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Dzia³alnoœæ miêdzynarodowa Drugiej Republiki Hiszpañskiej

Streszczenie: Celem artyku³u jest ukazanie aktywnoœci miêdzynarodowej Hiszpanii w latach 1931–1936,
czyli w okresie Drugiej Republiki. W artykule podjêto problemy zmierzaj¹ce do odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania badawcze: (1) Na czym polega³a reorganizacja hiszpañskich struktur dyplomatycznych
po przemianach ustrojowych roku 1931?; (2) Kto by³ odpowiedzialny za kszta³towanie polityki zagranicznej Hiszpanii w okresie Drugiej Republiki?; (3) Jak kszta³towa³y siê relacje z najwa¿niejszymi aktorami sceny miêdzynarodowej?; (4) W czym przejawia³a siê hiszpañska dzia³alnoœæ na forum Ligi
Narodów? Przy pisaniu artyku³u wykorzystano metodê analizy i krytyki Ÿróde³ oraz analizê porównawcz¹ dostêpnych, g³ównie hiszpañskojêzycznych, publikacji.
Autorka dochodzi do wniosku, ¿e hiszpañska polityka zagraniczna w okresie Drugiej Republiki
nie by³a imponuj¹ca, ale stanowi³a wypadkow¹ mo¿liwoœci pañstwa. By³a te¿ dostosowana do trudnych okolicznoœci miêdzynarodowych oraz wewnêtrznych wyznaczników ideologicznych. Polityka
ta uleg³a transformacji: od kultywowania wielkich idea³ów pacyfistycznych do pragmatycznej neutralnoœci i realizmu.
S³owa kluczowe: Druga Republika Hiszpañska, pacyfizm, relacje bilateralne, Liga Narodów

D

ruga Republika zosta³a ustanowiona w Hiszpanii 14 kwietnia 1931 r.1, kiedy
w stosunkach miêdzynarodowych w Europie wyczuwalne ju¿ by³y pewne napiêcia. By³ to okres rozwoju nazizmu, faszyzmu, konsolidacji Zwi¹zku Radzieckiego. Odczuwalne by³y te¿ skutki kryzysu ekonomicznego z 1929 r. (Egido León,
2000, s. 189–190; Pereira, Neila, 1989, s. 112–113).

Organizacja dyplomacji hiszpañskiej w nowym ustroju
Zaraz po ustanowieniu republiki wielu dyplomatów, którzy byli desygnowani na swe
stanowiska w okresie dyktatury genera³a Miguela Primo de Rivery z³o¿y³o dymisjê. Skala zjawiska by³a tak du¿a, ¿e Kortezy przyjê³y dekret o wczeœniejszej emeryturze dla dyplomatów, którzy rezygnowali z pe³nionych funkcji, gdy¿ nie chcieli wyrzec siê swoich
sympatii do poprzedniego ustroju. Zaistnia³a wiêc potrzeba uzupe³nienia wakatów ludŸmi, którzy oddani byli w³adzy republikañskiej. Wiele stanowisk ambasadorskich objêli
intelektualiœci: pisarz i dziennikarz Ramón Pérez de Ayala zosta³ ambasadorem w Wielkiej Brytanii, filozof i historyk Américo Castro – w Niemczech, a pisarz i historyk Salvador de Madariaga – najpierw w USA, a potem we Francji. W praktyce wysokie
1

