrednjega dela, se mi zdi smiselno, da dodatno razložim določene pojme in
kratice, ki jih bom pogosteje uporabljal.
Pojem državljanske vojne razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika kot ''(Vojaški spopad)
med nasprotujočimi si skupinami znotraj ene države.'',1 medtem ko jo Encyclopaedia
Britannica opredeljuje kot ''Nasilni konflikt, ki poteka na nekem državnem teritoriju, med
skupino, ki je legalno priznana s strani države in skupino (oz. več skupinami), ki ni priznana
(oz. niso priznane) s strani države.''.2

1

''Državljanska vojna'', SSKJ, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=vojna (Citirano:

13. 2. 2019).
2

''Civil war'', Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/civil-war (Prevedeno in citirano:

13. 2. 2019).
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Nacionalisti (v virih omenjeni tudi kot fašisti, vstajniki ali pučisti) so bili prva večja skupina
v državljanski vojni. Nacionalistični blok je bil sestavljen iz naslednjih desničarskih strank:
CEDA, CT in FE, imeli pa so tudi podporo katoliške cerkve (razen v Baskiji in nekaterih
delih Katalonije). Julija 1936 so v Španiji izvedli vojaški puč ter posledično začeli
državljansko vojno – kasneje so imeli tudi podporo nacistične Nemčije ter fašistične Italije.3
Republikanci so bili druga večja skupina v državljanski vojni. Republikanski blok je bil v
obliki Ljudske fronte sestavljen iz naslednjih levičarskih strank: PSOE, PCE, POUM, (levih)
republikanskih strank (IR in UR), dveh sindikatov (UGT in CNT) ter več levičarskih
pokrajinskih strank (največji med njimi sta bili PNV in ERC). Med vojno so imeli tudi pomoč
Sovjetske zveze ter Mednarodnih brigad.4
Tabela 1: razlaga kratic.5
Kratica

CEDA

CNT

CT

Ime v španskem jeziku
Confederación Español
de Derechas Autónomas
Confederación Nacional
del Trabajo

3

skupin (leta 1937 ukinjena zaradi nastanka enotne,
frankistične stranke na desnici)
Anarhosindikati (bili so španska posebnost:
zagovarjali so padec monarhije (do 1931) in oblast,
ki bi jo izvajali sindikati)
Tradicionalna zveza oz. Carlisti (leta 1937 skupaj s

Tradicionalista/Carlistas

FE združena v FET)

Republicana de
Catalunya

FE

Španska konfederacija avtonomnih desničarskih

Comunión
(katalonsko) Esquerra

ERC

Slovenski prevod (in morebiten dodaten opis)

Falange Española

Republikanska levica Katalonije (najmočnejša
pokrajinska stranka v tem predelu Španije)
Španska falanga oz. Španska fašistična stranka (leta
1937 skupaj s CT združena v FET)

Payne, Stanley G. La guerra civil española. Madrid: Ediciones Rialp, S. A., 2014, 44-52; Ravbar, Alojz. Zakaj

je padla španska republika. Ljubljana: Borec, 1971, 98-121.
4

Blinkhorn, Martin. Demokracija in državljanska vojna v Španiji 1931-1939. Prevedel Jure Potokar. Ljubljana:

Znanstveno in publicistično središče, 1995, 32-35; Ravbar, Zakaj je padla španska republika, 122-131.
5

Payne, La guerra civil, 305-308; Blinkhorn, Demokracija in državljanska vojna, 17; Broué, Pierre, Emile

Témime. Španska revolucija in državljanska vojna. Prevedla Maja Kraigher. Ljubljana: Delavska enotnost,
1986, 36-60.
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FET
IR
PCE
PNV
POUM
PSOE
UGT
UR

Falange Española

Španska tradicionalna falanga (nastala 1937 kot

Tradicionalista

edina dovoljena stranka na desnici)

Izquierda Republicana

Republikanska levica

Partido Comunista de

Španska komunistična partija

España
Partido Nacionalista

Baskovska nacionalistična stranka (najmočnejša

Vasco

pokrajinska stranka v tem predelu Španije)

Partido Obrero de

Delavska stranka marksistične enotnosti

Unificación Marxista
Partido Socialista

Španska socialistična delavska stranka

Obrero Español
Unión General de

Splošna delavska unija (predstavlja glavni sindikat

Trabajadores

stranke PSOE)

Unión Republicana

Republikanska unija

2. Španska državljanska vojna
2.1.

Vzroki za vojno

Za lažje razumevanje bitke za Madrid bi želel na tem mestu (na kratko) navesti razloge, ki so
Španijo popeljali na pot državljanske vojne – ti so med vojno delili na dva pola celotno
Španijo kakor tudi Madrid, saj je v mestu, kljub republikanskem nadzoru skozi celotno vojno,
prav tako potekal (realen ali namišljen?) boj med privrženci republikancev in privrženci
nacionalistov (t. i. peta kolona).
Eden izmed najpomembnejših razlogov za vojno je ekonomski: Španija je bila po prvi
svetovni vojni še vedno večinsko agrarna država z malo industrije, večino posesti pa sta imela
v lasti cerkev in plemstvo. Hkrati so bila posestva premajhna za pridelavo presežkov, agrarna
reforma pa kljub poskusom novih (levih) vlad ni postala realnost, saj je tej nasprotovala
desnica, ki je želela ohraniti privilegiran položaj.6

6

Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 24-28; Causas. https://historiaespana.es/edad-

contemporanea/guerra-civil-espanola (Citirano: 13. 2. 2019).
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Naslednji v vrsti so socialni razlogi: Španija je bila zelo družbeno razslojena. V medvojnem
času imamo tako levico, ki je razdeljena (komunisti, socialisti, anarhosindikati, levi
republikanci) ter desnico, ki je prav tako razdeljena (več skupin monarhistov in na novonastali
fašisti) – med obema stranema je že pred državljansko vojno prihajalo do določenih
konfliktov, ki so se od leta 1936 naprej z zmago Ljudske fronte na volitvah še radikalizirali.7
Eden izmed vzrokov za medsebojne spopade je bil tudi separatizem: tukaj sta prevladovala
predvsem katalonski in baskovski separatizem oz. želja po večji avtonomiji. Tako so
omenjenima španskima pokrajinama leve vlade v predvojnem obdobju podelile precej široko
avtonomijo, medtem ko so jim desne vlade le to ob prihodu na oblast ponovno ukinile.8
Kočljiv je bil prav tako položaj cerkve. Zmaga republikancev leta 1931 je pomenila pravo
malo katastrofo za cerkev: bila je ločena od države, od nje se je morala ločiti tudi šola,
prepovedani so bili nekateri cerkveni redovi, odvzeta so ji bila veleposestva. Ker je bila
desnica močno navezana na cerkev, je to sprožilo velike upore proti levici ter željo po
razveljavitvi vseh vladnih ukrepov.9
Nova delavska gibanja so po celotni državi sprožala nemire, hkrati se je povečal nadzor nad
prebivalstvom, okrepila se je cenzura – država je leta 1931 celo ustanovila kot nekakšno
paravojaško milico, imenovano Guardia de Asalto, da bi z njo zatrla morebitne upore ter
revolucije.10

2.2.

Kronologija španske državljanske vojne

Podobno kot z zgoraj naštetimi vzroki je tudi z dogajanjem v vojni: splošno dogajanje med
vojno je vplivalo na dogajanje v prestolnici in obratno. Tako so republikanski porazi vplivali
na stanje ter moralo v mestu, na koncu pa je bil ravno poraz na ostalih frontah eden izmed
glavnih razlogov, da je tudi Madrid padel v roke nacionalistov. Zato bom tukaj, zaradi
prevelike obsežnosti, navedel zgolj kronologijo španske državljanske vojne, ki upam, da bo

7

Causas; Creación de Nuevos Partidos Políticos. https://historiaespana.es/edad-contemporanea/guerra-civil-

espanola (Citirano: 13. 2. 2019).
8

Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 37-38; Causas; Payne, La guerra civil, 29.

9

Mikuž, Metod. Svet med vojnama. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966, 136.

10

Payne, La guerra civil, 28.
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služila kot pomoč v povezovanju s preostalimi medvojnimi dogodki v Madridu, ki jih bom
opisal v osrednjem delu.
Tabela 2: kratka kronologija španske državljanske vojne.11
Čas dogodka

Pomemben dogodek

17. julij 1936

začetek nacionalističnega puča v Maroku

4. september 1936

predsednik španske vlade postane Largo Caballero (PSOE)

9. september 1936

sestane se Odbor za nevmešavanje v španske zadeve
general Francisco Franco je dokončno imenovan za ''šefa''

29. september 1936

(nacionalistične) države (šp. Jefe del Estado) in glavnega
poveljnika nacionalistične vojske (šp. Generalísimo)

6. november 1936

legalna španska vlada se preseli iz Madrida v Valencijo

8. november 1936

prične se dolgotrajna bitka za Madrid

18. november 1936
8. februar 1937
februar in marec 1937

nacionalistična ''vlada'' (šp. Junta técnica del Estado) v Burgosu
padec Málage, ki vodi k osvojitvi večine Andaluzije
nacionalisti ne dosežejo vojnih ciljev pri Jarami in Guadalajari,
kar onemogoči ponovno ofenzivo proti Madridu

19. april 1937

Franco združi CT in FE, nastane enotna frankistična stranka FET

26. april 1937

bombardirano je mesto Guernica na severu

17. maj 1937

sestavljena je nova španska vlada pod Juanom Negrínom (PSOE)

3. junij 1937

v letalski nesreči umre general Emilio Mola

19. junij 1937

nacionalisti zavzamejo Bilbao na severu

julij 1937

neuspešna ofenziva pri Brunetu ne osvobodi Madrida obleganja

20. oktober 1937
31. november 1937
januar 1938

11

v nekaterih evropskih (predvsem fašističnih) državah je priznana

nacionalisti zavzamejo Gijón, s čimer se končajo boji na severu
Španije
legalna španska vlada se zaradi večje varnosti preseli iz Valencije
v Barcelono
republikanci začasno zavzamejo Teruel v Aragoniji in tako
onemogočijo ponovni poskus ofenzive proti Madridu

Cronología de la guerra civil española, http://criticahistorica.com/cronologia-de-la-guerra-civil-espanola/

(Citirano: 14. 2. 2019); Mikuž, Svet med vojnama, 209-211.
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1. maj 1938
16. november 1938

Negrín objavi XIII. točk, v katerih razglasi vojne cilje
republikancev
konča se bitka pri Ebru, kjer je po zmagi nacionalistov za njih
odprta pot ofenzivi proti Kataloniji

26. januar 1939

padec Barcelone

28. in 29. marec 1939

padec Madrida in Valencije

1. april 1939

general Franco razglasi konec državljanske vojne in dokončno
zmago nacionalistov

3. Bitka za Madrid 1936-1939
3.1.

Nacionalistični puč, vstaja v Madridu in ukrepi (legalne) španske vlade12

Vse odkar je februarja 1936 na volitvah zmagala Ljudska fronta, so v Španiji vladale kaotične
razmere: na eni strani delavski nemiri in revolucionarni ukrepi, na drugi strani želja po
''protirevoluciji'' desnice, predvsem med pripadniki Španske falange.13
Skupina vojaških generalov se je zato odločila pripraviti vstajo s pomočjo desničarskih strank
(CEDE, FE in CT), s katero so želeli uveljaviti vojaško diktaturo, podobno tisti v času
vladanja Prima de Rivere (1923-1930). Tako je prišlo 17. julija 1936 do upora v Melilli, delu
španskega protektorata v Maroku. Za voditelja vstajniškega gibanja v španskem delu Afrike je
bil razglašen general Francisco Franco. Kljub zagotavljanju vlade, da je upor omejen zgolj na
določene predele Maroka, se je ta razširil tudi v evropski del Španije. Uprli so se vojaki ter
večina pripadnikov Guardie civil v vseh večjih mestih po državi.14
Predstavniki CNT ter UGT v Madridu in drugod po državi so zahtevali, da se takoj razdeli
orožje delavskim organizacijam za obrambo države pred vstajniki. Zahteve je vlada zatrla z
zagotovilom, da obvladujejo nastalo situacijo – v resnici so se bali, da bodo oboroženi delavci
po zatrtju vstaje orožje uporabili za izvedbo socialistične revolucije v Španiji.15
12

Za več informacij o dogajanju v Madridu med vstajo julija 1936 na tem mestu navajam morebitno dodatno

literaturo: García Venero, Maximiano. Madrid, julio de 1936. Madrid: Ediciones Tebas, 1973.
13

Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 64-68 in 71-75.

