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У статті йдеться про контраверсійні підходи та оцінки щодо
періодизації франкістської Іспанії. Здійснено екскурс у радянську
історіографію, набутки якої слугують базою для розвою сучасної
вітчизняної іспаністики в царині досліджуваної проблеми.
Аналізуються найновіші концепції та парадигми зарубіжної
історичної літератури, зокрема, іспанської, у контексті виокремлення
конкретних періодів в історії франкізму, їхнього змістового
наповнення.
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Застосування плюралістичних оцінок щодо історичних процесів,
відмови від штучних схем, догм і стереотипів в історичній науці
проблема періодизації франкізму залишається серйозною науковою
лакуною. Нинішні реалії, як наші національні, так і світові,
диктують необхідність хоч би часткового її заповнення.
При цьому наголосимо, що у західній іспаністиці щодо франкізму
побутує принаймні дві спільні для всіх робіт парадигми: перша
пропонує теорію антидемократичності франкістського режиму, друга –
його перманентну еволюційну лібералізацію впродовж майже
сорокарічної історії. Щодо останнього концептуального підходу
виникає питання, чи ці зміни віддзеркалювали реальну модифікацію
франкізму в бік демократизації. Серед зарубіжних науковців
простежується в цьому контексті два основних погляди, перший з яких
базується на постулатах статичності, другий – динамічності режиму.
Прихильники концепції статичності франкізму представляють його як
однорідну, незмінну тоталітарно-авторитарну політичну систему, тоді
як їхні опоненти виділяють щонайменше декілька якісно різних
періодів у його розвитку [1, с. 171–172].

Разом з тим, факт еволюції франкізму, його специфічної
матеріалізації та трансформації на різних етапах існування



сьогодні визнається майже всіма іспаністами. Проте в
радянській науці цю еволюцію та її періодизацію розглядали
винятково як свідчення саморуйнації франкізму, його неспроможності,
занепаду та краху. Стовідсотково можна стверджувати, що визначені
істориками-марксистами періоди в історії франкізму носять штучний
і абстрактний характер і мають політичне підґрунтя. Іншими словами,
маємо приклад застосування провідного методологічного принципу
марксистсько-ленінської історичної науки про неминучу загибель
капіталістичної системи і побудови на її уламках нового
соціалістичного суспільства. Виходячи з цього постулату, радянські
історики розглядали всю історію франкізму, – починаючи з часу
становлення і до смерті його засновника, – в стані перманентної і
всезростаючої кризи. Так само й аргументація періодизації не могла
бути в таких умовах іншою, як формальною і стереотипною, щось на
зразок: масовий терор і поліцейське переслідування, зубожіння мас,
непомірна експлуатація трудящих, всезростаюча антифранкістська
боротьба тощо. Тобто традиційний класовий підхід при аналізі
соціально-економічних і політичних явищ відповідно до радянського
офіціозу. І разом з тим саме історики радянської доби зробили
перший внесок у розв'язання цієї проблеми. Завдяки їм молода
українська іспаністика дістала опору на серйозну фактологічну
базу.

Зішлемося на декілька прикладів марксистської періодизації
франкізму в працях російських дослідників. Провідний
іспаніст С.П. Пожарська у своїй ґрунтовній монографії
"Від 18 липня 1936 – довга дорога" (1977) виділяє в історії франкізму
два періоди: 1) від 1939 до 1945
року і визначає його як шлях "стабілізації" (мається на увазі
остаточне утвердження франкістських фашистських структур в
Іспанії); 2) від 1945 до 1975 року, тобто з часу завершення Другої
світової війни і до дати смерті Ф.  Франко.  Ці роки отримали назву
"ерозії франкізму" [2, с. 4–173].