Na temat okolicznoœci ustanowienia w Hiszpanii republiki oraz przemian wewnêtrznych z tym
zwi¹zanych zob. M. Tuñón de Lara (1997, s. 547–568).
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stanowiska obejmowa³y czêsto osoby lojalne wobec re¿imu, ale bez odpowiedniego
przygotowania i doœwiadczenia w s³u¿bie zagranicznej. Zdarzali siê jednak kompetentni
politycy, jak np. ministrowie spraw zagranicznych: Luis de Zulueta, Fernando de los
Ríos, Augusto Barcia oraz ambasadorowie: wspomniani Ramón Pérez de Ayala, Salvador de Madariaga oraz Julio Álvarez del Vayo.
Ni¿sze stanowiska zarówno w placówkach zagranicznych, jak w MSZ zajmowali
nadal zwolennicy ustroju monarchicznego. Utrudnia³o to prowadzenie spójnej polityki
zagranicznej. Du¿ym problemem w tej materii by³y te¿ ci¹g³e zmiany na szczeblu rz¹dowym (Neila Hernández, 2003, s. 467–468). W okresie republiki a¿ jedenaœcie razy dosz³o
do zmiany ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne. £¹cznie do 19 VII 1936 r.
funkcjê tê pe³ni³o dziesiêciu polityków (Alejando Lerroux García ministrem spraw zagranicznych by³ dwukrotnie: 14 IV–16 XII 1931 oraz 25 IX–29 X 1935). Niekorzystnie
na politykê zagraniczn¹ wp³ywa³y te¿ zawirowania w polityce wewnêtrznej: nieudany
zamach stanu z 1932 r. zorganizowany przez genera³a José Sanjurjo (tzw. „La Sanjurjada”), wydarzenia z Casas Viejas2, anarchistyczne powstania, zawirowania w armii i Koœciele (Pereira, Neila, 1989, s. 103–104; Egido León, 2000, s. 191–192, 217; Pereira,
1983, s. 161).

Hiszpañski pacyfizm i wizjonerzy polityki zagranicznej
okresu Drugiej Republiki
Wiele cech polityki zagranicznej Hiszpanii z okresu Drugiej Republiki odzwierciedla
konstytucja z 1931 r. Cechy te to pacyfizm i przywi¹zanie do wartoœci stoj¹cych u podstaw Ligi Narodów. W artykule 6 konstytucji Hiszpania wyrzek³a siê wojny, jako sposobu
rozstrzygania sporów, w artykule 7 – zobowi¹za³a siê do przestrzegania uniwersalnych
norm prawa miêdzynarodowego, natomiast w 65 – uzna³a wy¿szoœæ tych norm nad przepisami prawa wewnêtrznego. W artykule 77 Hiszpania zgodzi³a siê by ewentualne wypowiedzenie wojny mia³o miejsce na warunkach okreœlonych w Pakcie Ligi Narodów, po
wyczerpaniu œrodków koncyliacyjnych i arbitra¿owych przewidzianych w wi¹¿¹cych j¹
traktatach. Natomiast artyku³ 78 przewidywa³, ¿e ewentualne wyst¹pienie Hiszpanii
z Ligi Narodów mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie specjalnej uchwa³y przyjêtej przez
parlament. Konstytucja ta uwzglêdniaj¹ca zapisy Paktu Ligi Narodów oraz Paktu Brianda-Kelloga wpisa³a siê w nurt miêdzynarodowego pacyfizmu prawnego lat 30. XX w.
(Moradiellos, 2003, s. 69–70; Neila Hernández, 2003, s. 464–465).
Ustawa zasadnicza z 1931 r. zrobi³a te¿ uk³on w stronê Portugalczyków i pañstw
Ameryki £aciñskiej, gdy¿ u³atwi³a ich obywatelom nabywanie podwójnego obywatelstwa (art. 24). Da³a te¿ szansê nabycia obywatelstwa osobom o hiszpañskich korzeniach
rezyduj¹cym za granic¹ (art. 23). Zapis ten dotyczy³ zw³aszcza wygnanych z Hiszpanii
jeszcze za czasów królów katolickich ¯ydów sefardyjskich (Pereira, Neila, 1989, s. 112;
Egido León, 2000, s. 194–195).
2
Krwawe starcia z anarchistami w styczniu 1933 r. w miejscowoœci Casas Viejas, w wyniku których
œmieræ ponios³o ponad 20 osób. Incydent ten doprowadzi³ do kryzysu politycznego, a w konsekwencji
do upadku socjalistycznego rz¹du Manuela Azañi.
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Za twórców hiszpañskiej polityki zagranicznej okresu republikañskiego nale¿y uznaæ
Salvadora de Madariagê oraz Manuela Azañê. Obaj politycy mieli jednak nieco inne wizje dzia³alnoœci zewnêtrznej pañstwa. De Madariaga – ambasador w USA i Francji,
d³ugoletni przedstawiciel Hiszpanii przy Lidze Narodów – k³ad³ nacisk na wzmocnienie
szczerej i efektywnej wspó³pracy miêdzynarodowej (zob. Madariaga Álvarez-Prida,
2009, s. 85–95). Nawo³ywa³ do wspó³pracy z pañstwami neutralnymi i kultywowania
œcis³ego sojuszu z Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹. Sugerowa³ te¿ przyjaŸñ z Portugali¹ i dobre
relacje z obu Amerykami. Manuel Azaña by³ natomiast zwolennikiem odpowiedzialnej,
pozytywnej neutralnoœci (neutralidad responsable, neutralidad positiva), nie oznaczaj¹cej jednak wyizolowania oraz aktywnego pacyfizmu (pacifismo activo), nie wynikaj¹cego jednak z niemocy czy bezbronnoœci (Neila Hernández, 2003, s. 455; Egido
León, 2000, s. 195–196). De Madariaga skupia³ siê wiêc na realizowaniu interesów narodowych przez pryzmat wspó³pracy miêdzynarodowej, a realista Azaña – na bezpoœredniej ochronie hiszpañskiej racji stanu (Neila Hernández, 2003, s. 458–460).