14

Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 83-85; Ravbar, Zakaj je padla španska republika,

159-174.
15

Ravbar, Zakaj je padla španska republika, 177.

12

CNT je v Madridu takoj po začetnem puču v Maroku brez vedenja vlade sklenil na silo
odpreti prostore z orožjem, UGT je prav tako pričel s tajnim zbiranjem orožja za obrambo. V
vojašnicah po glavnem mestu se še vojska, zvesta pučistom, ni intenzivno pripravljala na
vstajo, saj so se bali moči Guardie de asalto, ki je bila dobro izurjena za ulične boje. S tem so
imele (še v tistem času nelegalne) ''delavske milice'' veliko prednost. Z dovoljenjem svojih
sindikatov so že krožile po ulicah Madrida ter se pripravljale na boj z morebitnimi vstajniki –
uspelo jim je zavzeti določene strateške položaje v mestu že pred vstajo, tako so preprečili
nekatere vnaprej načrtovane nemire s strani vstajnikov v določenih predelih Madrida.16
Kar je treba na tem mestu poudariti, da je bila v trenutku puča legalna španska vlada v
Madridu zelo šibka. Njen predsednik Santiago Casares Quiroga (IR) je dva dni po začetku
državnega udara odstopil in le tega je nadomestil Diego Martínez Barrio (UR). Barrio je bil
predsednik vlade zgolj en dan, saj je odstopil po neuspešnih mirovnih pogajanjih z upornimi
generali ter po velikih protivladnih stavkah v Madridu (ravno zaradi omenjenih poskusov
premirja). V tem času je že velika množica protestantov zahtevala razdelitev orožja delavcem
proti vstajniški vojski – kot sem omenil v prejšnjem odstavku, si je določen del na nelegalen
način že zagotovil orožje in je stražil po mestu. Nov predsednik vlade José Giral y Pereira
(IR) je na pritisk sindikatov in množice končno popustil: njegova vlada je odredila razpust
španske vojske, ki je bila tako v večini zvesta pučistom, ter razdelitev orožja delavskim
milicam, ki jih bodo (sedaj legalno) osnovale leve stranke in njihovi sindikati po celotni
državi.17
V Madridu se je sama vstaja pričela z zamudo šele 19. julija 1936: delavski miličniki so
obkolili glavno postajo vstajnikov v Madridu, vojašnico El cuartel de la Montaña. Tam so bili
zbrani vojaki, del Guardie civil in pripadniki FE, vsi pod vodstvom generala Fanjula. Ta
svojim vojakom še ni dovolil oditi iz vojašnice na ulice, saj je želel počakati na pomoč vojske,
ki je sprožila vstajo v bližini Madrida – s tem je zapravil velik element presenečenja ter dal
milicam možnost obkolitve. Po nekaj urah ter precej velikih izgubah so milice vojašnico
zavzele in vstaja v glavnem mestu je bila praktično zatrta. General Fanjul je bil skupaj z nekaj
preostalimi vojaki zajet in kasneje usmrčen. Toda delavske milice iz Madrida so se, v želji po
zatrtju nacionalistične vstaje po celotni državi, že odpravile naprej v boj proti mestoma
16

Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 96-97; Vázquez, Matilde, Javier Valero. La
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Guadalajari, kjer so prav tako kot v Madridu hitro porazile vstajnike, in Toledu, kjer so
vstajnike oblegale vse do njihove osvoboditve s strani Franca.18
Velik problem za republikansko stran je predstavljalo dejstvo, da vlada v prvih mesecih po
puču sploh ni imela pravega nadzora nad državnim aparatom po Španiji, zgolj nad Madridom
– drugod v republikanski coni so ustanavljali (ljudske, krajevne, lokalne…) odbore ali svete
(sovjete), ki so imeli oblast nad posameznimi deli države. V tem času se prav tako začnejo
pojavljati revolucionarna sodišča v Madridu, kjer so razsodbe nagle in izrazito v interesu
legalne vlade oz. levih strank ter sindikatov.19
Kot že zgoraj omenjeno, so v Madridu tako kot drugod po Španiji ustanavljali ljudske milice.
V glavnem mestu je imela celo vsaka stranka ali sindikat svojo delavsko milico, najbolj znana
in elitna je bila Peti regiment (šp. Quinto regimiento). Med seboj jih je povezovala le vlada, ki
pa jih je zgolj financirala ter oboroževala – nad njimi ni imela pravega nadzora, saj je bila tudi
sama zaradi bojev med strankami (predvsem PSOE in CNT proti PCE) šibka in nestabilna.
Voditelji milic so bili po navadi kakšni delavski aktivisti iz Madrida, ki pa niso imeli
nikakršne vojaške izobrazbe. Velika slabost milic je bila ravno ta, da niso bile vešče bojevanja
in ravnanja z orožjem, nasproti pa so jim stali usposobljeni vojaki in pripadniki Guardie civil,
ki so bili hkrati boljše opremljeni (materialna pomoč Nemčije in Italije).20
Legalni vladi je po dolgih prizadevanjih v Madridu uspelo na njegovih ulicah odvzeti nadzor
nad varnostjo in zaščito ljudskim milicam ter ga vrniti nazaj policiji in zvestim pripadnikom
Guardie civil (zdaj preimenovana v Guardia republicana) ali Guardie de asalto. Ljudske
milice v Španiji so se upirale ponovni ustanovitvi nekakšne nove redne republikanske vojske,
prav tako so vztrajale pri njihovem nadaljnjem obstoju, čeprav brez centralnega vodstva in
enotnih ciljev.21
Kljub nekaterim zgoraj omenjenim uspehom je José Giral Pereira odstopil s položaja
predsednika vlade in novo je septembra 1936 sestavil Francisco Largo Caballero (PSOE).
18

Reverte, Jorge M., Mario Martínez Zauner. De Madrid al Ebro: las grandes batallas de la guerra civil
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Uspelo mu je, kljub velikim nasprotovanjem strank znotraj Ljudske fronte, utrditi centralno
oblast ter vzpostaviti novo močno, enotno ljudsko vojsko (šp. Ejército popular) ter enotno
policijo, obe sta spadali pod okrilje Vrhovnega vojnega sveta z glavnim sedežem v Madridu.
Znebil se je ljudskih odborov in svetov, poenotil vojaško vodstvo novonastale ljudske vojske
ter prenovil strukturo ljudskih sodišč, ki so bila sedaj veliko bolj podobna tistim pred
začetkom vstaje, saj so zagotavljale veliko pravičnejše sojenje od prejšnjih. Vlada je ukazala
zapreti vse prostore desničarskih časopisov ter prepovedala njihov tisk – pričela se je širiti
vladna propaganda, s katero so želeli spodbujati boj proti nacionalistom.22
Po koncu vstaje so nacionalisti ugotovili, da bodo morali v Madridu posredovati z zunanjo
vojaško silo – tako so nacionalistične vojaške sile počasi začele napredovati proti glavnemu
mestu. Po drugi strani so se kljub zatrti vstaji republikanci zavedali, da je v mestu še vedno
ogromno pripadnikov nacionalistov (t. i. peta kolona). S propagando je želela legalna vlada v
prestolnici vse prebivalce spodbuditi, da bi jih prijavili in posledično kaznovali s pomočjo
ljudskih sodišč.23

3.2.

