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У статті аналізуються особливості внутрішньої політики
іспанського франкістського режиму у роки Другої світової війни,
з’ясовуються економічні наслідки громадянської війни 1936–1939
років, правові, політичні, ідеологічні та соціальні засади формування
нових державних виконавчих і законодавчих структур, напрямки
повоєнної репресивної діяльності франкістського уряду.
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1 квітня 1939 року генералісимус Франко написав у своєму
останньому зведенні періоду іспанського громадянського
протистояння: “Війна завершена”. На цей час окреслилися принципові
юридично-правові, економічні, політичні й соціальні засади
внутрішньої політики франкістської держави, остаточна конфігурація
яких завершиться у 1940-х роках [1]. Їхній аналіз, який здійснюється у
цій статті, дозволить передовсім спростувати тезу про фашистський
характер режиму і з’ясувати типологію франкізму як авторитарної
політичної системи, дослідити внутрішньополітичну стратегію, її
практику та еволюцію на різних етапах розвитку франкістської Іспанії.
До того ж необхідно наголосити на тому, що в українській
історіографії це перша спроба комплексного аналізу внутрішньої
політики франкізму в контексті сучасних світових і вітчизняних реалій.

Разом з тим, зарубіжна історіографія, насамперед іспанська,
характеризуються значним доробком у цій царині. Опубліковано
низку базових документальних матеріалів і джерел про генезу,
становлення, внутрішній розвиток та еволюцію системи, створеної
іспанським генералом [2]. Досліджувана нами проблема також
вивчалася як у працях загального, так і спеціального характеру [3].

Перш ніж перейти до з’ясовування проблематики статті, на нашу



думку, потребує конкретизації питання економічних наслідків
громадянської війни в Іспанії і таким чином визначення стартових
позицій франкістського режиму. Науковці називають різні,
здебільшого орієнтовні, цифри руйнацій. Загальні матеріальні втрати
Іспанії в роки громадянської війни становлять у грошовому еквіваленті
30 мільйонів песет. Було зруйновано чверть мільйона осель, така ж
сама кількість була непридатною для проживання. Виведено з ладу 40–
42 відсотки рухомого складу залізничного транспорту, 20–35 –
кораблів торгового флоту. Промислове виробництво на півострові
скоротилося станом на 1939–1940 рік на 31 відсоток,
сільськогосподарське – на 21, валовий внутрішній продукт – на 26,
валовий внутрішній продукт на душу населення – на 28 відсотків від
довоєнного рівня. Катастрофічною виявилася ситуація в аграрному
секторі, яка ускладнилася недородом через засухи 1941–1942 років.
Так, поголів’я великої рогатої худоби знизилася на 34,3 відсотки, овець
– на 32,7, свиней – на 50,6 відсотка. 1939 року було засіяно лише 8
мільйонів гектарів пшениці, тоді як у 1935 року – 11 мільйонів. Деякі
дослідники стверджують, що прибутки основної маси людей
наприкінці громадянської війни впали до рівня 1900 року. Іспанське
республіканське керівництво вивезло до СРСР золотий запас країни
(510 тонн), натомість франкістський режим, купляючи в Італії та
Німеччині військове обладнання, заборгував цим країнам до 1 млрд.
дол. Загалом руйнівні наслідки трирічної громадянської війни довелося
заліковувати протягом майже десяти років [4].

Дискусії про природу та типологію режиму Франко мають
тривалу історію і тривають нині. Першим, хто в 1964 році визначив
франкізм як “авторитарний режим”, був американський науковець,
професор Колумбійського університету Хуан Лінц. Цей же автор
запропонував основні критерії авторитарних політичних систем, серед
яких він назвав такі: наявність у суспільстві обмеженого плюралізму,
відсутність демократії, авторитарне суспільство характеризується
радше своєрідним менталітетом, ніж єдиною уніфікованою ідеологією.
Система каудилізму, тобто персоніфікація влади, за франкізму є, за
твердженнями зарубіжних іспаністів, найсуперечливішою і
неадекватною тодішнім і сучасним юридично-правовим нормам.