Relacje z Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹
Jednym z tradycyjnych partnerów Hiszpanii od zawsze by³a Francja. W relacjach
z tym pañstwem w okresie Drugiej Republiki by³y pewne problemy. Po pierwsze, Pary¿
przyj¹³ hiszpañskich emigrantów politycznych z samym królem Alfonsem XIII na czele.
Hiszpania i Francja ró¿ni³y siê równie¿ w sprawie delimitacji terytoriów w Maroku oraz
statusu Tangeru. Ponadto, Francja utrzymywa³a swoje ograniczenia iloœciowe na hiszpañskie towary. Szanse na polepszenie relacji pojawi³y siê jednak ju¿ w 1932 r. wraz z utworzeniem we Francji socjalistycznego rz¹du Édouarda Herriota. Pod koniec tego samego
roku dosz³o do legendarnej wizyty nowego premiera w Madrycie. Pojawi³y siê nawet
spekulacje, ¿e przy tej okazji dosz³o do zawarcia tajnego paktu, w którym Hiszpania zgodzi³a siê na przemarsz francuskich si³ z Afryki w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Dziœ ju¿ wiadomo na pewno, ¿e takiego uk³adu nie podpisano. Oba pañstwa zbli¿y³y natomiast swe stanowiska w sprawie rozbrojenia – jednego z g³ównych w¹tków w ówczesnej dyskusji na forum Ligi Narodów. Hiszpania i Francja podpisa³y te¿ umowy w sprawie
wzajemnej ochrony praw pracowniczych. Najwiêksze kontrowersje zwi¹zane z t¹ wizyt¹
wzbudzi³ ch³odny dystans hiszpañskiego premiera – Manuela Azañi – który nie zgodzi³
siê nawet na rozmowê z Herriotem w cztery oczy. Wierny zasadzie neutralnoœci nie
chcia³ stwarzaæ wra¿enia, ¿e Hiszpania ma szczególne powi¹zania z jakimkolwiek
pañstwem.
Mimo to, wizyta Herriota w Hiszpanii przynios³a wymierne efekty zw³aszcza dziêki
osobistemu zaanga¿owaniu nowych ministrów spraw zagranicznych: Josepha Paula
Boncoura i Fernanda de los Ríos. Pod koniec 1932 r. nast¹pi³ wzrost zainteresowania
Hiszpani¹ francuskich mediów. Zwiêkszy³a siê wymiana kulturalna. Francja zaoferowa³a te¿ pomoc w nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych miêdzy Hiszpani¹ a ZSRR.
Po zmianie rz¹du w Hiszpanii i lekkim och³odzeniu relacji zaktualizowano porozumienie
w sprawie Tangeru (Hiszpania uzyska³a jedynie drobne korzyœci) oraz zawarto umowy
o handlu i ¿egludze. Zbli¿enie hiszpañsko-francuskie w okresie rz¹dów Drugiej Republiki nale¿y uznaæ jednak za iluzoryczne, o czym œwiadczy brak poparcia przez Francjê si³
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republikañskich podczas wojny domowej (Egido León, 2000, s. 199–201, 205; Pereira,
1983, s. 162).
Wielka Brytania przyjê³a powstanie Drugiej Republiki w Hiszpanii z pewn¹ rezerw¹.
Oba pañstwa reprezentowa³y inne podejœcia do polityki w regionie Morza Œródziemnego. Ró¿ni³a je te¿ kwestia Gibraltaru oraz rozbie¿ne interesy handlowe. Jednak
dziêki dzia³alnoœci ambasadorów: George’a Grahame’a i Ramóna Pérez de Ayala relacje
siê ociepli³y (Pereira, Neila, 1989, s. 106; Egido León, 2000, s. 206; Pereira, 1983,
s. 162–163).

