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Іспанський досвід мирного й успішного переходу від
франкістської авторитарної політичної системи до повноцінної
демократії, до того ж у стислий історичний термін, вважається
унікальним і навіть хрестоматійним і складає не тільки науковий,
але й практичний інтерес, особливо на тлі суперечливого характеру
реалізації ліберальних реформ в Україні. Разом з тим актуальним
залишається з’ясування такого важливого аспекту, як те, чим був
спричинений іспанський варіант демократизації. Ця проблематика в
українській історіографії залишається не розв’язаною, натомість у
зарубіжній іспаністиці знайдена адекватна відповідь: іспанський
транзит від франкізму до демократії був детермінований
перманентною демократичною лібералізацією франкістського
режиму [1].

Процес поступальної еволюції режиму, що існував в Іспанії у
1939–1975 роках під назвою “франкістського”, визнається у світовій
іспаністиці, як і те, що найяскравіше його віддзеркалення припало
на другий період історії франкізму, який обіймає кінець 1950-х–
1975 роки [2].

Насамперед слід наголосити на тому, що при утвердженні
авторитарної системи закономірністю є неминуче обмеження
демократії та її засад. Іспанія не стала тут винятком, тим паче, що
авторитарний характер влади був спричинений громадянською
війною. До речі, науковці – прихильники франкізму – вважають, що



іншого шляху, крім військового, для призупинення “демократії”
Народного фронту не існувало [3].

Отже, авторитаризм неминуче пов`язаний з обмеженням
демократії. Проблема полягає лише в тому, якої міри сягає це
обмеження. Треба зважити, чи авторитарна система впродовж свого
існування здійснює тотальну заборону демократії і відіграє
деструктивну роль, чи в міру розв`язання соціально-економічних та
політичних проблем сприяє поступовій демократизації суспільства і,
таким чином, переходові до повноцінного демократичного ладу. Цією
основоположною настановою будемо керуватися при розгляді даного
питання.

На нашу думку, дослідники припускаються суттєвої помилки, коли
розглядають ті чи інші події та факти франкістської держави
ізольовано, без урахування причинно-наслідкових зв`язків, тобто
громадянської війни, її перебігу та результатів. Загальновідомими є
сильна конфронтація політичних партій в Іспанії, принаймні в першій
половині ХХ ст., функціонування профспілок за партійною ознакою та
ворожнеча між ними, практика розв`язання міжпартійних,
профспілкових та інших проблем за допомогою силових методів [4].

Все ж навіть радянська історіографія, коментуючи й аналізуючи
франкістське законодавство в царині громадянських прав та
оголошуючи його декларативним, відзначала водночас наявність у
суспільно-політичному житті Іспанії часів франкізму демократичних,
хоча й дуже обмежених засад. Іспанські науковці Хорхе де Естебан і
Луїс Лопес Гуєрра звертають увагу на ту обставину, що режим Франко
із самого початку був сумісний з деякою свободою дій для різних
політичних структур, які репрезентували різноманітні соціальні
прошарки і були складовими частинами коаліції переможців. Ці
політичні структури зберігали, за висловом авторів, певну автономію
стосовно режиму. Основні принципи функціонування франкістського
режиму, на думку згаданих дослідників, зводилися до: 1) вилучення з
режиму переможених; 2) обмежений плюралізм для
переможених [5]. Треба зауважити, що заборони стосувалися
передусім тих, хто зазнав поразки в громадянській війні.

Опираючись на досягнення світової іспаністики, необхідно
констатувати, що франкістська держава надавала своїм громадянам
деякі демократичні права і гарантії. Скажімо, Д. Руїс і М. Галло
вважають “Хартію праці” (1938 р.) досить прогресивною в соціальному
плані, оскільки вона гарантувала захист приватної власності,
підприємництва та підприємницької ініціативи. Водночас “Хартія
праці” заперечувала право на страйки, пояснюючи це тим, що



“національне виробництво є єдине економічне об`єднання на
службі батьківщини, тому індивідуальні та колективні дії
розглядаються як злочин проти батьківщини” [6].