Процес перебирання генералом Франко абсолютної влади
засадничо зініціював Декрет про створення Хунти національної
оборони від 29 вересня 1936 року, який виділяє головну причину
одноособової влади генерала, а саме, досягнення військової перемоги в
громадянському протистоянні. Наступні декрети й закони, особливо
Закон про главу держави від 8 серпня 1939 року (Ley de la Jefatura del



Estado), передавали генералісимусові “верховну владу і право
видавати юридичні постанови загального характеру (без згоди
кортесів, але за схвалення уряду); визначалися джерела абсолютної
влади (військова перемога, порятунок єдиної і нової Іспанії,
“хрестовий похід” проти комунізму) та встановлювалася
відповідальність глави держави тільки перед Богом та Історією;
пізніше було узаконене право Франко назвати спадкоємця іспанської
корони; глава держави персоніфікувався як “верховний представник
нації, який уособлював національний суверенітет, він здійснював
верховну політичну і адміністративну владу в країні” [6].

Таким чином, уже впродовж 1939–1945 років генерал Франсиско
Франко отримав формально необмежену владу: був главою держави і
головою уряду, генералісимусом збройних сил, національним головою
єдиної партії ФЕТ і ХОНС, його владні повноваження набрали
диктаторського характеру.

Найактивніші дискусії в наукових колах тривають довкола
питання репресивної суті франкістського режиму. Перманентно
робляться спроби назвати прикінцеві статистичні дані репресованих
франкістами під час громадянської війни і в перші повоєнні роки. Усе
ж сучасний стан дослідження цієї проблематики дозволяє нині
оприлюднити лише приблизне число жертв у національній зоні –

150 тисяч осіб, тобто вдвічі більше, ніж число жертв у
республіканській зоні. Репресії, які продовжувалися в Іспанії після
громадянської війни, представлялися режимом як заходи “очищення” і
безсумнівно мали превентивний і залякувальний характер. Вони
тривали, за різними даними, до 1943 року. Окрім цього, у “перші роки
миру” створювалося розлоге репресивне законодавство, тобто таким
чином розширювався інструментарій цього напрямку внутрішньої
політики франкізму. Характерним було й те, що фактично
припинилося неформальне насильство часів війни, воно
продовжувалось у легальних формах на основі новоствореного
законодавства [7].

Особливістю репресивної діяльності франкізму було те, що
повоєнне репресивне законодавство дублювало відповідні закони
військового часу. Так, 9 лютого 1939 року було прийнято Закон про
відповідальність за політичну діяльність, статті якого мали зворотну
дію. Перша стаття закону встановлювала відповідальність осіб за
“активні” та “пасивні” підривні політичні дії, які вони вчиняли
від 1 жовтня 1934 року і до 18 липня 1936 року. За цим
законом заборонялася діяльність 24 партій, профспілок, побудованих
за партійною ознакою, громадських організацій. У 1942 році цей закон



був модифікований, а в 1945 році взагалі скасований, оскільки
запроваджували інші нові процедури відповідальності та покарань за
політичні дії (1966 року спеціальним декретом було відмінено
правочинність Закону про політичну відповідальність). Відповідно до
Закону про політичну відповідальність було порушено після
громадянської війни тисячі справ. Так, у Мадриді – 4000, Аліканте –
4200, Барселоні – понад 10 тисяч. Серед видів покарань домінували
штрафи, позбавлення права на професію, висилка, відчуження майна
тощо [7].

Новий Закон про репресії проти масонства та комунізму,
опублікований у березні 1940 року, забороняв масонські ложі та
комуністичні організації, передбачав тюремне ув’язнення від 12 до

30 років за належність осіб до масонських та комуністичних
організацій, їхніх філій і осередків; покаранню підлягали також особи
за пропаганду цих ідей і ті, хто чинив підривні дії проти релігії та
церковних установ, проти громадських інститутів, а також проти
суспільної стабільності. Такими, насамперед, вважалися комуністи,
троцькісти, анархісти. Стаття 8 цього Закону дозволяла таких осіб
усувати з державних, громадських посад, з адміністративних рад у
приватних підприємствах, штрафувати й конфісковувати майно. За
Законом створювалася спеціальна судова інстанція, голову якої
призначав глава держави та членами якої були армійський генерал,
керівник ФЕТ-ХОНС та два юристи.  Станом на осінь 1943 року в
кожній провінції діяли суди для розгляду справ щодо комуністів і
масонів. Необхідно наголосити на тому, що статті цього Закону були
не чітко сформульовані й дозволялась можливість їхньої широкої
інтерпретації, що спричиняло різного роду курйози. Наприклад, до
відповідальності інколи притягували навіть монархістів.