Relacje z Niemcami i W³ochami
Stosunki Hiszpanii z Niemcami nie by³y zbyt intensywne. Niemcy mog³y obawiaæ siê
ewentualnego porozumienia Hiszpanii z Francj¹. Jednak po wielokrotnej demonstracji
hiszpañskiej neutralnoœci obawy te ucich³y. Hiszpania nie znajdowa³a siê w orbicie bezpoœrednich zainteresowañ Hitlera. Po dojœciu do w³adzy koalicji radykalno-cedystowskiej relacje z Niemcami jednak siê zacieœni³y: handlowano broni¹, wielu hiszpañskich
polityków odbywa³o podró¿e do Niemiec3, rz¹d hiszpañski zaproponowa³ nawet
wspó³pracê hiszpañskiej policji z Gestapo (Pereira, 1983, s. 163). Wtedy te¿ zosta³y ustanowione kana³y, którymi Niemcy dostarcza³y pomoc nacjonalistom podczas wojny domowej (Egido León, 2000, s. 209–210; Pereira, Neila, 1989, s. 108–109).
Relacje z W³ochami by³y bardziej skomplikowane. Utrudnia³y je nie tylko w³oskie
obawy o istnienie tajnego hiszpañsko-francuskiego uk³adu wojskowego, ale równie¿
inwazja W³och na Abisyniê oraz pertraktacje z W³ochami hiszpañskich dysydentów genera³a Sanjurjo, którzy w zamian za dostawy broni byli gotowi po ewentualnym zwyciêstwie
na pewne ustêpstwa w Afryce. W porozumieniu zawartym z hiszpañskimi konspiratorami w 1934 r. Mussolini4 zgodzi³ siê wesprzeæ ich w obaleniu republiki w zamian za zawarcie uk³adu handlowego i umowy przyjaŸni, neutralnoœæ, utrzymanie status quo na
Morzu Œródziemnym oraz wycofanie siê z domniemanego (o którym by³a wczeœniej
mowa) uk³adu wojskowego z Francj¹ (Egido León, 2000, s. 208–209).