Napredovanje nacionalistov proti Madridu in priprava na obrambo mesta

Slika 1: zemljevid Španije iz avgusta oz. septembra 1936, ki prikazuje razdelitev države med oba tabora. Modro
je obarvana začetna nacionalistična cona, ki so jo nadzorovali takoj po vstaji julija 1936; zelena barva prikazuje
nacionalistične osvojitve do konca septembra 1936; z rdečo barvo je označeno republikansko ozemlje iz avgusta
oz. septembra 1936.24
22
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Potem ko je vstaja uspela zgolj v nekaterih predelih Španije, Madrid pa je ostal v rokah
republikancev, se je začela španska državljanska vojna. Kljub neuspelemu puču se
nacionalisti niso predali – za razliko od leta 1931, ko je bila desnica šibka in je oblast predala
levici, kralj pa je pobegnil, je imela ta pet let kasneje precej podpore in dobro izhodišče za
nadaljnji spopad proti levici – hkrati se je del desnice izrazito radikaliziral, kar je vodilo še k
večji želji po spopadu in padcu leve vlade.25
Nacionalisti so se zavedali pomena, ki ga je imelo glavno mesto – po neuspeli vstaji so želeli,
da bi enote iz severne Španije (pod vodstvom generala Emilia Mole) ter enote iz juga (pod
vodstvom generala Francisca Franca) napredovale proti mestu in se tam tudi združile.26 Toda
vse ni teklo po željah nacionalistov: severne enote generala Mole so se zadržale v bitki pri
Guadarrami (več kot 70 km severozahodno od Madrida), kjer se je fronta ustalila vse do
konca vojne. Medtem so Francove enote do avgusta uspešno zavzele večji del Andaluzije in
so bile pripravljene na pohod proti Madridu.27
Tako je posledično večino bremena padlo ravno na južne enote pod Francom, katerih del je že
avgusta 1936 prodiral proti prestolnici – na srečo so njegovi vojaki dobivali pomoč v obliki
orožja in ostale opreme s strani fašistične Italije ter nacistične Nemčije. Franco se je odločil za
prodor njegovih enot iz Seville proti Madridu po poti mimo Badajoza (današnja pokrajina
Extramadura na zahodu Španije), ki je bila najhitrejša in hkrati težje branljiva za
republikance. Hkrati so bile Francove enote na levem boku tudi zaščitene s portugalsko mejo,
kjer je oblast močno simpatizirala z vstajniki.28
Na poti do Madrida je Franco v sredini avgusta zavzel Mérido ter se povezal z delom severnih
enot generala Mole. Naslednje pomembnejše zavzeto mesto je bil ravno Badajoz in sledilo je
ponovno oteženo napredovanje proti severovzhodu. Na tem mestu pa je Franco sprejel
presenetljivo odločitev, namreč njegove enote so zaustavile prodiranje proti Madridu in se
obrnile na vzhod proti Toledu, kjer so od julija delavske milice oblegale vstajnike. Konec
septembra so Francove enote (že s pomočjo dela nemške letalske enote Legije Kondor) mesto
osvobodile, kar se je izkazalo za skrbno načrtovano potezo, saj si je Franco s tem pridobil
sloves velikega vodje, postal je ''šef'' države (šp. Jefe del Estado). Odločitev za osvoboditev
25
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26
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Toleda pa je imela prav tako negativne posledice, saj je dala republikancem več časa za
pripravo obrambe mesta, kar se bo kasneje izkazalo za dokaj pomembno pri neuspešni
osvojitvi prestolnice.29
S tem, ko so rešili težave glede nacionalističnega vodstva, se je lahko pohod na Madrid
ponovno nadaljeval. Franco se je kljub različnim predlogom odločil, da bo skušal priti v
Madrid z juga in zahoda, za kar je imel več razlogov: bil je začetek oktobra in na precej
goratem delu severno od mesta bi se lahko kmalu pojavil sneg, prav tako so enote na
severozahodu doživele zastoj na fronti, ki je niso uspele prebiti.30
Ko so bili nacionalisti oddaljeni le nekaj deset kilometrov od Madrida, je Franco prepustil
vodenje ofenzive generalu Moli, ki se je premaknil s severne fronte na jug – na tem mestu naj
bi Mola (po mnenju mnogih zgodovinarjev prav on osebno, čeprav nekateri temu
nasprotujejo) izrekel, da v mestu čaka peta kolona, ki bo ob napredovanju njegovih štirih
kolon v Madridu sprožila vstajo. Izraz peta kolona še danes velja za utrjeno frazo, s katerim se
poimenujejo (vojni) izdajalci oz. kolaboracionisti.31
V času nacionalističnega napredovanja proti Madridu so se v mestu pospešeno pripravljali na
obrambo. Napovedi so bile precej negativne, saj niti predsednik vlade Largo Caballero niti
predsednik republike Manuel Azaña Díaz nista verjela v to, da bi prestolnica lahko preživela
napad nacionalističnih sil. Tako se je predsednik republike že 17. oktobra 1936 preselil iz
Madrida v Barcelono in nato Valencijo, podobno pa je storil tudi Caballero s svojo vlado, ki
se je 6. novembra istega leta prav tako preselila v Valencijo.32
Ko je legalna vlada že zapustila Madrid, je Caballero v pismu za obrambo mesta zadolžil
generala Jóseja Miajo. Ta je moral ustanoviti t. i. Hunto za obrambo Madrida (šp. Junta de
Defensa de Madrid), ki je bila sestavljena iz desetih članov, vsi so bili predstavniki levih
strank znotraj Ljudske fronte. Predsedoval ji je kot glavni vladni predstavnik prav Miaja,
organizacija pa je imela vsa pooblastila španske vlade za organizacijo obrambe Madrida pred
nacionalisti.33
29
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Potem ko je Miaja ustanovil Hunto, je po njenih pooblastilih sestavil enote za obrambo
Madrida: vodilno vlogo pri sestavi so imeli komunisti in anarhisti, saj je večinoma ostalih
politikov Ljudske fronte pobegnilo skupaj z vlado v Valencijo. Vso pripravo so izvajali pod
geslom ''Ne bodo prodrli!'' (šp. ''¡No pasarán!'').34 Pri obrambi Madrida so sodelovale tudi
enote iz Barcelone in sicer pod geslom: ''Katalonija se brani (že) v Madridu!'' (šp. ''¡Cataluña
se defiende en Madrid!'').35
Podobno, kot so imeli nacionalisti nemško in italijansko pomoč, so imeli republikanci pomoč
Sovjetske zveze. Ta je že v oktobru 1936 pričela s pošiljanjem vojaškega materiala, kot so
puške, granate, mitraljezi, tanki in najbolj pomembno, letala – zadnja so imela odločilno
vlogo, saj so nacionalisti Madrid bombardirali z letalskimi napadi že od avgusta, Madridčani
pa do tedaj niso imeli učinkovitega orožja za obrambo.36
Nekaj pred začetkom bitke, nekje konec oktobra, je Sovjetska zveza pričela v Madrid pošiljati
tudi oborožene enote, prav tako so prispele prve mednarodne brigade prostovoljcev iz celotne
Evrope. Prihod novih vojakov je izrazito dvignil moralo v mestu in pojavljati so se začela
nova gesla, kot so ''Naj živijo Rusi''.37
Ponovno je v polnem teku zaživela tudi propaganda, pri kateri so (v duhu sovjetskega vpliva)
primerjali obrambo Madrida s tisto v Petrogradu med boljševistično revolucijo. Dolores
Ibárruri, bolj znana kot La Pasionaria, je med madridskimi ženskami tudi organizirala
manifestacije v podporo bojev proti nacionalistom.38
Tako so bili nacionalisti pripravljeni na ofenzivo ter zavzetje glavnega mesta, kar bi pomenilo
močan udarec za republikance – na drugi strani pa so bili prebivalci Madrida pripravljeni
braniti svoje domačo mesto do smrti, kar je odločilno otežilo položaj za nacionalistične sile v
prihajajočih bojih.
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3.3.

Boji v Madridu

Slika 2: načrt Madrida in njegove okolice39

Po velikih nacionalističnih uspehih v Andaluziji, Extramaduri in deloma tudi na severu
Španije ter silovitem napredovanju Francovih sil proti Madridu so vsi pričakovali hiter padec
glavnega mesta. Nihče od nacionalističnih generalov ni pričakoval resnejšega odpora ljudske
vojske, celo nasprotno: verjeli so, da bodo prišli v Madrid že do 12. oktobra, ko se praznuje
t. i. Kolumbov dan – obletnica odkritja ''novega sveta''. Toda realnost je bila precej drugačna,
kar je Francu hitro postalo jasno.40
Republikanci so na vsak način želeli preprečiti nacionalistom dostop do mesta, zato so konec
oktobra 1936 skupaj s pomočjo sovjetskih vojakov in novih tankov T-26 sprožili ofenzivi pri
Seseñi in Illescasu (približno 30 km južno od Madrida), ki pa sta imeli zgolj omejen učinek,
saj sta le za malenkost upočasnili nacionalistično napredovanje proti prestolnici.41
V začetku novembra so se nacionalisti prebili do Madrida: s pomočjo dnevnih letalskih
napadov so 1. novembra zavzeli Brunete (35 km zahodno od Madrida), naslednji dan
Fuenlabrado in Alcorcón (jugozahodno od Madrida), 4. novembra Leganés in pomembni
letališči Getafe ter Cuatro vientos (južno od Madrida), 6. novembra Campamento
(jugozahodno od Madrida), Carabanchel Alto, Villaverde Alto in Cerro de los Ángeles (vse