Наступні закони “Про державну безпеку” (березень 1941 року) та
“Про військовий заколот” (березень 1943 року, скасований

1960-го) передбачали модифікацію карного кодексу та
покарання “винних” у підготовці військового заколоту за законами
військового часу. Під дію цих законів попадали ті особи, які
поширювали неправдиву або тенденційну інформацію, спрямовану на
підрив внутрішньої стабільності, розпалюванню міжнародних
конфліктів, наносили шкоду престижу держави, армії чи владі; чи
брали участь у зібраннях,  маніфестаціях з такими ж цілями; чи ті, що
вчиняли акти з метою ліквідації чи завдавали шкоди комунальним
службам, громадському транспорту. До підривних акцій відносилися,
за цими законами, страйки, саботажі чи інші аналогічні дії, які мали
політичні цілі і порушували громадський порядок. У 1945 році було



прийнято поправку до цих законів, яка передбачала покарання за
нанесення словом чи письмово образи армії і всьому, що з нею
пов’язано. Ще через два роки, коли партизанська боротьба проти
режиму, керована Москвою, досягла свого апогею, було схвалено
Закон про бандитизм і тероризм, за яким провадження справ такого
ґатунку передавалося в руки військової юрисдикції [8].

Таким чином,  за роки Другої світової війни франкістська
диктатура розробила для захисту Нової держави виняткове репресивне
законодавство, яке було спрямоване проти будь-якого інакодумства та
опозиції.

Значну роль у репресивній політиці франкізму відігравали сили
громадського порядку, зокрема, Цивільна гвардія та новостворені
поліційні підрозділи: служба безпеки, створена в березні 1941 року, і
загальний поліційний корпус з трьох бригад, функціями двох з яких
був контроль за поведінкою громадян і політичними репресіями, а
третя відала збором інформації та громадськими розслідуваннями. До
її функцій входило також відстеження стану громадської думки й
поширення чуток. Головною рисою цих поліційних структур було те,
що їхня діяльність в дійсності залишалась аж до смерті каудильйо
безконтрольною. Для того, щоб отримати від підозрюваних у
політичних злочинах інформацію чи зізнання, їх піддавали в цих
органах тортурам і катуванням, часто-густо надмірним. Діяльність
поліційних підрозділів також підтримувала в країні атмосферу страху.
Загалом режим класифікував всіх громадян на три категорії:
прихильників режиму, вороже налаштованих та індиферентних.

Серед інших каральних заходів щодо противників режиму, до
яких вдавався уряд Ф. Франко, назвемо так звані “чистки” та цензуру.
Перші чистки, відомі як “трудові”, розпочалися з осені 1936 року,
тобто в перші місяці громадянської війни відповідно до декретів
Державно-адміністративної хунти від листопада 1936 року та травня
1937 року. У даному випадку йшлося про звільнення з роботи на
промислових підприємствах, сфері обслуговування, профспілках. Нова
хвиля чисток припала на кінець громадянської війни, коли 10 лютого
1939 року було прийнято новий закон про чистки в управлінських
структурах, згодом, за новим законом від 12 березня цього ж року, – в
органах місцевого самоврядування.

Наймасовішим гонінням було піддане вчительство, особливо
початкових шкіл, яке, як вважало франкістське керівництво, є
відповідальним за поширення в іспанському суспільстві небезпечного
вірусу просвітництва, лібералізму, демократії та соціалістичних ідей, а
також шкідливих педагогічних теорій, як наприклад, спільне навчання



хлопчиків і дівчаток. За приблизними підрахунками, було покарано 25
відсотків вчителів і випускників педучилищ, або майже 16 тисяч осіб, з
яких 6 тисяч були позбавлені права на професію. Необхідно
наголосити на тому, що чистки в школах мали катастрофічні наслідки
для освіти в Іспанії, оскільки звільняли з посад найпрогресивнішу
частину вчительства і тих, хто найбільше був причетний до
демократичного реформування шкільного навчання у роки Другої
республіки. Що стосується чисток в інших сферах громадського життя,
то в судовій, фіскальній і дипломатичній службах було звільнено з
посад відповідно 14, 22 і 26 відсотків працівників.