Relacje z pañstwami Ameryki £aciñskiej i Marokiem
Podstawê dla dobrych relacji z Ameryk¹ £aciñsk¹ da³a konstytucja z 1931 r.,
a zw³aszcza jej artyku³y: 24 – traktuj¹cy o podwójnym obywatelstwie, o którym by³a ju¿
mowa oraz 50 – o wspó³pracy kulturalnej. W okresie republiki wzmocniono obecnoœæ

3
Takie podró¿e odbyli m.in.: José María Gil Robles – lider CEDA (Hiszpañskiej Konfederacji Prawicy Autonomicznej), Ángel Herrera – dyrektor powi¹zanego z CEDA dziennika „El Debate” oraz José
Antonio Primo de Rivera (syn Miguela), który zdoby³ w Niemczech fundusze na za³o¿on¹ przez siebie
partiê Falangê.
4
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas swej dyktatury œcis³e kontakty z Mussolinim utrzymywa³ Miguel Primo de Rivera. W³ochy wspar³y te¿ finansowo dzia³alnoœæ Falangi – partii za³o¿onej przez jego syna (Pereira, Neila, 1989, s. 107).
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dyplomatyczn¹ w regionie, podnosz¹c do rangi ambasad niektóre poselstwa oraz tworz¹c
nowe przedstawicielstwa. Hiszpania nadal pragnê³a przewodziæ grupie pañstw hispanoamerykañskich na forum Ligi Narodów. Dlatego te¿ zaanga¿owa³a siê w roli mediatora
w spór miêdzy Kolumbi¹ i Peru o miasto Leticia (ostatecznie przyznano je Kolumbii)
oraz miêdzy Boliwi¹ i Paragwajem o region Chaco (tu mediacja okaza³a siê nieskuteczna). Spoœród pañstw latynoamerykañskich najœciœlejsze relacje nawi¹zano z Meksykiem.
To w³aœnie to pañstwo wspar³o republikanów podczas wojny domowej, sta³o siê domem
dla emigrantów politycznych oraz siedzib¹ lewicowego rz¹du na uchodŸctwie (Egido
León, 2000, s. 211–212; zob. te¿: Neila Hernández, 2003, s. 462–463).
W Maroku rz¹d republikañski mia³ dwa cele: ograniczyæ liczbê stacjonuj¹cych tam
¿o³nierzy oraz obni¿yæ koszty zarz¹dzania prowincj¹. Postulaty te nie podoba³y siê czêœci
wojskowych, którzy pobyt w Afryce traktowali jako dobr¹ okazjê do awansu. Wojsko pozosta³e w Maroku zradykalizowa³o swoje pogl¹dy. Rozpocz¹³ siê proces przygotowywania
gruntu pod bunt genera³ów, który doprowadzi³ do wybuchu wojny domowej. Pojawiaj¹ce
siê symptomy nacjonalizmu marokañskiego spotka³y siê natomiast z brakiem zainteresowania i niezrozumieniem strony hiszpañskiej. Ponadto, reprezentuj¹cy w³adzê cywiln¹
Wysocy Komisarze zakazali rdzennej ludnoœci dzia³alnoœci politycznej. Ograniczenie wiêc
kontroli wojskowej w Maroku sz³o w parze ze zwiêkszeniem presji na ludnoœæ cywiln¹.
Jednoczeœnie, w 1934 r. Hiszpania zajê³a region Ifni – enklawê w zachodniej Afryce,
naprzeciw Wysp Kanaryjskich przyznan¹ jej na mocy uk³adu z 1884 r., któr¹ jednak do
tego czasu zajmowali Francuzi. W sprawie Tangeru Hiszpania liczy³a na zwiêkszenie
swych wp³ywów, korzystaj¹c z faktu, ¿e w maju 1936 r. dotychczasowy uk³ad mia³ wygasn¹æ. Jednak z uwagi na opóŸnianie negocjacji przez Francjê i Wielk¹ Brytaniê oraz zaanga¿owanie potencjalnego sojusznika – W³och – w Etiopii uda³o siê Hiszpanii osi¹gn¹æ,
jak ju¿ wczeœniej wspomniano, jedynie minimalne korzyœci w sprawach administracyjnych i policyjnych. Niewiele wiadomo o dzia³alnoœci rz¹du republikañskiego w Gwinei.
Pewne jest jedynie to, ¿e w 1935 r. za³o¿ono tam koloniê karn¹ i podzielono ten obszar na
dwa dystrykty: Gwineê kontynentaln¹ i Fernando Poo (dzisiejsza wyspa Bioko) (Egido
León, 2000, s. 212– 214).