У колективній праці "Іспанія. 1918–1972 pp. Історичний
нарис" (1975), що стала своєрідним підсумком досягнутого на той
час у радянській іспаністиці, підхід до визначення окремих періодів
франкізму є не таким зарегламентованим. Окремо виділяється в ній
період Другої світової війни, далі – повоєнні роки, основним змістом
яких були контрольована економіка та зміни в суспільно-політичному
житті, і останній період, що охоплює 60–70-ті роки і дістав назву
"Іспанія на порозі радикальних перемін" [3, с. 249, 387]. Автори
прагнули уникнути відкритої заполітизованості в розв'язанні цього



серйозного питання і найближче підійшли до комплексного
аналізу особливостей та чіткої диференціації окремих етапів в історії
франкізму. Ця періодизація стала базовою в майбутніх наукових
пошуках.

Гарсіа Хосе, робота якого "Іспанія XX століття" (1967)
започаткувала радянську іспаністику, в основу якої покладено
різнопланові іспанські джерела та документи, зазначає, що в офіційних
публікаціях франкістських державних структур політичний та
економічний розвиток Іспанії, починаючи з 1939 року, ділиться на
чотири періоди: роки Другої світової війни (1939–1945 pp.); період
міжнародної ізоляції Іспанії (1945–1951 pp.); роки так званого
прискореного економічного розвитку (1951–1959 pp.); період
стабілізації та планування економіки від 1959 року [4, с. 367]. У свою
чергу, дослідник пропонує власну періодизацію: 1) "Нова
держава" (1939–1945 pp.); 2) франкістська Іспанія після війни (1945–
1953 pp.); 3) розклад франкізму (1953–1965 pp.) [4, с. 273, 308, 366].
Третій період, пропонований Гарсіа Хосе, чітко репрезентує класове
спрямування й оцінку франкізму. При цьому слід урахувати, що працю
Гарсіа Хосе було опубліковано в 1967 році, тобто тоді, коли
франкістська система набирала динаміки й історія її була ще далекою
від завершення, що ускладнювало визначення його ритмів і контурів.

Уперше наукову періодизацію історії франкістської Іспанії, а не
ідеологічну схему, запропонувала у радянській іспаністиці російський
історик Л.В. Пономарьова. Це результат її аналізу еволюції франкізму.
Перший період, за Л.В. Пономарьовою, обіймає 1939–1950 pp. і
включає в себе післявоєнну відбудову іспанської економіки,
досягнення політичної стабільності режиму, якому, на думку
автора, були притаманні всі суттєві риси держави фашистського
типу, спроби індустріалізації в умовах міжнародної ізоляції,
державного контролю та автаркії; другий період вкладається в
п'ятдесяті роки (1951–1959). Упродовж цього часу Іспанія вийшла з
міжнародної ізоляції, вдалася до прискореної індустріалізації в
цілому екстенсивними методами, повільно відходила від автаркії,
прагнула подолати відставання сільського господарства - усе це разом
взяте спричинило соціальну та валютно-фінансову кризу. Третій і
останній етап обіймає 60–70-ті роки, під час яких здійснювався
перехід від державного тоталітаризму до авторитарного,
диктаторського режиму, держава відмовилася від автаркії,
лібералізувала економіку, формувалося громадянське суспільство [5,
с. 468–469]. Дослідниця чітко визначила специфіку кожного етапу,
крім того, зауважила, що саме в рамках франкізму йшло



становлення майбутнього демократичного ладу в Іспанії.
Серйозний прорив у досить складну проблему періодизації

історії франкізму здійснено в післяперебудовні часи. Це стосується
насамперед російських істориків. Досліджуючи саме цю
проблему, С.М. Хенкін запропонував періодизацію післявоєнної
історії Іспанії, виділивши в ній "пом'якшені" типи політичного
управління, що поперемінно змінювалися: перший – тоталітарно-
авторитарний, припадає на 1939 – кінець 1950-х pp. та другий – з кінця
1950-х до 1975 року, названий "чисто" авторитарним режимом [6, с. 6].
Така періодизація не викликає заперечень щодо типології франкізму, її
можна прийняти як відправну з відповідними уточненнями.