Цей процес поширювався і на приватні підприємства. Щоправда,
він відбувався тут за більш спрощеною процедурою: власник доводив
до відповідних органів під гаслом “ворогів режиму” списки тих, кого
прагнув позбутися.

У такій ситуації найманий робітник зовсім не міг захистися від
сваволі працедавця, які інколи переходили всілякі межі і влада
вимушена була попереджати їхню надмірну старанність.

Насадження цензури розпочалося з весни 1938 року відповідно
до Закону про цензуру в засобах інформації та установах культури
(квітень 1938 року). У преамбулі Закону пояснювалося, що засоби
масової інформації формують настрої громадян, тому держава
перебирає на себе організацію, контроль й нагляд над ЗМІ; стаття 2
перераховувала функції держави: регулювання числа й обсягів
публікацій і радіопередач, їхня цензура; пряме втручання в
призначення посадових осіб тощо. Зауважимо, що іспанці були
позбавлені принаймні у початковий період франкізму достовірної
інформації, повний контроль режиму над якою сприяв поширенню
чуток, які, у свою чергу, розглядалися як правдиві відомості. Це
змусило режим організувати спеціальну службу для відстеження чуток
і карати за їхнє поширення. Репресивні заходи застосовувалися щодо
національних мов, зокрема, каталонської та баскської, використання
яких вважалося шкідливим і несумісним з принципами єдиної й нової
Іспанії [9].

У перші повоєнні роки розпочався процес державного
будівництва франкістського режиму, принципів та особливостей
функціонування центральних і місцевих органів влади. Матеріали
засвідчують, що для тимчасового управління підвладними територіями
було створено 1936 р. Державно-адміністративну Хунту, яка
складалася з Генерального секретаріату глави держави, Генерального
уряду, Генерального секретаріату закордонних справ. Хунта
складалась із семи міністерств (комісій): фінансів, юстиції,



промисловості, торгівлі і постачання, сільського господарства, праці,
культури й освіти, громадських робіт і комунікацій. Вона
координувала діяльність губернаторів, провінційних і муніципальних
управлінських комісій, які складалися з виборних представників різних
галузей. За своїми якостями представники місцевих органів влади мали
відповідати таким критеріям: професіоналізм, аполітизм, патріотизм.
Декрет від 30 жовтня 1937 року роз’яснював, що до муніципальних
комісій обираються найбільш добросовісні платники податків,
високоморальні, з бездоганною поведінкою люди (окрім прихильників
Народного Фронту). 9 серпня 1939 року було сформовано другий уряд
(перший був створений у лютому 1938 року), у якому домінували
військові, фалангісти та представники світських католицьких
організацій. Функції голови уряду до 1973 року незмінно виконував
Ф. Франко, будучи водночас главою держави
[10].

Інституційна новація 1939–1945 років полягала насамперед у
відновлені діяльності кортесів і запровадженні корпоративного
принципу при формуванні представницьких центральних і місцевих
органів влади. Аналіз закону “Про іспанські кортеси” від 17 липня
1942 року засвідчує квоту призначуваних главою держави
прокурадорес (депутатів) та обраних від імені промислових,
сільськогосподарських, комерційних, мілітарних, мистецьких,
культурно-освітніх корпорацій; прерогативи та повноваження кортесів
тощо [11].

Основні громадянські права й обов’язки іспанців знайшли своє
законодавче закріплення в конституційному Законі “Хартії
іспанців” (1945 рік).

У преамбулі “Хартії іспанців” проголошувалися “недоторканність
і свобода особи”, визначалося, що людина має “обов’язки і права,
здійснення яких гарантується в порядку загального блага”. Серед
обов’язків, що перераховувались у першому розділі “Хартії”,
іспанським громадянам належало “вірно служити Вітчизні, голові
держави і коритися законам”. Закон також гарантував іспанцям спільні
із західними демократіями: права на повагу особистості та сімейну
честь, на виховання й освіту, участь у державному управлінні, вільного
вибору місця проживання в межах національної території, свободу
листування, слова, зборів, об’єднань. Кожен іспанець, зазначалося в
статті 12, може вільно висловлювати свої думки, якщо вони не
суперечитимуть основним принципам держави, не будуть спрямовані
проти духовної, національної та соціальної єдності країни. Водночас
стаття 25 надавала право державі при потребі тимчасово призупиняти



дію цих статей, так само, як кожен іспанець міг бути затриманий
без санкції суду на 72  години. “Хартія іспанців” стверджувала, що
сповідування католицизму, який є релігією іспанської держави,
користується її офіційним заступництвом.

