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Зарубіжна історична література поповнилася новим
фундаментальним доробком відомого американського іспаніста
Стенлі Пейна “Іспанська громадянська війна, Радянський Союз і
комунізм” (2004) [1].

Сам автор зазначає, що його праця є продовженням
наукового подвижництва таких учених, як Бурнет Боллотен, який
все своє життя присвятив зборові та вивченню матеріалів про
іспанський громадянський конфлікт, Рональд Радош, Мері Хебек і
Григорій Севастьянов, які одні з перших опублікували монографію
в такій втаємниченій історичній царині, як роль і місце СРСР в
іспанській громадянській війні 1936–1939 років. До речі, Стенлі
Пейн у своїй монографії “Режим Франко. 1936–1975 рр.” (Мадрид,
1987) слідом за своїм співвітчизником науковцем-іспаністом
Хуаном Лінцом дослідив типологію франкістського режиму і
визначив його як авторитарну політичну систему [2].

Перші два розділи рецензованої монографії присвячені
передісторії проблеми, тобто аналізу експансіоністської політики
Радянського Союзу та Комуністичного Інтернаціоналу щодо
просування світової пролетарської революції, її перемоги в різних
регіонах планети. Американський учений послуговується у своїх
пошуках найновішою історичною літературою російських
істориків. Як стверджує автор, Комінтерн був причетним як
фінансово, так й ідеологічно до створення 1920 року на Піренеях
комуністичної організації, інтерес до якої згодом втратив через
брак перспектив соціалістичної революції на півострові. Практична
допомога іспанській компартії з боку Комінтерну активізується з
початком світової економічної кризи й формуванням



антипріморіверистської опозиції та передумов ліквідації
військово-монархічної диктатури генерала Прімо де Рівери. Так, на
третьому з’їзді КПІ,  який відбувся в серпні 1929 року, незважаючи
на протести окремих партійців, було затверджено стратегію,
запропоновану Комінтерном, а саме: встановлення в Іспанії після
повалення військової диктатури “демократичної республіки
робітників і селян” [3].

Цілком закономірно, що найбільше уваги автор приділив
передумовам і перебігу іспанської громадянської війни та
багатоманітній діяльності СРСР і Комінтерну під час цих трагічних
для іспанців подій. З початком громадянського протистояння
іспанська делегація, очолювана Кодовільєю та Ернандесом,
отримала в Москві від Г. Димитрова такі настанови: “...Землі
потрібно шляхом проведення аграрної реформи конфісковувати.
Страйки використовувати “раціонально”. Комуністичні профспілки
повинні боротися за право пролетаріату керувати підприємствами...
Майно всіх “монархічних сил”, тобто консервативних, підлягає
конфіскації, а лідери – арештові...” 17 липня 1936 року,
за декілька годин до антиреспубліканського виступу військових,
іспанське комуністичне керівництво отримало термінову депешу з
Москви з пропозицією використання всіх засобів для арешту
керівників правих сил, розформування армії, поліції та державної
адміністрації. Аналогічні настанови тривали і в наступні роки
громадянської війни [4].

Вражаючі матеріали наводить й аналізує автор в окремому
параграфі під заголовком “НКВС в Іспанії”. С. Пейн вважає, що
радянські енкаведисти, очолювані майором О. Орловим, відіграли
виняткову роль у зміцненні та розширенні влади іспанської
компартії в республіканській зоні. З прибуттям О.Орлова на
іспанську землю системного завершення набуло будівництво
спеціальних тюрем. Щоправда, до цього кожна з іспанських партій,
які входили до Народного фронту, мали свої, власні, окремі, так би
мовити, партійні в’язниці. Тепер же система в’язниць з радянським
і частково іспанським штатом, розгорнута Орловим, стала
екстериторіальною проблемою. Крім того, до тюремних комплексів
добудовувалися крематорії. Окрім цього кривавого ремесла, якому
навчав радянський майор іспанців, Орлов і його команда
обладнали шість шкіл з підготовки шпигунських кадрів і
формування розлогої мережі агентури для радянського
закордонного шпигунства та розробляли різного роду розвідувальні
операції в національній зоні. Було створено розлогу мережу