Проблема періодизації іспанської історії в епоху франкізму
розроблялася і продовжує бути в центрі уваги іспанських
дослідників. Підкреслимо насамперед те, що іспанські праці про
франкізм і його внутрішню періодизацію постулюють широку палітру
поглядів: від симпатаків, палких прихильників режиму до його
поміркованих опонентів і непримиренних противників.

Щодо періодизації, то іспанські науковці, незалежно від
власних ідейно-політичних поглядів і симпатій, достовірніші в
трактуванні тих чи інших періодів франкізму, у їх обґрунтуванні та
наповненні реальним змістом. Іншими словами, іспанська
історіографія, навіть марксистського спрямування, позбавлена
відкритого ідеологічного акценту.

Так, досить органічними є, на нашу думку, періодизації
франкістської історії, дані С. Віларом (історико-марксистом) і

Д. Руїсом, який відкидає будь-яку власну політичну
заангажованість. Так, С. Вілар виділяє в історії франкізму три періоди:
1) від 1936 до 1956-го, як роки братовбивчої війни та післявоєнні; 2)
1956–1973 роки, названі автором "між автаркією та розвитком"; 3)
1973–1975 pp., характерні переходом від тривалої диктатури до
монархічного плану [7, с. 23–107]. Нам здається, що останній період,
вказаний С. Віларом, дещо штучний і вирваний із загального
контексту, оскільки "монархічний план" був ініційований Ф. Франко
ще в 40-х роках і розв’язувався впродовж усього франкістського
періоду.

Заслуговує на увагу періодизація економічної політики Ф.
Франко, яку подав Д. Руїс. На його думку, від 1939 до 1953 року в
Іспанії утвердився новий економічний порядок з автарктичними
методами; 1953–1959 pp. – перехідний період між автаркією та
стабілізацією; 1960–1973 pp. – період економічного піднесення; від
1973 до 1975 року – року смерті Ф.Франко – час занепаду франкізму



[1, с. 15–161]. Д. Руїс досить аутентично розрізняє етапи
економічної політики в іспанському суспільстві доби Ф. Франко,
окрім останнього, упродовж якого політична еволюція й економічна
стратегія та практика взаємообумовлювали одна одну і діалектично
трансформувались.

Авторський колектив "Історії Іспанії й Америки" (Барселона,
1961), розв’язуючи проблему періодизації економічної політики
іспанської держави впродовж першої половини XX ст., виділяє 1939–
1959 роки в окремий період. На думку іспанських дослідників, цими
роками франкістська держава переборола наслідки громадянської
війни і започаткувала реконструкцію економіки під егідою автаркії та
дирижизму. Вони стверджують, що політика економічного
націоналізму та індустріалізації продемонструвала значні зрушення й
результати, які підготували іспанську економіку до нового етапу –
етапу інтеграції в європейські структури та перебирання
західноєвропейської економічної моделі, що забезпечило економічне
процвітання [9, с. 306–307].

Оригінальний підхід у розв’язанні проблеми періодизації
франкізму здійснив іспанський соціолог Амандо де Мігель. Цей підхід
не викликає особливих заперечень. На думку вченого, кожне
десятиріччя в історії франкістської держави характеризується
своєрідними політичною панорамою, ритмом і пульсом іспанського
суспільного життя. Відповідно до цього автор виділяє чотири
окремі періоди ( по  10 років кожен), визначає їх загальні економічні й
політичні прикмети [10, с. 25].

Іспанський дослідник досить влучно ідентифікував поетапне
домінування відповідних сил, які він визначає як "праві
націоналістичні". Саме вони ініціювали ліберальну економічну
політику та еволюційну трансформацію франкістського режиму. 1976
рік, перший рік після смерті Ф. Франко, Амандо де Мігель
характеризує як рік "кризи", (щоправда, не конкретизуючи зміст
даного визначення) та "інституювання монархії"[10, с. 25–26].