Інший закон конституційного характеру, такий як “Хартія
іспанців” (1945 р.), гарантував іспанцям рівність перед законом,
недоторканність особи, житла, таємницю листування, свободу зборів,
слова та асоціацій, у разі, якщо тут немає зазіхання на основні
принципи держави; ніхто не міг бути затриманий силами
громадського порядку інакше, як у випадку, що визначається законом;
питання про продовження арешту або звільнення мало вирішуватися
протягом 72 годин [7].

Так само релігійне законодавство нової франкістської держави
часто-густо оцінюється як таке,  що вело до “зміцнення впливу та
могутності клерикальних сил” у країні.  Справді,  закони від 9 і

27 листопада 1939 року та від 12 січня 1940 року
відновлювали державні субсидії церкві, релігійну службу, свята та
обряди [8]. На нашу думку, релігійне законодавство також стосувалось
дотримання та відновлення певних громадянських прав іспанців,
проте слід підкреслити, що оголошені релігійні права стосувалися
лише католиків.

Серед специфічних особливостей франкізму є функціонування в
державній структурі режиму такого представницького органу, як
кортеси. На наш погляд, утворення кортесів і їхня діяльність якраз
слугують ознакою авторитарності франкістського режиму, оскільки
тоталітарні системи за своєю природою абсолютно не сумісні з
представницькими органами. Ми оцінюємо діяльність кортесів, їх
статус у структурі франкізму як демократичну засаду, хоча і з
обмеженими повноваженнями і без розподілу гілок влади, але ж мова
йде тут про авторитарну систему.

Безпосередній аналіз тексту закону про кортеси від 17 липня 1942
р. засвідчує, що вже перша стаття закону визначала кортеси “як вищий
орган участі народу в справах держави”. Кортеси формувалися не за
партійним представництвом, а за корпоративним принципом, тобто
половину депутатів обирали корпорації, провінції та муніципалітети,
решту призначав глава держави. Вибори були двоступеневі [9].

Для деяких істориків компрометуючим аргументом у діяльності
кортесів було те, що їх обирали на основі обмеженого виборчого права,
що з їх створенням не втілився в життя принцип розподілу влади,
оскільки завдання кортесів полягало в “підготовці та опрацюванні
законів без шкоди для повноважень глави держави” [10]. Важко уявити
ситуацію, що в країні, яка пережила кровопролитну громадянську



війну, у якій були “переможці” і “переможені”, одразу буде
проголошено загальне виборче право й запроваджено чіткий розподіл
функцій між виконавчою, законодавчою та судовою владами. Такого
ідеального досвіду історія нам не залишала.

Так чи інакше під тиском очевидних реалій дослідники змушені
були визнавати наявність відповідних демократичних засад у
діяльності франкістської держави. Так, С.П. Пожарська констатує, що,
незважаючи на те, що діячі франкістського режиму головних своїх
ворогів бачили в особі тих, хто перебував по другий бік окопів під час
громадянської війни, іншими словами – у комуністах, соціалістах,
організованому робітничому русі, – вони завжди проявляли відому
терпимість до слів і справ консервативної опозиції монархо-
клерикального спрямування. Ця терпимість, яка почала зростати після
1945 року, обумовила, на її думку, формування в Іспанії елементів
громадянського суспільства [11].

Це справді так.  Уже в 1950-ті роки в Іспанії виникали
різноманітні легальні групи, які називали себе товариствами,
асоціаціями, інколи – партіями. Були вони переважно
недовговічними, але ефективно сприяли формуванню громадської
думки. Серед них виділяється декілька груп християнських демократів.
Російська дослідниця Л.В. Пономарьова справедливо констатує, що з
процесом переходу франкізму до відкритої ринкової економіки
пов`язаний широкий спектр поміркованих політичних реформ, що
стимулювали становлення громадянського суспільства в Іспанії [12].