39
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južno od Madrida).42 Madrid je bil tako obkoljen z juga, zahoda ter na nek (oddaljen) način
tudi severozahoda (enote pri Guadarrami) in nacionalisti so bili trdno prepričani v padec
mesta. Nacionalistični general José Enrique Varela je, po pisanju Slovenskega naroda, prvi
teden novembra izjavil: ''Lahko objavite vsemu svetu, da bo Madrid padel še ta teden!''.43
Kar je potrebno poudariti, da so imeli republikanci pri obrambi precej veliko prednost in to je
bila reka Manzanares, ki teče skozi mesto od severozahoda pa vse do južnega dela. Tako so
lahko republikanske sile pripravile na tem mestu zelo močno obrambo: čeprav reka ni zelo
globoka, jo je potrebno prečkati čez mostove. Nacionalisti kljub dobri opremljenosti niso
imeli premičnih mostov, zato bi morali uporabiti štiri obstoječe: Puente de los Franceses,
Puente de Segovia, Puente de Toledo in Puente de la Princesa – vsi so bili odlično branjeni s
strani ljudske vojske.44
Franco se je kljub dobri obrambi na zahodu odločil prodreti v Madrid skozi park Casa de
Campo ter nadaljevati pot proti četrti Univerzitetno mesto (šp. Ciudad Universitaria). Za to je
imel več razlogov, predvsem pa je želel imeti široko fronto, kjer ni veliko stavb (ostrostrelci)
in uličnega bojevanja, hkrati se je tudi zavedal, da republikanci ne pričakujejo glavnega
napada v tem predelu mesta. General Miaja, ki je bil zadolžen za obrambo Madrida, je glavni
napad pričakoval iz juga, kjer so nacionalisti pri Carabanchelu Altu res načrtovali diverzijski
napad v želji po osvojitvi vsaj enega izmed mostov čez reko.45
Začetni napad na mesto se je začel 7. novembra 1936. Republikanski vojaki so v parku Casa
de Campo odbili prvi naskok pehote, prav tako so uspeli odbiti napade na mostovih Puente de
los Franceses in Puente de Toledo.46
Istega dne je bila sreča izrazito na strani republikancev. Skupina pripadnikov Guardie de
asalto je pri nekem mrtvemu vojaku zraven uničenega tanka našla nacionalistične načrte za
glavni napad, ki bo sledil naslednji dan. Tako so ugotovili, da je glavni nacionalistični sunek
usmerjen na zahodu proti Univerzitetnemu mestu, do katerega bodo skušali proti skozi park
Casa de Campo – od tam so želeli po Gran Víi (danes ena najpomembnejših ulic v centru
42
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Madrida) doseči trg Cibeles (šp. Plaza de Cibeles) in na ta način bi bilo mesto praktično
zavzeto.47
S to nadvse pomembno informacijo je Miaja reorganiziral celotno obrambo mesta. Večino
enot, ki so pričakovale glavni napad na jugu pri Carabanchelu, je sedaj premaknil na zahod.
Tam je ustvaril 22 km dolgo fronto med cesto, ki poteka proti Extramaduri (na jugozahod) in
cesto, ki poteka proti La Coruñi (na severozahod). Hitro so izkopali jarke, hkrati so prispele
nove mednarodne brigade – tako so pričakali glavni nacionalistični napad, vsi branilci pa so
imeli zgolj en napotek: če pade en mož, mora drugi pobrati orožje ter se boriti naprej.48
Pričakovana nacionalistična (glavna) ofenziva se je pričela 8. novembra zjutraj. Diverzijski
napad na mosta Puente de Toledo in Puente de los Franceses je naletel na oster odpor, prav
tako je bil glavni sunek na park Casa de Campo kmalu zaustavljen. Naslednji dan so
nacionalisti poskusili še z enim napadom na jugu pri Carabanchelu, vendar je bil ta ponovno
odbit – v parku Casa de Campu pa je prišlo celo do republikanskega protinapada, ki je bil z
veliko žrtev uspešen, saj so nacionaliste skoraj povsod po fronti pregnali na prvotne položaje.
Franco je ugotovil, da ne bo tako lahko zavzeti Madrida, medtem ko je ugled komunistov,
anarhistov in generala Miaje kot glavnih organizatorjev obrambe mesta rastel v višave. Na
polovici novembra so se pričeli tudi zračni boji nad Madridom, kjer so nacionalisti s pomočjo
Legije Kondor bombardirali vse mestne predele, razen Salamance, saj naj bi bilo tam
ogromno Francovih privržencev. V povračilo so republikanci bombardirali nacionalistične
vojaške objekte v predmestju, s čimer so jim otežili oskrbovanje fronte in komunikacijo.49
Largo Caballero je po uspešni začetni obrambi obljubil celo republikansko ofenzivo po
celotni Španiji (na severu, v Kataloniji/Aragoniji in Andaluziji), vendar je bila ta že na samem
začetku neuspešna. V podobnem bojnem duhu je tudi del republikancev 13. novembra
napadel nacionaliste na jugu pri griču Cerro de los Ángeles z namenom, da bi čim bolje
zaščitili cestno povezavo med Madridom in Valencijo, kjer se je nahajala vlada. Ofenziva je
bila sicer skrajno neuspešna, toda cesta je ostala odprta.50
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Istega dne, 13. novembra 1936, so nacionalisti v parku Casa de Campo ponovno osvojili
pomembno strateško točko, grič Cerro de Garabitas, kar jim je omogočilo dober strateški
položaj za opazovanje in postavitev topništva pred novim poskusom ofenzive. V Madrid je
pred začetkom novega napada na pomoč prišla pomembna okrepitev, to so bile nove čete
anarhistov pod vodstvom Buenaventure Durrutija – postavili so jih na obrambne položaje
ravno pri Univerzitetnem mestu, kjer je bil položaj najbolj kočljiv. Ker so se te čete prej borile
na vzhodu v Kataloniji in Aragoniji, niso bile navajene takšne vrste spopada, kot je bilo
bojevanje v mestu. Tako so po nacionalistični ofenzivi (v sredini novembra) na zahodu mesta
omenjene čete enostavno pobegnile in republikanci so izgubili večino Univerzitetnega mesta,
prav tako je nacionalistom uspelo zavzeti enega izmed mostu čez reko Manzanares.51 Tam so
potekali boji še nekaj dni, dokler niso spopadi dosegli mrtve točke. Fronta se je po celotnem
Madridu ustalila in nacionalisti so tudi po nekaterih manjših republikanskih protiofenzivah
držali približno ¾ omenjenega mestnega predela Univerzitetno mesto praktično do konca
vojne. Franco je 23. novembra 1936 ukazal ustavitev vseh ofenziv v mestu, saj je
nacionalistična stran izgubila ogromno mož.52
Skozi celoten november, še posebej pa po napredovanju nacionalistov v Univerzitetno mesto,
so se po celotnem Madridu dogajali eni izmed najgrozljivejših republikanskih zločinov. Iz
zapora Modelo ter drugih manjših madridskih zaporov so republikanci, pod pretvezo, da jih
bodo osvobodili, dobesedno poklali vse zapornike. Večina jih je bilo zaprtih ravno v juliju
1936, ko so delavske milice uspešno zasedle vojašnico El cuartel de la Montaña. Tako so bili
ubiti pod obtožnicami, da so simpatizerji Franca ter da bi ob nacionalističnem zavzetju
madridskih zaporov vstopili v njihove vrste.53
Do bojevanja v Madridu so nacionalisti doživljali ogromne uspehe, saj so njihove čete na
odprtem terenu napredovale tudi do 500 km po celotni Španiji. Toda bojevanje v Madridu je
bilo drugačno in boji so na koncu pristali na mrtvi točki. Za vsak meter osvojenega ozemlja je
bilo potrebno ogromno človeških žrtev, ki so Francu koristile za osvajanja drugod po Španiji
(predvsem bogati predeli na severu Španije, s katerimi bi lahko okrepil svoj gospodarski
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položaj). Obe strani sta se vkopali v jarke ter od januarja 1937 nista izvajali večjih ofenziv za
izboljšanje položaja v mestu – vse do konca marca 1939 je fronta ostala ustaljena.54
Nacionalistično vodstvo se je zaradi nastalega položaja odločilo, da bodo Madrid poskušali
popolnoma obkoliti ter posledično doseči, da mesto pade ''samo od sebe''. Na severovzhodu bi
moral general Mola prekiniti povezavo med Madridom in Barcelono, na jugovzhodu bi
morale nacionalistične enote prekiniti povezavo med Madridom in Valencijo. Ker so bila
takšna prizadevanja decembra 1936 še nemogoča, je bila zadnja akcija, ki so jo izvedli
nacionalisti pred začetkom (delnega) obleganja, osvojitev ceste, ki povezuje Madrid in La
Coruño (na severozahodu Madrida). S tem so želeli tudi na tem delu obkoliti prestolnico ter
prekiniti komunikacijo ter dostop do vode za republikansko vojsko, ki se je višje bojevala z
nacionalisti pri Guadarrami.55
Na drugi strani so republikanci z uspešno obrambo Madrida doživeli veliko zmago in zvišanje
morale. To so kljub več tisoč žrtvam na svoji strani (uradni podatki o padlih ne obstajajo oz.
niso zanesljivi) slavili kot strateško zmago. Toda utrpeli so ogromne izgube vojakov,
civilistov in materiala, hkrati pa jim ni uspelo po omejeni ofenzivi v decembru ponovno
osvojiti Univerzitetnega mesta. Odnosi med vodstvom Hunte ter vlado v Valenciji so se
poslabšali, saj je Caballero menil, da je vlada izgubila pravi nadzor nad dogajanjem v
Madridu. Prav tako se je proti vladi obrnila večina prebivalcev Madrida, ki niso odobravali
njenega odhoda v Valencijo, saj so s tem rešili zgolj sebe, svojo prebivalstvo pa so pustili v
peklu bojev in vsakdanjih bombnih napadov.56
Neuspela osvojitev španske prestolnice s strani nacionalistov je bil eden izmed najbolj
prelomnih dogodkov za Španijo – tako se je spopad dejansko prelevil v državljansko vojno, ki
je na koncu trajala skorajda tri polna leta in je državo spravila na kolena.57

3.4.