Relacje z Portugali¹
Relacje Hiszpanii z Portugali¹ charakteryzowa³y siê w okresie Drugiej Republiki niestabilnoœci¹. Za rz¹dów lewicy Hiszpania wspiera³a portugalsk¹ opozycjê. Manuel
Azaña uczestniczy³ nawet osobiœcie w negocjowaniu po¿yczki dla portugalskich dysydentów na zakup broni. Po dojœciu do w³adzy si³ prawicowych tego typu wsparcie siê
skoñczy³o. Relacje siê ociepli³y: Salazar zaproponowa³ zawarcie traktatu o przyjaŸni,
dosz³o do kilku wizyt na wysokim szczeblu, wreszcie os¹dzono odpowiedzialnych za dostawy broni, która mia³a s³u¿yæ do zamachu przeciwko portugalskiemu dyktatorowi. Po
zwyciêstwie w Hiszpanii Frontu Ludowego relacje siê och³odzi³y. Portugalia sta³a siê
centrum operacyjnym hiszpañskich polityków przygotowuj¹cych powstanie zbrojne. Nie
by³o w¹tpliwoœci, po której stronie opowie siê zachodni s¹siad Hiszpanii w zbli¿aj¹cej
siê wojnie domowej (Egido León, 2000, s. 214–216; zob. te¿: Pereira, Neila, 1989,
s. 107–108; Neila Hernández, 2003, s. 462).
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Relacje ze Zwi¹zkiem Sowieckim, Stanami Zjednoczonymi
i Watykanem
Relacje Hiszpanii ze Zwi¹zkiem Sowieckim nie by³y tak œcis³e jak mog³oby siê pozornie wydawaæ. Ustrój sowiecki Hiszpania uzna³a w 1933 r. (po przyjêciu rok wczeœniej ZSRR do Ligi Narodów), a do wymiany ambasadorów dosz³o dopiero w 1936 r. A¿
tak du¿e opóŸnienie wynika³o z faktu, ¿e przed objêciem funkcji ambasadora zmar³ desygnowany na to stanowisko Anatolij £unaczarski. Si³y prawicowe natomiast, które
dosz³y do w³adzy w 1933 r. podesz³y z wiêksz¹ rezerw¹ do kontaktów z ZSRS. Nie
przeszkodzi³o to jednak by w okresie republiki wielu hiszpañskich polityków i ludzi
kultury z Hiszpanii odwiedza³o ZSRS. Inicjatorem tych podró¿y by³a specjalnie w tym
celu powo³ana organizacja Intourist (Pereira, Neila, 1989, s. 109; Egido León, 2000,
s. 216).
Na relacjach Hiszpanii ze Stanami Zjednoczonymi w okresie republiki ci¹¿y³ duch
wydarzeñ z 1898 r.5 Jeden z powa¿niejszych kryzysów w tych relacjach wi¹za³ siê z interpelacj¹ parlamentarn¹ w Kortezach, w której zaproponowano anulowanie umowy miêdzy Hiszpani¹ a Compañía Telefónica nale¿¹cej do amerykañskiej spó³ki ITT. Dopiero
w wyniku interwencji amerykañskiego ambasadora rozwi¹zano problem na korzyœæ
USA (Egido León, 2000, s. 217). Oba pañstwa konkurowa³y te¿ o wp³ywy w Ameryce
£aciñskiej (Pereira, Neila, 1989, s. 110).
Kontakty z Watykanem by³y natomiast bardzo napiête, gdy¿ Hiszpania za czasów
Drugiej Republiki by³a pañstwem laickim. W³adze chcia³y skoñczyæ z przywilejami koœcielnymi, przeprowadziæ reformê szkolnictwa oraz zrestrukturyzowaæ w³asnoœæ, a potem
rozwi¹zaæ Towarzystwo Jezusowe (Compañía de Jesús). To wszystko nie podoba³o
siê Koœcio³owi i doprowadzi³o do otwartego konfliktu z w³adzami (Egido León, 2000,
s. 217). Ukonstytuowa³y siê jednak dwa stronnictwa w Koœciele. Pierwsze objê³o grupê
zwolenników bezpoœredniego starcia z laickimi w³adzami (m.in. kardyna³ Pedro Segura
– zmuszony do rezygnacji z zajmowanej funkcji i wydalony z kraju oraz kardyna³ Isidro
Gomá), drugie – grupê pod¹¿aj¹c¹ za wskazówkami watykañskiego sekretarza stanu
Eugenia Pacellego – przysz³ego papie¿a Piusa XII. Sugerowa³ on nie polemizowaæ
z w³adzami, ale nie rezygnowaæ z walki o religiê, porz¹dek i w³asnoœæ (Pereira, 1983,
s. 164–165).
Zaraz po nastaniu republiki mia³ miejsce tzw. tragiczny tydzieñ w Koœciele (la semana trágica de la Iglesia). W dniach 8–14 paŸdziernika 1931 r. dosz³o do ostrych staræ
w parlamencie przy okazji debaty nad projektem nowej konstytucji i proponowanego
w nim kszta³tu relacji pañstwo–Koœció³ (zob. Arbeloa, 2006). Wreszcie ustawa z dnia
2 czerwca 1933 r. uznaj¹ca Koœció³ za „departament administracyjny pañstwa” (departamento administrativo del Estado) zmusi³a papie¿a Piusa XI do ostrego sprzeciwu wyra¿onego w Encyklice „Dilectissima nobis Hispania” (Preira, 1983, s. 165).