Доречним буде простежити, хоча б конспективно, становлення
наукового розуміння суті громадянського суспільства. Уже французькі
просвітителі ХVІІІ століття, а згодом Г. Гегель розглядали
громадянське суспільство винятково як сферу приватних, егоїстичних,
а не суспільних інтересів. „В громадянському суспільстві, – вказував
Г. Гегель, – кожен для себе – мета, все інше для нього – ніщо. Однак
без співвідношення з іншими він не може досягнути своєї мети в
повному обсязі інші є для нього засобом в досягненні свого
особливого”. За Г. Гегелем, громадянське суспільство не могло б
існувати без держави, яка бере на себе функцію захисту спільних
інтересів всупереч егоїзму власників. Він підкреслював:
“Громадянське суспільство створене лише у сучасному світі” [13].
Таким чином, засади для утвердження громадянського суспільства
формуються лише при капіталізмі.

В Іспанії впродовж першої половини ХХ століття продовжували
домінувати, через слабкість капіталістичного способу виробництва,
традиційне суспільство, традиційна культура та психологія. Звідси



зберігався пріоритет держави стосовно кожної окремої
особистості, у суспільній свідомості, у соціально-економічному і
політичному житті. Становлення громадянського суспільства, процес
його структурування відбувались в Іспанії, як бачимо, у надзвичайних,
навіть екстремальних умовах. Сучасне розуміння громадянського
суспільства передбачає таке суспільство, у якому діють різноманітні
організації, об`єднання, що віддзеркалюють інтереси різних соціальних
груп, і при цьому вони не є складовими частинами державних
структур. Усі вони перебувають під охороною законодавства.
Громадянське суспільство – це втілення конкретно-історичного рівня
розвитку народовладдя, громадянськості людей, досягнутого рівня їх
контролю над державною владою. Іншими словами, громадянське
суспільство – це держава власників [14].

Загалом більшість дослідників не заперечують того факту, що з
кінця 1950-х років Іспанія стала відкритою країною з вільним правом
виїзду та в`їзду, на батьківщину почали повертатися політемігранти,
було проголошено свободу віросповідань усім віруючим; виникають та
розгортають діяльність політичні асоціації (партії); видано закон про
пресу (1966 р.), який скасовував попередню цензуру, дозволено
публікацію книжок лівого спрямування, вийшли друком усі твори
К. Маркса; знято політичну й карну відповідальність за події,
пов`язані з громадянською війною; 1965 р. офіційно дозволено
економічні страйки. У 60-х роках в Іспанії функціонувало вже декілька
десятків партій, груп, спілок, на середину 70-х – від 300 до 400
політичних асоціацій; ідеї та програма цього досить розмаїтого
політичного спектру знайшли достатньо чітке відображення на
шпальтах численних періодичних видань різного ідеологічного
спрямування. Навіть комуністи почали час від часу друкувати свої
статті [15].

Економічна політика франкістської держави, її успіхи стали
міцним підмурком подальшої демократизації франкізму. Відомо, що
вона провадилася впродовж двох чітко окреслених етапів: 1) 1939–
1959 роки – період автаркії та економічного націоналізму; 2) 1960–
1975 роки – період відмови від автаркії та переходу до відкритої
ринкової економіки західноєвропейського взірця [16].

Безпрецедентні соціальні зміни в житті іспанців сталися внаслідок
феноменального економічного буму 60–70-х років. Переважна
більшість науковців, незалежно від їхніх ідейно-політичних
переконань, підтверджують це.

Статистичні дані економічного зростання Іспанії в 60–70-х рр.
свідчать, що успіхи були вражаючі. Упродовж 1961–1975 рр., які часто



називають роками розвитку, економіка Іспанії зростала на
7 відсотків щорічно, швидше, ніж у будь-якій країні

некомуністичного світу, крім Японії. Прибутки на душу населення
збільшилися в чотири рази і вже в 1963–1964 рр. становили понад 500
доларів. За визначенням ООН, ці показники дозволили Іспанії
покинути групу країн, що розвиваються. Виробництво промислової
продукції зросло – якщо взяти за 100 відсотків 1958 р. – до 178,7
відсотка в 1974 році. У 1975 р., у рік смерті Ф. Франко, динаміка
виробництва в деяких галузях була феноменальною. Наприклад,
випуск автомобілів збільшився в 1962–1974 роках від 67 до 707 тисяч.
За ці ж роки потроїлось виробництво електроенергії, сталі, цементу
[17].