Spopadi v okolici Madrida

Madrid je bil januarja 1937 obkoljen na jugu, zahodu ter severozahodu, pri obleganju pa je
bilo udeleženih skoraj 60.000 nacionalističnih vojakov. Franco si je, potem ko je ugotovil, da
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mu Madrida ne bo uspelo zavzeti s frontalnimi napadi, prizadeval prestolnico obkoliti še na
vzhodu ter na celotnem severnem delu.58
3.4.1. Bitka pri Jarami
Prva izmed t. i. ''obkoljevalnih ofenziv'' je potekala februarja 1937 na jugovzhodu nekaj
kilometrov od Madrida – to je bila bitka pri reki Jarami, ki velja za eno izmed najbolj krvavih
bitk v celotni španski državljanski vojni. Cilj nacionalistov je bil, da bi najprej prečkali reko,
nato pa obkolili glavno mesto na njegovem jugovzhodnem delu, s čimer bi zasedli tudi cesto,
ki povezuje prestolnico z Valencijo in legalno špansko vlado.59
Nacionalistične sile so lahko računale na pomoč nemške Legije Kondor, medtem ko so imeli
republikanci pomoč mednarodnih brigad ter sovjetskih vojakov. Franco je hkrati načrtoval
novo manjšo ofenzivo pri Guadarrami, s katero bi na omenjeno območje vezal del
republikanske vojske ter si ustvaril določeno prednost pri Jarami. Toda ker so istočasno
republikanci pripravljali ofenzivo na jugu Madrida proti cesti, ki vodi do Andaluzije, so
morali nacionalisti za obrambo žrtvovati del vojakov, ki je bil namenjen za Jaramo in
Guadarramo.60
Zaradi močnega dežja so bili nacionalisti večkrat prisiljeni prestaviti začetek ofenzive, ki se je
naposled začela 6. februarja 1937. Napad je bil za republikance, ki so se pripravljali na že
omenjeno ofenzivo proti jugu, pravo presenečenje. Na prvi dan bitke so nacionalisti zavzeli
grič Cerro de la Marañosa, kar je za njih predstavljalo ogromno prednost – kljub temu da je
bila cesta Madrid – Valencija oddaljena še ogromnih 10 km, so jo že imeli v svojem dosegu.61
V naslednjih treh dnevih je delu nacionalističnih sil uspel, kljub močnemu dežju in
republikanskim protinapadom, preboj na fronti in dosegli so sotočje reke Jarame in
Manzanares, katerega jim je uspelo tudi prečkati. Drugi del nacionalističnih enot je imel na
južnem sektorju iste fronte nalogo zavzeti enega izmed mostov čez Jaramo – ti so bili
ključnega pomena, saj je zaradi dežja reka zelo narastla in je bilo prečkanje brez njih
praktično nemogoče. Do sredine februarja jim je tudi tukaj uspel prehod čez reko na več
mestih in sledilo je nadaljnje napredovanje proti severu in severovzhodu. Republikanci so na
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sicer široki fronti poskušali s protinapadi, ki pa so imeli zaradi odlične nacionalistične taktike
zgolj omejen uspeh.62
Vsi omenjeni spopadi so terjali visoko ceno, saj je bilo žrtev veliko (nekatere številke
govorijo o celo več deset tisočih). Boji so se 15. februarja praktično ustavili, saj sta bili obe
strani izmučeni zaradi močnega dežja, trdih bojev in ogromno žrtev, ki so jih z veliko težavo
nadomeščali. Bojevanje se je nadaljevalo v zraku, kjer so potekali hudi spopadi med lovci in
bombniki. Prihod novih okrepitev na stran republikancev je 18. februarja ponovno oživel
boje, ki pa so trajali do konca februarja z omejenimi uspehi republikanskih protiofenziv.
Nacionalisti so tako uspeli obdržati večino pridobitev od začetka februarja.63
Bitka pri Jarami se ni končala popolnoma po nacionalističnih načrtih. Za velik strateški uspeh
so sicer šteli prečkanje reke, vendar jim ni uspelo zasesti ceste, ki povezuje Madrid z
Valencijo. Na drugi strani so republikanci ponovno slavili obrambno zmago, ki so jo šteli za
velik uspeh. Kar je zelo pomembno: nacionalisti so se vseeno uspeli toliko približati cesti, ki
vodi proti Valenciji, da so jo lahko obstreljevali s topništvom. Zato je bil promet po tej, za
Madrid življenjsko pomembni cesti, kljub nacionalističnemu neuspehu hudo oviran.64
3.4.2. Bitka pri Guadalajari
Druga izmed t. i. ''obkoljevalnih ofenziv'' je potekala marca 1937 na severovzhodu približno
60 kilometrov stran od Madrida – to je bila bitka pri Guadalajari. Nacionalistični načrt je
najprej predvideval prebitje fronte ter združitev s četami, ki so bile aktivne pri Jarami.
Srečanje med obema skupinama naj bi se zgodilo pri kraju Alcalá de Henares, 30 kilometrov
severovzhodno od Madrida. Toda ker je ofenziva pri Jarami popolnoma zastala, naj bi napad
na Guadalajaro v prvi vrsti pomenil razbremenitev tamkajšnjih čet. Nato bi po uspešnem
napredovanju na obeh frontah skupini skupaj prekinili povezavo na cesti Madrid – Valencija
ter se šele nato odpravili proti severnemu delu Madrida, kjer bi sklenili oblegovalni obroč
okoli prestolnice. Vse to naj bi povzročilo hiter padec glavnega mesta, ki ne bi več zdržalo
dodatnega pritiska.65
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Kot že zgoraj omenjeno, so imeli nacionalisti pri osvajanju ozemlja onstran reke Jarame
veliko žrtev, prav tako so se pripravljali na veliko ofenzivo na severu Španije. Italijanske
enote (it. Corpo Truppe Volontarie), ki so pomagale Francu, do sedaj v vojni za razliko od
Nemcev niso odigrale vidnejše vloge. V začetku leta 1937 so sicer pomagale zavzeti Málago
na jugu, toda po vsej verjetnosti je prav Mussolini želel, da jih nacionalisti uporabijo v kakšni
odločilni bitki, s čimer bi si pridobile dodatne izkušnje – to se je zgodilo pri Guadalajari.66
CTV je svoj pohod proti Guadalajari začel v mestu Sigüenza (več kot 100 km severovzhodno
od Madrida) – italijanske enote so skupaj z nacionalisti štele okoli 40.000 vojakov. Ker so bile
republikanske sile močno zaposlene pri Jarami, sploh niso opazile začetnih premikov
italijanskih enot iz Andaluzije na fronto, zato so Italijani še posebej računali na faktor
presenečenja.67
Toda ko so nacionalistične enote začele svoj končni premik proti Guadalajari, jih je general
Miaja opazil in se odločil okrepiti obrambo pred Guadalajaro ter Alcalá de Henaresom. Napad
se je pričel 8. marca 1937 in Italijani so zaradi svoje taktike hitrega prodora (podobno kot pri
Málagi) računali na hitro zmago. Pri tem pa niso upoštevali treh stvari: klime (na tem
območju je bilo tudi do deset stopinj pod ničlo ter sneg, sami pa so bili v Andaluziji navajeni
na mediteransko podnebje), razdalje za oskrbo (predvsem kar se tiče hrane, ki so jo velikokrat
dobili mrzlo ali že pokvarjeno, saj zraven niso želeli poljskih kuhinj) in geografije (niso
preučili terena, za premike so uporabljali tudi turistične vodnike, ki so bili seveda izrazito
nenatančni).68
Na prvi dan ofenzive enote niso dosegle zastavljenih ciljev, saj so napredovale do zgolj 10
km, veliko manj od pričakovanega. Nepričakovano so naletele na močno republikansko
obrambo ter na slabe vremenske razmere, kar je onemogočalo pomoč letalstva ter hitro
napredovanje pehote. Tudi v naslednjih dneh niso uspeli doseči svojih ciljev in prodor proti
Guadalajari je ponovno naletel na velik upor – na omenjeno fronto so prispele tudi nekatere
enote iz Jarame, saj je tam bojevanje, razen nekaterih manjših izjem, sedaj popolnoma
mirovalo. Nacionalistične enote so do 12. marca kljub vsem težavam vseeno počasi
napredovale proti Guadalajari, potem pa je prišlo do popolnega zastoja. Vreme se je izboljšalo
in republikanci so lahko pričeli z uporabo svojega letalstva, saj so se njihova letališča nahajala
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blizu fronte in so imela trdno podlago. Na drugi strani so imeli nacionalisti na tem delu fronte
na voljo majhna, oddaljena letališča, katerih podlaga je bila popolnoma uničena od dežja, kar
jim je onemogočalo vzlete ter pristanke vojaških letal.69
Italijanske čete so bile na tej točki popolnoma demoralizirane in so se ob republikanskem
protinapadu celo pognale v beg, kar je bilo za ljudsko vojsko nekaj povsem novega. Med
vodstvom italijanskih enot, Francom in generalom Molo je prišlo celo do sestanka, na katerem
so razpravljali o pomenu bitke pri Guadalajari po italijanskem umiku. Italijani so obljubili, da
bodo po kratkem premoru spet prešli v napad, kar se je izkazalo za neresnično, saj so se
republikanci reorganizirali in ponovno napadli. Italijanske enote so se kljub poskusom
obrambe ponovno pognale v beg, za seboj pa so pustile ogromno vojaškega materiala. Franco
se je 19. marca odločil, da bo uslišal prošnje in pri Guadalajari je italijanske vojake dokončno
zamenjal s španskimi, ki jim je uspelo po hudih bojih zaustaviti republikanski protinapad ter
ustaliti fronto. Italijanske enote v Španiji, ki so bile pred bitko polne ponosa ter vzvišenosti,
so bile sedaj osramočene, saj niso nikoli prišle blizu Guadalajare, temveč so na koncu celo
zaradi bega izgubile skoraj vse pridobljeno ozemlje do Sigüenze, kjer so začele svoj pohod.70
Kljub temu da so republikanci izgubili nekaj kilometrov ozemlja, so ponovno slavili
obrambno taktično zmago, kar so s pridom izkoristili tudi pri njihovi propagandi. Franco je
ugotovil, da ne more zaupati svojim italijanskim zaveznikom, prav tako se je za nedoločen čas
odločil prenehati z napadi v okolici Madrida – pomladi 1937 je raje vse svoje moči preusmeril
proti severu, kjer je bila republikanska cona že od začetka bojevanja izolirana od preostanka
republikanskega ozemlja (glej sliko 1).71
S tem, ko je bil Madrid za nekaj časa odrešen največjega pritiska v obliki poskusov
nacionalističnih ofenziv, je prišlo v mestu in po celotni državi do nekaterih sprememb. Aprila
je bila ukinjena Hunta za obrambo Madrida in oblast v mestu je ponovno prevzela mestna
vlada (šp. Ayuntamiento), ki je bila na eni strani pod močnim vplivom državne vlade ter na
drugi strani pod vplivom madridskih komunistov in anarhistov, ki so po novembru 1936 ostali
v mestu ter pomagali pri obrambi. Zdaj že bivši predsednik Hunte, general Miaja, je postal
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glavni poveljnik vseh sil za obrambo prestolnice. Naslednji mesec je po sporih v Ljudski
fronti podal odstop Largo Caballero in novi predsednik vlade je do padca republike postal
Juan Negrín (PSOE).72
3.4.3. Bitka pri Brunetu
Zadnji večji boji pri prestolnici pred njenim padcem marca 1939 so potekali pri Brunetu (35
km zahodno od Madrida), kjer so republikanske sile julija 1937 sprožile ofenzivo, za katero
so imele dva poglavitna vzroka. Prvi je bil ta, da so želele omiliti pritisk na svoje enote na
severu države, kjer je Franco sprožil novo ofenzivo: do junija mu je tam uspelo zasesti večino
Baskije skupaj z Bilbaom, načrtoval pa je že nove napade proti Kantabriji ter Asturiji. Drugi
izmed vzrokov za ofenzivo je bil, da so republikanci želeli s prodorom pri Brunetu v smeri
proti jugovzhodu prebiti fronto ter obkoliti oz. pognati v beg nacionaliste, ki so oblegali mesto
– tako bi osvobodili prestolnico oz. vsaj močno zmanjšali pritisk na njeno obrambo.73
Za vodjo ofenzive je bil določen republikanski general Vicente Rojo, ki je pomagal pri
predhodni reorganizaciji vojske ter načrtovanju samega bojevanja. Po nekaj manjših
diverzijskih napadih z omejenim uspehom se je 6. julija 1937 začela glavna ofenziva pri
Brunetu ter diverzijska ofenziva na jugu Madrida pri cesti, ki vodi proti Andaluziji
(načrtovana že pred bitko pri Jarami). Kljub temu da je nacionalistični general José Enrique
Varela imel informacije o načrtovanju republikanskega napada pri Madridu, je bila fronta
enostavno preširoka, da ta ne bi bil popolno presenečenje. Ljudska vojska je uspela že v
prvem dnevu prodreti skozi obrambne linije ter zavzeti mesto Brunete. Franco, ki je
pripravljal na severu Španije ofenzivo proti Kantabriji, se je zavedal nevarnosti pri Brunetu in
je tja takoj poslal okrepitve – v primeru uspešne republikanske ofenzive bi bile namreč
njegove čete obkoljene in Madrid popolnoma osvobojen. Posledično bi se ponudila možnost
za republikansko ofenzivo na (jugo)zahod države proti Extramaduri, ki bi nacionalistično
cono presekala na dva dela in onemogočila oskrbo enot na severu Španije, česar pa Franco
seveda ni mogel dopustiti.74
Republikanci so pred prihodom Francovih enot s severa še naprej doživljali uspehe in drugi
dan ofenzive jim je uspelo prečkati reko Guadarramo zahodno od Madrida ter se napotiti v
smeri proti mestu. Toda s prihodom nacionalističnih okrepitev iz Navarre ter dela nemške
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Vázquez in Valero, La guerra civil en Madrid, 335-340 in 374-376.
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Legije Kondor se je razmerje moči hitro izenačilo in že 11. julija se je po močni
nacionalistični protiofenzivi nova fronta dokončno ustavila – republikanci so uspeli zadržati
Brunete, vendar niso dosegli drugih ciljev ofenzive, saj je bil Madrid še vedno (sicer ne v
celoti) oblegan.75
Franco je uspel ustaviti republikansko ofenzivo, ki ni storila nobene večje škode.
Republikanci so po drugi strani (za krajši čas) uspeli zaustaviti nacionalistično ofenzivo na
severu države, kar so šteli za uspeh. Toda po ustalitvi fronte pri Brunetu se so boji v
pokrajinah Kantabriji in Asturiji ponovno nadaljevali, dokler nista do oktobra 1937 obe padli
pod oblast Franca.76

Slika 3: na levi strani sta prikazana Madrid in preostala Španija po bitki pri Jarami in Guadalajari, na desni strani
pa sta prikazana špansko glavno mesto in država po bitki pri Brunetu. 77

3.4.4. Bitka pri Teruelu
Po ustalitvi fronte pri Brunetu se je Franco za nekaj časa obrnil stran od Madrida, ki pa je bil
še vedno oblegan iz južne, zahodne in severozahodne strani. Po osvojitvi severne Španije se je
odločil, da bo poskušal decembra 1937 ponovno napasti glavno mesto iz severovzhoda pri
Guadalajari. Ko je za to izvedelo republikansko vodstvo, se je odločilo napasti šibko branjeno
mesto Teruel v Aragoniji, da bi nacionaliste odvrnili od napada na prestolnico. Lokacija same
bitke se sicer ne nahaja v bližini Madrida in je zato ne bom obravnaval podrobno, ima pa
omenjeni spopad, kot že rečeno, zelo pomembno vlogo za glavno mesto.78
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77
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Republikancem je v prvi polovici januarja 1938 uspelo zavzeti mesto Teruel in okolico,
vendar je nacionalistična stran do februarja 1938 s protiofenzivo pridobila nazaj vse
izgubljeno. Madrid je bil sicer rešen, kar je bila glavna želja republikancev pred bitko –
prestolnica ne bo več deležna večjih spopadov vse do konca vojne in vkorakanja
nacionalistov. Po drugi strani je imel Franco sedaj skoncentrirane čete v Aragoniji in je
spremenil načrt za dokončno zmago: načrtoval je popolno zavzetje Aragonije ter prekinitev
povezav med Katalonijo in ostalo Španijo.79

3.5.