5

W 1898 r., w wyniku przegranej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, Hiszpania straci³a resztê swoich posiad³oœci kolonialnych (Kubê, Portoryko, Filipiny, Guam). W 1899 r. sprzeda³a Niemcom równie¿
Karoliny z Palau i Mariany Pó³nocne. Wydarzenia te w historii Hiszpanii s¹ nazywane Katastrof¹ roku
1898 (desastre de 98).
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Dzia³alnoœæ Hiszpanii na forum Ligi Narodów
W okresie Drugiej Republiki Hiszpania aktywnie anga¿owa³a siê na forum Ligi Narodów. Organizacja ta da³a pañstwom o ma³ym i œrednim znaczeniu nowe instrumenty
wp³ywania na stosunki miêdzynarodowe (Neila Hernández, 2003, s. 457). Hiszpania korzysta³a z tych mo¿liwoœci: broni³a wspólnych wartoœci po japoñskiej inwazji na chiñsk¹
Mand¿uriê6, zg³asza³a inicjatywy rozbrojeniowe, dzia³a³a w grupie pañstw neutralnych
(tzw. Grupie Oœmiu). W porozumieniu tym oprócz Hiszpanii uczestniczy³y Szwajcaria,
Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia oraz – do 1936 r. – równie¿ Belgia i Czechos³owacja.
Po wycofaniu siê tych dwóch ostatnich pañstw powsta³a tzw. Grupa Szeœciu (inaczej Grupa
Neutralnych) – stowarzyszenie pañstw, które by³y neutralne podczas I wojny œwiatowej
i chcia³y zachowaæ ten status na wypadek ewentualnego konfliktu w przysz³oœci.
Mimo hiszpañskich wysi³ków nie uda³o siê unikn¹æ fiaska konferencji rozbrojeniowej, która rozpoczê³a siê w 1932 r. (Moradiellos, 2003, s. 71; Pereira, Neila, 1989,
s. 111). Nie powiod³a siê równie¿ realizacja idei Paktu Œródziemnomorskiego (nazywanego równie¿ Œródziemnomorskim Locarno) – regionalnego porozumienia w ramach
systemu bezpieczeñstwa zbiorowego (Neila Hernández, 2003, s. 461). Hiszpania zaanga¿owa³a siê jeszcze w kryzys zwi¹zany z w³osk¹ inwazj¹ na Abisyniê w 1935 r. zdecydowanie domagaj¹c siê z³agodzenia sankcji ekonomicznych ustanowionych wobec W³och
przez Ligê Narodów (Moradiellos, 2003, s. 72).