радянської агентури, використовуючи як цивільних, так і
військовиків, включаючи закордонних журналістів. Чимало з них
було перекинуто згодом зі спеціальними та шпигунськими цілями
в країни Західної Європи й Північної Америки. Міністр
закордонних справ Іспанської республіки Альварес дель Вайо
дозволив радянським кадебістам користуватися всіма
комунікаціями міністерства. О. Орлов доповідав у Москву, що
гарні стосунки з міністром закордонних справ республіки
дозволяють мати доступ до всієї інформації, яка надходить до
міністерства та до тієї, яку отримують закордонні дипломатичні
представництва, акредитовані в Мадриді [5].

Стенлі Пейн зазначає, що франкістська історіографія
однозначно позиціонує провідну думку про те, що головною метою
діяльності Комінтерну в Іспанії в 1936–1939 роках було
встановлення комуністичного режиму. Натомість західна історична
література не є в цьому сенсі, на думку дослідника, такою
гомогенною. У ній автор виділяє принаймні два підходи: суть
першого полягає в тому, що радянське втручання (інтервенція) в
іспанські події передбачала реалізацію в союзі з провідними
західноєвропейськими країнами системи колективної безпеки,
досягнення якої було офіційною політикою СРСР від 1935 до 1939
року; другого – що Сталін, допомагаючи іспанським
республіканцям, керувався геостратегічними та революційними
інтересами. Автор подає також розлогу статистику радянської
матеріальної та військової допомоги Іспанії [6].

Не обійшов увагою С. Пейн одну з найбільших фінансових
авантюр Іспанської республіки – відправку урядом Негріна
золотого запасу країни до СРСР. Американський дослідник
з’ясував, що золотий запас Іспанії зберігався в монетах і злитках,
фінансових активах тощо. Він був спакований у 7800 ящиків, у 13 з
них – золото в злитках, загальною вагою 510 тонн, 460 тонн з яких
становило золото найвищої проби. Для перевезення золотого
вантажу Орловим було підготовлено чотири радянські кораблі, які
стояли на якорі в Картахені. У супроводі чотирьох працівників
Банку Іспанії та радянських кадебістів вантаж прибув 7 листопада
1936 року до СРСР. Тодішня ринкова ціна іспанського золота
складала, за підрахунками дослідника, 518 млн. дол. С. Пейн
вважає, що за першим задумом іспанський золотий запас
відправляли без укладення спеціальної угоди щодо його
подальшого використання до Радянського Союзу з метою
депозитного зберігання. Проте, за свідченнями Орлова, Сталін у



приватній розмові з ним висловився на кшталт того, що
іспанці не побачать свого золота “як власних вух”. За успішно
проведену операцію з іспанським золотим запасом Орлов був
нагороджений орденом Леніна, а республіканська Іспанія
опинилась у повній фінансовій і військовій залежності від
Радянського Союзу [7].

У рецензованій монографії аналізується такий феномен
іспанської громадянської війни, як інтернаціональні бригади, які
були слухняним знаряддям у руках Москви, їхня чисельність,
втрати. Окремі сюжети дослідження пов’язані з аналізом ролі та
місця специфічного радянського контингенту на території
республіканської Іспанії, особливо так званих радників, подаються
порівняльні статистичні дані щодо радянських військових
поставок, якості військової техніки, її вартості у грошовому
еквіваленті тощо [8].

Загалом рецензована робота американського дослідника
Стенлі Пейна є вагомим внеском у зарубіжну іспаністику, оскільки
автор розставляє нові акценти над низкою донині дебатованих
питань. Безсумнівно, що його праця слугуватиме міцним
підмурком для подальших наукових пошуків українських
істориків-іспаністів.
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