Madrid med vojno

Življenje v Madridu je bilo med vojno zelo težko – skorajda dve leti in pol je bila prestolnica
obkoljena s strani nacionalističnih sil, ki so vedno bolj stiskale obroč okoli mesta.
3.5.1. Propaganda v mestu
Vlada v Madridu je za pridobitev mednarodnih simpatij in pomoči še naprej zagotavljala, da
spoštuje demokratične prvine države in da se bo kljub vojni še naprej držala začrtanega načrta
Ljudske fronte. Realnost je bila seveda precej drugačna, saj so morali za zmago v vojni poseči
po vseh sredstvih: že 20. avgusta 1936 je vlada uvedla cenzuro nad vsemi časopisi, dan
kasneje pa je celo ustanovila Pisarno za cenzuro in informacije (šp. Oficina de Propaganda e
Información). Na eni strani je spodbujala ustanovitev novih časopisov, ki so bili pod vplivom
republikancev (Milicias, Ayuda, Octubre..), po drugi strani pa je prepovedala tiskanje
časopisov, ki so bili naklonjeni nacionalistom (ABC..).80
Že med vstajo in kasneje med bitko za Madrid je oblast ''ščuvala'' prebivalstvo k boju proti t. i.
peti koloni – 5. avgusta 1936 je izšel vladni ukaz, s katerim je bila vsem prebivalcem
''priporočena'' prijava katerekoli informacije o potencialnih saboterjih in Francovih
simpatizerjih. Še posebej v oktobru 1936 so se prijetja ter izrečene sodbe naglo povečale
zaradi nacionalističnega napredovanja proti Madridu in strahu, ki ga je le to prineslo s seboj.81
Ko se je v začetku novembra 1936 bližala bitka za Madrid, je vlada z raznimi slogani skušala
dvigniti moralo in bojni duh pri Madridčanih. Tako je nastal slavni ''Ne bodo prodrli!'' (šp.
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Ravbar, Zakaj je padla španska republika, 387; Reverte in Zauner, De Madrid al Ebro, 262-263.
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Prav tam, 115-116 in 155-157.
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¡No pasarán!), ki ga je popularizirala La Pasionaria ter mnogi drugi, kot je ''Madrid bo
grobnica fašizma!''.82

Slika 4: takšna in podobna propagandna gesla je bilo v mestu pred bitko za Madrid moč najti praktično
povsod.83

3.5.2. Teror
V Madridu in na splošno v republikanski coni praktično ni bilo prisotnih policijskih enot, ki bi
vzdrževale red: večina Guardie civil je prestopila na stran nacionalistov, medtem ko je bila
Guardia de asalto vključena v bojevanje na fronti. Tako so po ulicah hodili oboroženi
delavci, ki so bili sumničavi do celotnega civilnega prebivalstva – zaradi strahu pred realnimi
in navideznimi sovražniki niso izbirali sredstev, kar je pomenilo, da so bili mnogi civilisti
brez dokazov in predhodnega sojenja usmrčeni s strani delavcev kar na licu mesta.84
Po nacionalističnem puču so sodišča delovala v prid republike in legalne vlade: mnogi
domnevni sovražniki so bili po hitrem postopku in večkrat s pomanjkanjem dokazov obsojeni
82
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Broué in Témime, Španska revolucija in državljanska vojna, 213.
¡No pasarán!. https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slika:%C2%A1No_pasar%C3%A1n!_Madrid.jpg (Citirano:
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31

na smrt. Vse to je prispevalo k temu, da je svetovna javnost začela obsojati takšne akcije in
24. avgusta 1936 je predsednik republike Azaña podpisal dekret o ustanovitvi prenovljenih,
t. i. ljudskih sodišč. Ta naj bi poskrbela, da bi se zmanjšalo število usmrtitev brez dokazov in
obsodbe, seveda pa so še naprej delovala v prid republikancev.85
Tudi ko so ljudje dobili pošteno sojenje in zgolj zaporno kazen, se za njih nevarnost še ni
končala. Med avgustom in decembrom 1936 so republikanci v Madridu večkrat izpraznili
zapore, ki so bili polni realnih ali namišljenih simpatizerjev nacionalistov, ter zapornike
dobesedno poklali. Eden izmed najbolj znanih primerov v Španiji je ravno zapor Modelo v
Madridu, kjer so se v zgoraj omenjenem obdobju celo večkrat zgodili podobni poboji, sicer v
različnem obsegu.86
Velik teror je doživela tudi katoliška cerkev: mnogi duhovniki so bili izgnani, usmrčeni ali
celo umorjeni (brez sodbe), mnoge cerkve so bile izropane in požgane, njihove posesti pa
zasežene (ter po navadi razdeljene kar med navadno prebivalstvo).87
3.5.3. Bombni napadi
Madrid je bil žrtev letalskih bombnih napadov praktično skozi celotno vojno, saj je z njimi
Franco želel streti voljo prebivalstva do bojevanja in spodbuditi upor proti oblasti. Prvi
bombni napad na prestolnico se je zgodil že 27. avgusta 1936, nekaj več kot en mesec po
neuspešni vstaji v mestu.88
Oblast je že v začetku avgusta predvidevala podoben razplet in je zato sprejela nekaj ukrepov:
daljše zadrževanje na ulici je bilo prepovedano (razen v primeru iskanja zatočišča),
priporočeno je bilo zgraditi bunker ali se v primeru napada zateči v kletne prostore, obvezna
je bila zatemnitev v stanovanjih, na ulicah in avtomobilih.89
Letalski preleti nad prestolnico pa niso imeli vedno uničevalnega cilja – velikokrat so
nacionalisti med preleti trosili letake, kjer so obljubljali v zameno za predajo pomilostitve ali
pa so pozivali prebivalstvo k prenehanju upora, saj bo republika tako kmalu padla.90
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Sam bi si na tem mestu želel vedeti, koliko smrtnih žrtev so povzročili bombni napadi, ampak
tega podatka po pregledu literature žal nisem našel.
3.5.4. Evakuacije
Zaradi približevanja nacionalističnih sil proti Madridu je vlada 6. oktobra 1936 ustanovila
Komite za begunce (šp. Comité de Refugiados), ki je bil zadolžen za evakuacije civilnega
prebivalstva iz Madrida ter za njihovo nastanitev na drugih območjih, ki so se nahajala znotraj
republikanske cone (največkrat mesta Barcelona, Valencija ali Murcia z okolico).91
V začetku oktobra 1936 je tako Komite poskrbel za preselitev več tisoč madridskih otrok – ko
pa je bila (delna) obkolitev prestolnice neizbežna, je izvedel še dodatno evakuacijo preostalih
otrok ter velike večine žensk (natančne številke žal niso znane).92
Naslednji mesec, ko so nacionalisti zasedli predmestja Madrida (Getafe, Leganés…) in tudi
nekatere dele samega mesta (Univerzitetno mesto), je bilo v evakuacijo prisiljena večina
civilnega prebivalstva (ne glede na starost ali spol), ki ni sodelovala v vojni – do konca leta
1936 je več kot 200.000 ljudi odšlo iz Madrida v smeri proti sredozemski obali.93
V decembru 1936 je Komite za begunce izdal celo pravila za evakuacijo: zaželeno je, da iz
Madrida odidejo vse osebe, ki ne pomagajo pri obrambi mesta (posledica: manj civilnih
smrtnih žrtev ter več sredstev za vojsko); vsi, ki želijo oditi iz prestolnice, morajo to prehodno
prijaviti pristojnim organom; evakuacija z javnimi transporti in avtomobili je veljavna za
točno določen čas (določena sta tako dan kot ura) ipd. Naslednji mesec je Komite izdal nova,
še bolj specifična navodila, v katerih je bila evakuacija praktično obvezna za vse, razen
zdrave moške, stare med 20 in 45 let ter za tiste, ki delajo v vojni industriji oz. so z njo na
kakršenkoli način povezani – to je pri madridskem prebivalstvu izzvalo številne proteste.94
Podatkov, koliko ljudi je bilo v celoti med oktobrom 1936 in marcem 1939 prostovoljno ali
prisiljeno evakuiranih, žal nisem našel.
3.5.5. Racioniranje
V septembru 1936 je najprej prišlo do dviga cen vseh prehrambnih izdelkov, hkrati se je
omejil nakup mesa. V naslednjem mesecu se je v te namene ustanovila posebna misija, katera
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je imela nalogo preverjati maksimalne cene osnovnih življenjskih produktov po prodajalnah v
Madridu, ki jih je predhodno določila vlada (oz. kasneje Hunta).95
Januarja 1937 je bil Madrid v precej težkem položaju glede osnovnih potrebščin in dobrin,
zato so mnogi predvsem očitali ostalim predelom republikanske Španije, da niso pošiljali
dovolj pomoči oblegani prestolnici. V tem času so se pred prodajalnami že nabirale dolge
vrste, zaradi pomanjkanja je bil otežen nakup izdelkov, kot so meso, krompir, ribe, jajca,
mleko in sladkor. Že naslednji mesec je bilo uvedeno racioniranje za določene izdelke in
vsaka oseba je lahko kupila na dan zgolj določeno mero – primer: 175 gramov fižola ali 150
gramov riža ali 250 gramov krompirja na dan; 500 gramov sadja in zelenjave ali 100 gramov
olja ali 100 gramov maščobe na dan.96 Marca 1937 je prišlo do omejitve nakupa kruha in
mleka, junija 1937 pa še do omejitve uporabe vode, papirja in tobaka. Skozi vojno so cene
osnovnih izdelkov v Madridu, kljub prizadevanju oblasti, vseeno močno narastle.97

3.6.

Casadov državni udar in padec Madrida

Slika 5: zemljevid prikazuje Španijo februarja 1939, tik pred dokončnim zlomom republikancev in koncem
španske državljanske vojne.98
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Potem, ko je Francu uspelo osamiti Katalonijo in jo do februarja 1939 uspešno zavzeti, je bila
Španija za republikance praktično izgubljena – medtem ko so se nacionalisti pripravljali na
končni udarec, so se republikanski politiki in mnogi drugi nasprotniki fašizma pripravljali na
pobeg čez mejo v Francijo.
Po padcu Katalonije se je republikanski tabor razdelil na dva dela:


predsednik vlade Negrín (s podporo večine vlade in parlamenta, zlasti PCE in PSOE)
→ podpirajo bojevanje do konca, z upiranjem bi si izboljšali pogoje za pogajanje s
Francom, ki bi želel čim prej končati dolgotrajno vojno



predsednik republike Azaña (s podporo večine vojaških generalov, kot sta Rojo in
Miaja) → podpirajo takojšnji konec oboroženega konflikta, s katerim bi zmanjšali
žrtve ter v zameno (''za nagrado'') dobili boljše pogoje za mir