Konkluzje
Wœród hiszpañskich badaczy analizuj¹cych okres Drugiej Republiki s¹ tacy, którzy
sugeruj¹, ¿e Hiszpania w tym okresie by³a pozbawiona polityki zagranicznej (por. Jover
Zamora, 1963, s. 751–794; Tamames, 1976). Powy¿ej przywo³ane fakty wydaj¹ siê jednak przeczyæ tej tezie. Nale¿y zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e hiszpañska polityka zagraniczna w tym okresie nie by³a imponuj¹ca, ale stanowi³a wypadkow¹ mo¿liwoœci
pañstwa. By³a te¿ dostosowana do trudnych okolicznoœci miêdzynarodowych oraz wewnêtrznych wyznaczników ideologicznych. Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie
Drugiej Republiki uleg³a transformacji: od kultywowania wielkich idea³ów pacyfistycznych do pragmatycznej neutralnoœci i realizmu (Moradiellos, 2003, s. 69)7.
Wojna domowa, która wybuch³a w 1936 r. by³a spowodowana konfliktem wewnêtrznym. Nie by³a inspirowana z zewn¹trz, jak g³osi³y czêsto propagandy obu stron. Trudno
uwierzyæ zarówno w komunistyczny spisek zainicjowany przez ZSRS (teza g³oszona
przez uczestników prawicowego buntu, który doprowadzi³ do wojny), jak i we w³osko-niemieck¹ zmowê, która przes¹dzi³a o zamachu stanu (teza republikanów). Pewne
6

Zaanga¿owanie w tê sprawê hiszpañskiego delegata de Madariagi by³o tak du¿e, ¿e otrzyma³ on
przydomek „Don Kiszota Man¿urii”. Jednak ani Francja ani Wielka Brytania ani USA nie mia³y zamiaru w³¹czaæ siê w tak odleg³y konflikt przeciwko Japonii na rzecz os³abionych i niestabilnych Chin (Moradiellos, 2003, s. 70).
7
Na temat polityki zagranicznej Hiszpanii w okresie Drugiej Republiki patrz te¿: Olivié, 1999,
s. 264–291; Palomares Lerma, 1994, s. 62–70; Powell, 1995, s. 30–32.
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jest natomiast, ¿e sam przebieg wojny i jej wynik by³y uzale¿nione od zaanga¿owania zewnêtrznego (Moradiellos, 2003, s. 73). Hiszpañska wojna po internacjonalizacji sta³a siê
poligonem doœwiadczalnym dla pañstw przed decyduj¹cym starciem, czyli II wojn¹
œwiatow¹ (zob. Mizerska-Wrotkowska, 2012, s. 161–180).
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The international activity of the Second Spanish Republic
Summary
The aim of this article is to show the international activity of Spain between 1931–1936, the period
of the Second Republic. The article attempts to answer the following questions: (1) What exactly was the
nature of the reorganization of the Spanish diplomatic structures after the change of regime in 1931?
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(2) Who was responsible for shaping the foreign policy of Spain during the Second Republic? (3) What
were Spain’s relations with key actors on the international stage during this period? (4) How did Spanish
activity manifest itself in the forum of the League of Nations? The article analyses and criticizes sources
of information and makes a comparative analysis of available publications, chiefly in Spanish.
The author concludes that although the Spanish foreign policy during the Second Republic was not
impressive, it did reflect the capacity of the state at the time. It was also adapted to the difficult international circumstances and domestic ideological determinants. This policy underwent a transformation
– from cultivating the great ideals of pacifism and neutrality to pragmatic neutrality and realism.
Key words: Second Spanish Republic, pacifism, bilateral relations, the League of Nations