За короткий період, як підкреслюється в роботі “Західна Європа
у сучасному світі”, Іспанія з відсталої, переважно аграрної країни
перетворилась у розвинену індустріально-аграрну, зайнявши 1972 року
за розмірами валового внутрішнього продукту 5-те місце в Західній
Європі і 8-ме – у всьому капіталістичному світі [18].
Середній приріст валового національного продукту в 1961–1970 роках
становить 7,6 відсотка. Виробництво сталі збільшилось з 2,2
млн. тонн у 1960 р. до 7,4 млн. тонн у 1970. На початок 70-х років
Іспанія вийшла на 5-те місце в західному світі з кораблебудування.
Виникли нові промислові галузі, нова техніка та технологія, відбулися
суттєві зміни в інфраструктурі. Оновлено і побудовано близько 5 тисяч
кілометрів автомобільних доріг [19].

Щодо нерівномірного розподілу національного доходу серед різних
груп населення, так ретельно акцентованого радянською
історіографією, скористаємось даними Х.М. Гарсіа Ескудеро, які він
подає у своїй фундаментальній “Політичній історії двох Іспаній”.
Іспанський автор вдався до порівняльного аналізу розподілу
національних доходів в інших західноєвропейських країнах. Так, він
повідомляє, що 5 відсотків найбагатших людей Німеччини, Франції
отримують 14 відсотків національного доходу. Це, на думку автора,
справедливо. Таких же 5 відсотків багатіїв у Колумбії отримують 35–
42 відсотки національного доходу, що є свідченням явного
несправедливого розподілу національних багатств цієї країни. Дана
пропорція в Іспанії становить 17–19 відсотків, що, на думку
Х.М. Гарсіа Ескудеро, ближче до справедливого розподілу [20].

Але найбільш красномовним є загальновживаний у світі показник
економічного статусу країни – зростання національного прибутку на
душу населення. В Іспанії за роки розвитку він зріс від 517 доларів на
одну людину в 1960 році до 1360 доларів у 1975 р. (в цінах



1970 р.) та досяг 2000 доларів у 1980 р. [21].
Загальновідомим чинником, що свідчить про нормальне

функціонування економіки, є частка заробітної платні у валовому
внутрішньому продукті. Цей показник становить в Іспанії 64 відсотки в
1973 році, що поставив її, як стверджують дослідники, на один рівень з
провідними європейськими країнами [22].

Усе ж вони констатують, що декретом від 17 січня 1963 року було
встановлено мінімум гарантованої міжгалузевої зарплати, що
дорівнювало 60  песетам в день для робітників і службовців, але
недосконалість даного заходу полягала в тому, що, на думку авторів,
зростання мінімуму гарантованої зарплати майже до початку 70-х
років було нерегулярним і лише з 1970 року робітничий клас зумів
добитися його щорічного приросту. Зауважимо, що за десятиріччя

(1966–1976 рр.) мінімум гарантованої зарплати зріс у франкістській
Іспанії більш ніж у 4 рази [23].

Таким чином, досить значний спектр історичної літератури
засвідчує трансформацію франкізму у бік демократизму, що особливо
чітко окреслено в 60–70-х роках. За цих умов відбулося радикальне
обмеження функції держави, виробився той мінімальний рівень
громадянської свідомості, злагоди, котрого достатньо було, щоб
політичними засобами розв`язувати конфлікти, які виникали між
різними соціальними групами населення в процесі розподілу благ і
ресурсів, особливо ж влади, та у зв`язку з різницею у вартісних
орієнтаціях. У міру розвитку відносин та супутніх йому процесів
суспільство звільнялося від синдрому авторитаризму. Найголовніший
революційний результат іспанського “економічного дива” полягав у
появі численного та впливового середнього класу, який став
стабілізаційною основою суспільства, його мирної трансформації в
повноцінне, демократичне.
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