Kljub navodilom o predaji s strani Azañe je želel predsednik vlade Negrín nadaljevati
bojevanje ter v vojno dokončno vplesti tuje velesile (predvsem Francijo). S tem je prišlo
dejansko do ''državljanske vojne znotraj državljanske vojne''. Toda tako Azañina kot
Negrínova taktika sta bili popolnoma nesmiselni: Franco je vojno takrat že praktično zmagal
in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo osvojil še preostanek republikanske cone, ki po padcu
Barcelone ni več nudila pravega odpora. Nacionalistično vodstvo je pristajalo samo na
brezpogojno kapitulacijo in Francu ni prišlo niti na misel, da bi sprejel republikanske pogoje
za mir: plebiscit, s katerim bi izvolili novo vodstvo države, svoboda španskega naroda in
konec vseh represalij – zakaj bi Franco sprejel te pogoje? V roku nekaj mesecev bo zasedel
celotno Španijo in si jo vojaško popolnoma pokoril. Zakaj bi svojo popolno zmago ogrozil s
plebiscitom, ko pa lahko na svojih vojaških uspehih zgradi diktaturo ter se brez posledic
maščuje svojim medvojnim nasprotnikom, ki jim ne bo uspeli pobegniti iz Španije?99
V prestolnici je v tem času že izrazito primanjkovalo hrane, vode, orožja in na koncu
predvsem volje do upora – ko se je Negrín februarja 1939 vrnil v Madrid, je govoril le o
nadaljevanju upora. S takšnimi potezami je v glavnem mestu rastel odpor proti njegovi
politiki nesmiselnega bojevanja in izveden je bil državni udar. Polkovnik Segismundo Casado
je 5. marca 1939 s pomočjo drugih vojaških generalov izvedel udar v Madridu, odstavil
Negrínovo vlado, zavzel ključna poslopja v mestu ter ustanovil Nacionalni svet za obrambo
(šp. Consejo nacional de defensa) – ta je imel izvršilno moč in vsa pooblastila za pogajanje z
99
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nacionalističnimi generali o republikanski vdaji. Negrín se je sprijaznil z usodo ter pobegnil
skupaj s preostalimi člani vlade v Francijo, medtem ko se komunisti niso strinjali s
Casadovim prevratom. Eden izmed republikanskih generalov ter član PCE, Luis Barceló, je
tako prevzel vodstvo nad delom vojske, ki je branila Madrid, ter se odpravil proti članom
Nacionalnega sveta. Boji v prestolnici so potekali nekaj dni, na koncu pa so bili komunisti
poraženi, Barceló pa celo ubit. Casadov upor je naletel na odobravanje po celotni
republikanski Španiji, ki še ni padla v Francovo oblast, saj so si že vsi želeli konec
dolgotrajnega spopada.100
Zdaj, ko je bila opozicija znotraj Madrida odstranjena, se je lahko Casado skupaj z
Nacionalnim svetom za obrambo osredotočil na pogajanja z nacionalističnimi generali. Vsi so
upali, da bodo lahko dosegli boljše pogoje za častno predajo – Franco je sicer sprejel
delegacijo, vendar ni želel ničesar drugega kot brezpogojno predajo. Ko so pogajanja klavrno
propadla, so se boji nadaljevali in marca 1939 so nacionalisti sprožili svojo zadnjo ofenzivo z
namenom, da bi zavzeli preostanek republikanskega ozemlja.101
Ko je Franco dokončno obkolil Madrid z vseh strani, je obljubil prebivalcem, da ne bodo
deležni represalij. Vojaki, ki so branili prestolnico, so zapustili svoje rove in nacionalistom
niso nudili praktično nobenega upora. Nacionalni svet za obrambo se je konec marca še
zadnjič sestal, nato pa so njegovi člani zapustili Madrid ter se odpravili proti Valenciji in nato
v izgnanstvo. Francove sile so 28. marca 1939 skozi zahodni del mesta vkorakale v
prestolnico, ki se je predala.102 Slovenec, sicer zelo konservativni časnik, je padec Madrida
pospremil s takšnim opisom: ''Včeraj opoldne so Francove čete vkorakale (v Madrid, op. p.)
sredi nepopisnega veselja prebivalstva, ki je dve in pol leta čakalo na osvoboditev od
komunističnega terorja''.103
Naslednji dan je peta kolona v Valenciji praktično brez upora prevzela oblast in 1. aprila 1939
je Franco s temi besedami razglasil svojo zmago: ''Danes, po ujetju in razorožitvi Rdeče
vojske, so nacionalistične sile dosegle svoje zadnje vojaške cilje. Vojna se je končala.''.104
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Slika 6: fotografija slavja na Madridskih ulicah s pripisom ''ženske nacionalistke slavijo prihod Franca v
Madrid''.105

4. Vzroki za padec Madrida in poraz nacionalistov v državljanski vojni
Na tem mestu bi želel k diplomski nalogi dodati svojo noto, zato bom po temeljiti predelavi
izbrane teme skušal razviti svoje teze, zakaj je prišlo do padca Madrida in poraza
republikancev v državljanski vojni.
Kot enega izmed največjih razlogov za poraz v vojni na splošno vidim neenotnost znotraj
republikanskega tabora. Neprestani boji med PSOE, CNT in PCE znotraj Ljudske fronte so
onemogočali hitrejše odločanje in večje sodelovanje za dosego zmage. Na drugi strani imamo
pri nacionalistih zaradi (precej) enotne ideologije veliko slogo, ki so jo potrdili leta 1937 z
združitvijo dveh pomembnejših desničarskih strank (ter ukinitvijo preostalih) v enotno
frankistično stranko FET.
Z zgornjo trditvijo je močno povezan vzrok za poraz, ki ga prinaša pomanjkanje kulta
osebnost. Na republikanski strani, ki je bila kot omenjeno precej neenotna, ni bilo prisotnega
velikega voditelja. Ne predsednik republike Azaña, ne oba najpomembnejša predsednika
vlade Caballero in Negrín, niso uspeli doseči položaja velikega, nespornega vodje. Na drugi
strani je nacionalistični tabor to težavo rešil že po nekaj mesecih vojne, ko je ''šef'' države in
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vrhovni vojaški poveljnik postal Francisco Franco – okoli njega se je skozi vojno krepil kult
osebnosti, ki je vrh dosegel po zmagi v državljanski vojni.
Pri padcu Madrida in na splošno pri porazu v vojni bi želel omeniti tudi tri čisto vojaške
razloge. Prvi je bil ta, da je bila nacionalistična vojska sestavljena iz izurjenih vojakov in
pripadnikov policijskih enot, ki so imeli dostop do boljše opreme, medtem ko je bila
republikanska vojska sestavljena večinoma iz neizurjenih delavcev, ki so bili za povrh še
veliko slabše opremljeni in vojaško neizobraženi.
Kot drugega izmed vojaških razlogov za republikanski poraz vidim mednarodno pomoč.
Kljub temu da so imeli republikanci pomoč sovjetskih vojakov in mednarodnih brigad
prostovoljcev, ki so nedvomno odigrali pomembno vlogo pri obrambi Madrida, lahko rečem,
da so na splošno imeli nacionalisti boljše zaveznike. To trditev sicer ne morem podkrepiti s
kakšnim konkretnim statističnim podatkom ali čem podobnim, lahko pa se zanesem na svoje
vedenje o dogajanju v državljanski vojni. Ko so si v le tej nasproti stale enote, sestavljene iz
sovjetskih vojakov ali prostovoljcev, in enote, sestavljene iz pripadnikov (predvsem) nemške
vojske, so v večini bitk zmagale slednje. Hkrati sta tako Italija kot Nemčija nacionalistom
dostavljali večjo količino orožja, ki ga republikanska stran ni dobila v tolikšni meri zaradi
pritiska na SZ in embarga Odbora za nevmešavanje, katerega nemško in italijansko vodstvo
enostavno nista upoštevala. Zelo pomembno se mi zdi poudariti tudi, da so se na začetku leta
1939 mednarodne brigade in sovjetske vojaki začeli umikati iz Španije, tako so republikanci
ostali brez pomembnega zaveznika v ključnem trenutku vojne.
Tretji izmed vojaških razlogov so bili republikanski porazi v vojni. Zavzetje severa leta 1937
je pomenilo hud udarec za celotno republikansko Španijo, saj so izgubili pomembno
industrijsko območje, ki je podpiralo izdelavo orožja in vojaške opreme. Po padcu Katalonije
je bilo izgubljeno pomembno republikansko središče, kjer se je nahajala tudi vlada – hkrati je
imel poraz v tem predelu Španije tudi velik moralen udarec, saj je bilo posledično izgubljeno
ozemlje, ki se je nahajalo na meji s Francijo in je omogočalo varen pobeg pred nacionalistično
vojsko.
Vsi zgoraj omenjeni razlogi, ki sem jih večinoma obravnaval v celotnem španskem okvirju, so
pomembni tudi za padec prestolnice. Neenotnost znotraj Hunte za obrambo Madrida in
pomanjkanje velikega vodje (kar general Miaja kljub pomembni vlogi ni bil) so otežili
obrambo mesta, prav tako je odigrala pomembno vlogo slabša oprema in izurjenost vojakov.
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Prelomni za padec Madrida pa so seveda bili zgoraj omenjeni porazi, saj so nacionalistična
osvajanja pomenila počasno obkoljevanje mesta, padec severa pa je pomembno vplival tudi
na oborožitev prestolnice.
Kot enega izmed specifičnih vzrokov za predajo Madrida vidim tudi problem dostave hrane in
drugih življenjskih potrebščin, ki jih v prestolnici niso uspeli predelati sami – s tem namenom
je bilo vpeljano že zgoraj omenjeno racioniranje. Prav tako je zelo pomemben vzrok
naveličanost bojevanja, saj je bilo mesto (sicer ne popolnoma) obkoljeno skorajda dve leti in
pol, Madridčani pa so bili vsak dan žrtev intenzivnega nacionalističnega bombardiranja.
Sam sem v tem poglavju obravnaval le nekaj vzrokov, ki so po mojem mnenju vplivali na
padec mesta in poraz v vojni, saj so ti številčni ter zelo kompleksni. Verjamem pa, da sem
uspel našteti tiste najpomembnejše in posledično osvetliti ta del diplomskega dela.