Згідно з даним законом іспанці мали право на працю та її
справедливу винагороду, яка забезпечить добробут і моральний спосіб
життя; визнавалося також право на допомогу в старості, на випадок
смерті, хвороби, пологів, травми на виробництві, при інвалідності та
безробітті. Держава зобов’язувалася піклуватися про народні таланти,
щоб кожен з них не загинув через брак матеріальних засобів. “Хартія”
характеризувала режим як державу органічної демократії, що об’єднує
всі політичні асоціації та групи; має представництво “природних
джерел” – соціальних і професійних груп, муніципалітетів, громад,
родин [12].

У світовій іспаністиці триває серйозна полеміка з приводу
ідеологічного спрямування франкістської держави, зокрема, ролі,
місця, впливу фалангізму та католицизму на формування світоглядних
засад франкізму і його фундатора.

Передовсім зазначимо, що аналіз текстів, стенограм, промов, заяв,
інтерв’ю позбавляють нас доказів стверджувати про особисті
переконання і сповідування Ф. Франком фашистської чи націонал-
соціалістичної ідеології. Промови каудильйо характеризуються
різними історичними ремінісценціями, екскурсами в минуле та
паралелями, пафосом і героїзацією іспанського буття, еклектикою.
Вони є осучасненою версією традиційної іспанської ідеології, тобто
католицького традиціоналізму.

Підмурком, на якому формувалась ідеологія франкізму, був
католицизм і його вчення. Католицька церква освятила повстання
військових і назвала його “хрестовим походом” за Бога та Іспанію, а
режим кваліфікувала як “католицьку державу”, соціальну політику якої
надихало вчення католицької церкви [13]. У травні 1937 року 900
іспанських єпископів підписали до світової громадськості
колективного листа, маючи на меті спростувати поширювану
тенденційну інформацію про нібито фашистський характер повстання.
Підписанти підтверджували “легітимність справи повсталих та її
характер крусади в захист християнської релігії й цивілізації” [14].
Документи підтверджують потужний “процес рехристиянізації
Іспанії”. Сам каудильйо підкреслював повсякчас, що очолюваний ним
рух є “національним”, “іспанським”, “католицьким”. Найперше,
франкізм скасував республіканське атеїстичне законодавство.

Державотворення режиму мало відкритий конфесійний характер.



Це засвідчують основні закони: “Хартія праці” (1938), “Хартія
іспанців” (1945) та інші. У відання церкви було передано освіту,
виховання; церковні свята отримали державний статус. Представники
церкви призначались радниками міністерств різних державних
установ, капеланами у збройних силах тощо. Костел отримав виняткові
права в матрімоніальних справах [15].

Окрім виняткового статусу й ролі католицької церкви та її
вчення, франкістська держава активно використовувала такі
ідеологічні постулати, як націоналізм, антикомунізм, антилібералізм,
іспанідад тощо [16]. Отже, вивчення внутрішньої політики
франкістської Іспанії 1939–1955 років дає підставу стверджувати, що
франкістська державність була віддзеркаленням тодішньої політичної
та економічної ситуації в Іспанії, вона вибудовувалась на принципах
каудилізму, авторитаризму та корпоративізму як провідних елементах
іспанської політичної культури та психології, опиралася на традиційні
соціальні структури, для неї характерні “обмежений” плюралізм,
перебирання авторитарною владою законодавчих функцій, відсутність
чітко розробленої, єдиної ідеології, домінування в політичному спектрі
режиму традиційних національних ідейних та моральних цінностей,
католицизму і його вчення.
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В статье исследуются особенности внутренней политики
испанского франкистского режима в годы Второй мировой войны,
изучаются экономические последствия гражданской войны 1936–1939
годов, правые, политические, идеологические и социальные основы
формирования новых государственных исполнительных и
законодательных структур, направления повоенной репрессивной



деятельности франкистского правительства.
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