5. Miti, povezani z Madridom med državljansko vojno
Podobno kot pri drugih zgodovinskih dogodkih so tudi v španski državljanski vojni napačna
pričevanja ali propaganda poskrbeli, da so se v ljudsko prepričanje vtisnile napačne predstave
o določenem dogajanju.
V mnogih zgodovinskih knjigah je možno prebrati, da je ravno oborožitev delavcev julija
1936 rešila republiko pred njenim (takojšnjim) padcem. Vsekakor je res, da so oborožene
delavske milice v mnogih delih Španije, še posebej v Madridu, preprečile uspešno
nacionalistično vstajo, toda republike to ni rešilo, ravno nasprotno. Od julija 1936 naprej je
tako v Madridu kot po drugih delih republikanske cone v Španiji vladal deljen režim, kjer ni
bilo dejanske demokracije v politiki, še posebej pa ne v vsakdanjem življenju. Celotno
prebivalstvo v prestolnici je bilo pod dejanskim nadzorom delavskih milic oz. kasneje
ustanovljene ljudske vojske ter Hunte za obrambo Madrida. Vlada niti približno ni imela
takšne moči, kot ji je to zagotavljala ustava druge republike, tudi na ostalih področij pa se niso
izvajala demokratična načela, po katerih se je pred vojno ravnala leta 1931 nastala republika.
Tako lahko pridemo do sklepa, da oborožitev delavstva dejansko ni rešila republike, ampak je
zgolj rešila Madrid in druge dele države pred uspešnim nacionalističnim prevratom – resnično
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pa je bilo konec republike oz. njene demokratičnosti že leta 1936 ravno zaradi oborožitve
ljudstva.106
Drugi izmed mitov, ki zadeva špansko glavno mesto in državljansko vojno, je prenos rezerv
zlata iz Madrida v Moskvo. Septembra, ko so se nacionalistične enote približevale prestolnici,
je vlada že pričela razmišljati o svoji selitvi v Barcelono ali Valencijo, prav tako so želeli na
varno spraviti vse vrednosti iz Španske banke (šp. El banco de España). Zlato, ki je služilo
kot državna rezerva, naj bi zato iz Madrida pripeljali skozi republikansko cono do Cartagene
(jugovzhod Španije), nato pa po Sredozemskem morju vse do Odese in na koncu do Moskve.
Frankisti so v propagandne namene že med vojno in še posebej kasneje v ozračju hladne
vojne razvili mit, da je bil prenos zlata nelegalen, da je Stalin v bistvu prevaral republikance
in da je izguba zlata povzročila veliko škodo za špansko ekonomsko stabilnost. Kot kažejo
kasneje odkriti dokumenti, je vlada skupaj s predsednikom republike Azaño sprejela posebne
odloke, ki so ji (sicer v revolucionarnem ozračju) dovoljevali prenos zlata v Moskvo. Prav
tako dokumenti dokazujejo, da republikanski vladi po sprejetju usmeritve Odbora za
nevmešavanje ni preostalo nič drugega kot prenos v Sovjetsko zvezo. Pri tem so se zavedali
tveganja, ki ga prinaša prenos zlata v državo s komunistično diktaturo – velika možnost je
bila, da se le to ne bo nikoli več vrnilo nazaj v Španijo in da ga bodo Sovjeti vzeli kot plačilo
za dostavo vojaškega materiala ter vojakov, kar se je na koncu tudi zgodilo. Tako ni šlo za
Stalinovo prevaro, temveč za samostojno sprejeto odločitev španske vlade z izrazitim
namenom, da zlato ne pade v roke nacionalistov, republikanci pa imajo pri tem vsaj majhno
korist (kot plačilo za orožje). Danes zato mnogi menijo, da so vse obtožbe španske desnice po
koncu vojne zgolj posledica propagande, s katero so želeli upravičiti zelo slabo finančno
stanje v državi po državljanski vojni.107
Tretji izmed mitov je povezan z ''rešitvijo'' umetnin iz Madrida. Ko so se nacionalisti leta
1936 približevali glavnemu mestu, se je španska vlada odločila, da bo umetniške dragocenosti
iz muzeja Prado, kraljeve rezidence El escorial, palače Liria, izropanih madridskih cerkva in
mnogih drugih vrednih objektov preselila iz prestolnice. Te so po večini najprej novembra
1936 odšle v Valencijo, nato (po bitki pri Teruelu) aprila 1938 v Barcelono, na koncu pa pred
padcem Katalonije v začetku leta 1939 v tujino: Francijo, Švico in Sovjetsko zvezo. Politiki
Ljudske fronte so trdili, da bodo s tem dejanjem onemogočili nacionalistom dostop do
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umetnin in jih tako zaščitili. Zagotavljali so, da zgoraj omenjene ustanove nimajo sredstev za
zaščito španske kulturne dediščine, ki naj bi bila zaradi vsakodnevnih bombnih napadov na
Madrid v veliki nevarnosti. To je seveda stvar propagande, ki jo je razširila republikanska
stran – pravi razlogi ležijo v tem, da so se bali nasilja množic v Madridu, ki so uničevale vse
pred seboj: požigale so cerkve, muzeje, uničevale ali ukradle dragocene slike ter razne
umetnine iz zlata. Republikanskim politikov je bila seveda zaščita umetnin v interesu tudi
zato, ker so nekatere lahko prodali v tujini in tako dobili v zameno denar za orožje ali pa za
kasnejše bivanje v izgnanstvu. Tako so bile nekatere sicer manj pomembne madridske
umetnine dejansko prodane, večina najpomembnejših pa se je po vojni vrnila v Španijo.108
Še ena izmed domnev (sicer pri zgodovinarjih) je, da je Franco izgubil bitko za Madrid zaradi
Toleda. S tem, ko je odšel iz začrtane poti, da je rešil Toledo republikanskega obleganja, je
izgubil pomembno prednost – v Madridu so imeli tako več časa za pripravo na obrambo. Toda
zaradi Toleda se je Franco utrdil kot glavna figura na strani nacionalistov, kar je pripomoglo k
enotnemu vodstvu in hitrejšemu sprejemanju odločitev. Prav tako je imela osvoboditev
Toleda ogromno propagandno vlogo, ki je še podžgala nacionalistične vojake k nadaljnjemu
bojevanju, medtem ko je republikancem sporočala, da lahko Franco z močno vojsko doseže
vse zastavljene cilje. Kar je potrebno pri vsem tem še upoštevati: tudi če se Franco ne bi
ustavil pri Toledu in bi hitreje prišel do Madrida, se njegova taktika še vedno ne bi
spremenila. Njegove čete so imele v vsakem primeru ogromne težave pri bojevanju v mestu,
republikanski vojaki so imeli še vedno ogromno želje po obrambi Madrida, republikansko
vodstvo bi se še vedno odločalo za protinapade že v predmestju prestolnice, s katerimi bi
upočasnili nacionalistično napredovanje in Sovjeti bi še zmeraj pošiljali okrepitve. Tako je
zelo težko domnevati, da je Franco zaradi Toleda dejansko izgubil Madrid, prav tako je
nemogoče predvidevati, da se ne bi tudi ob hitrem padcu Madrida vojna podaljšala na več let
– vsi pomembnejši organi republike so bili tako ali tako preseljeni v Valencijo.109
Celo sama bitka za Madrid je postala mit, ki so ga Sovjetska zveza in Komunistične partije po
Evropi razširile za boj proti fašizmu, kajti ravno v Madridu naj bi se prvič v zgodovini
komunizem oz. socializem obranil pred fašizmom – res je, da so republikanci slavili
obrambno zmago, toda nacionalistično napredovanje v mesto ter njegovo obleganje ne smemo
spregledati. Prav tako je v knjigah veliko govora o peti koloni, ki naj bi med bitko izvajala
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številne sabotaže – v resnici je to plod republikanske propagande, saj so večino Francovih
privržencev v Madridu zajeli že prej ter jih nato zaprli ali celo usmrtili.110
Na tem mestu bi želel obravnavati tudi vlogo Dolores Ibárruri, bolj znano pod vzdevkom La
Pasionaria. Kot baskovska komunistka je pomagala pri obrambi Madrida tako, da je razširila
propagandno geslo ''¡No pasarán!'', hkrati je organizirala tudi mnoge ženske shode v
prestolnici kot podporo bojevanju in obrambi mesta. Veliko zgodovinarjev jo vidi kot eno
ključnih figur pri obrambi Madrida ter na splošno v državljanski vojni. Sicer je zelo težko
določiti, vendar se vseeno sprašujem, v kolikšni meri je La Pasionaria dejansko prispevala k
omenjenim uspehom in v kolikšni meri so bila njena domnevna dejanja zgolj produkt
republikanske propagande, ki jo je povzdignila v mitsko osebnost?111

6. Zaključek
Po padcu Madrida se je po nekaj dneh končala španska državljanska vojna. V celotnem
spopadu je umrlo približno 500.000 ljudi, medtem ko za Madrid nimamo natančnih podatkov
– v samih bojih novembra in decembra 1936 naj bi tam na obeh straneh skupaj padlo nekje
med 10.000 in 15.000 vojakov, število žrtev za celotni (skorajda) dve leti in pol pa žal ni
znano.
Po koncu državljanske vojne je Francisco Franco vzpostavil vojaško diktaturo, ki je trajala
vse do njegove smrti leta 1975. V tem času so tako Baski kot Katalonci izgubili avtonomijo,
mnogi Španci so bili žrtev Francovih represalij in številni so zato pobegnili iz Španije v
izgnanstvo.
Letos, leta 2019, mineva natančno 80 let od konca državljanske vojne, toda tema je v Španiji
še kako živa. V zadnjem času smo lahko bili priča velikemu porastu katalonskega in
baskovskega nacionalizma, ki ponovno deli omenjeni regiji in celotno državo na dva dela. Po
smrti španskega diktatorja ter ponovni obnovitvi monarhije (t. i. obdobje tranzicije) so sicer
oblasti želele počastiti vse padle v državljanski vojni in žrtve Francovega sistema. Eden izmed
načinov je bil, da so dovolile objavo novih zemljevidov, na katerih so označeni grobovi žrtev
državljanske vojne in ''frankizma'', da bodo ti deležni vsaj kančka dostojnosti z normalnim
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pokopom. Kljub vsem novim ukrepom danes še vedno mnogi Španci menijo, da se v njihovi
državi želi obdobje 1936-1975 enostavno ''pomesti pod preprogo'' in da vse skupaj vedno bolj
postaja ''tabu tema''.
Francovi posmrtni ostanki se sicer nahajajo v Dolini padlih (šp. El valle de los caídos), ki je
oddaljena 60 km od Madrida. Pred nekaj leti je leva vlada ukazala izkop njegovih ostankov
(saj ni padel kot žrtev državljanske vojne kot preostali pokopani) ter njihov prenos iz doline,
kar je pri španskih množicah ter katoliški cerkvi sprožilo ogromne proteste in pritožbe, ki se
še vrstijo vse do danes, ko do izkopa še ni prišlo.
V letu 2018 je v Madridu prišlo tudi do velikega shoda, katerega namen je bila počastitev
generala Franca – na nasprotni strani je prišlo do protesta, kjer so vzklikali protifašistična
gesla. Tako je država tudi v tem pogledu danes ponovno razdeljena na dva dela, vloga, ki jo je
imel Francisco Franco ter njegov fašistični sistem med in po državljanski vojni, pa ostaja v
Španiji še danes ''kamen spotike''.

7. Povzetek
Desničarsko usmerjeni generali so 17. julija 1936 izvedli državni udar po vseh večjih mestih v
Španiji. Puč v Madridu je bil po bojih pri vojašnici El cuartel de la Montaña kmalu zatrt in
nacionalistom ni uspelo prevzeti oblasti v prestolnici, ki je ostajala v rokah republikancev.
Ker se je Franco zavedal, kakšni pomen ima Madrid, ga je hotel zavzeti z zunanjo intervencijo
– njegova vojska se je zato odpravila proti mestu iz severa, kjer je doživela zastoj pri
Guadarrami in iz juga, kjer so čete do novembra 1936 prispele do prestolnice.
Sami boji v Madridu so potekali v mesecu novembru ter decembru in nacionalistom ni uspelo
prebiti obrambne linije na zahodu ter vkorakati v mesto. Tako se je začelo (delno) obleganje
prestolnice na zahodu, jugu ter severozahodu, ki je trajalo praktično do konca vojne.
V želji, da bi njegove sile popolnoma obkolile mesto, je Franco v začetku leta 1937 sprožil
dve ofenzivi pri Jarami in Guadalajari, ki pa nista dosegli cilja – mesto še vedno ni bilo
popolnoma oblegano. V želji po prebitju fronte so tudi republikanci sprožili eno ofenzivo pri
Brunetu v sredini leta 1937, ki pa prav tako ni dosegla svojih ciljev, saj se je obkolitev
Madrida nadaljevala.
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Življenje v obleganem Madridu je bilo zelo težko: vsakodnevni bombni napadi, pomanjkanje
hrane, racioniranje, teror in mnoge druge stvari so zbijale moralo ter bojni duh pri
prebivalstvu.
Ko so nacionalisti v začetku leta 1939 osvojili Katalonijo, sta se na republikanski strani
pojavila dva tabora: tisti, ki so se želeli bojevati naprej in tisti, ki so želeli takojšnjo predajo.
V politiki je na koncu prevladal prvi, kar je v Madridu sprožilo številna nasprotovanja, ki so
vrh dosegla v Casadovem državnem udaru. Ta sicer pri Francu ni uspel izpogajati boljših
pogojev za mir in boji v Španiji so se nadaljevali vse do marca 1939, ko so nacionalistične
čete brez večjega odpora dokončno vkorakale v Madrid.
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