Відомий американський іспаніст, знаний фахівець з історії
франкізму, Стенлі Пейн виділяє в ній три періоди:

1) напівфашистський (потенційно
імперіалістичний), що припадає на 1936–1945 роки; 2) наступне
десятиріччя від 1946 до 1957 року кваліфікується як період
національного католицького корпоративізму, у якому фашистський
компонент був остаточно подоланий; 3) 1958–1975 роки визначаються
дослідником як технократичний період або ж як різновид
бюрократичного авторитаризму (11, р. 652).



Х.Ф. Бадіа, іспанський історик і правознавець, беззастережно
підтримує тезу про еволюцію франкістського режиму і виділює в його
розвитку, як і С. Пейн, також три етапи. По-перше, напівтоталітарна
фаза 1936–1942 років, яка характеризується сильним домінуванням
фашистської ідеології. Це роки, на думку автора, започаткування
авторитарної держави та її юридичної інституалізації, за яких
Національний рух і Фаланга як його складова частина були фактично
тотожними термінами та соціально-політичними явищами. По-друге,
1942–1957 рр. як фаза переходу до персоналізації політичної влади у
франкістській Іспанії. Тоді ж чітко окреслюється принципова різниця
між Національним рухом і Фалангою. Різні політичні угруповання,
серед яких фаланга, християнські демократи, традиціоналісти,
монархісти та інші, самоідентифікуються як ідейно, так і організаційно
й електорально. По-третє, 1957 роком започатковується останній
період і процес поступової еволюції франкізму в бік демократизації.
Іспанський франкознавець вважає, що саме за третього періоду
соціальні, економічні та псевдополітичні сили тодішньої Іспанії
вимагали переходу та реалізації демократичної
моделі подальшого суспільного розвитку країни. Низка законодавчих
актів (Закон про управління державою, Закон про фундаментальні
принципи руху, Закон про свободу преси і Органічний закон держави
1967 р.) частково віддзеркалювали формування й поширення
плюралізму в політичній системі франкістського авторитаризму. За
Х.Ф. Бадіа, іспанський режим 1939–1975 рр. був приречений через
свою природу та історію до демократичної трансформації

(12, р. 27–28).
Оцінки авторського колективу монографії “Франкізм. Суд

історії”, опублікованої 2000 року в Мадриді, зводяться в царині
періодизації історії франкістської Іспанії до виділення в окрему фазу
1937–1942 років як “фашистську” і “напівтоталітарну”. 1950-ті роки
поіменовуються ними як “фашистськоподібні”. Для 1960-х років
іспанські дослідники застосовують такі визначення, як
“авторитарний”, “консервативно-авторитарний”, або ж “унітарний
режим обмеженого плюралізму” (13, р. 262).

Узагальнюючий підхід у проблематиці періодизації франкізму
пропонується в академічному виданні “Історія Іспанії ХХ століття.
1939–1996”. Укладачі видання пропонують виділити 1939–1951 роки
як перший період франкістської диктатури, яка до 1945 року була
профашистською, а від 1945 до 1951 року – націонал-католицькою.
Консолідація авторитарного режиму відбулася в наступний період –
від 1951 до 1959 року. Нарешті, останній період припадає на 1959–



1975 роки, так звані “золоті роки”, коли франкістська Іспанія шляхом
індустріального модернізму, десаррольїзму і підвищення рівня життя,
появи і утвердження нових цінностей підготувала передумови для
переходу до демократичного суспільства (14, р. 14–15).

Загалом іспанська історіографія останніх літ розрізняє у
франкістській історії два етапи, істотно відмінні один від одного .
Перший (1939 – кінець 1950-х pp.) отримав назву "тоталітарно-
авторитарного"; другий (кінець 1950-х – 1975) –"авторитарно-
технократичного" [15, р. 16; 14, р. 24, 50, 71, 131].

Підсумовуючи екскурс у радянську, сучасну російську,
іспанську історіографію, висловимо тут власне розуміння проблеми
періодизації історії франкізму. Можна погодитися з тими
дослідженнями, які виділяють в ній два тривалих рельєфно
окреслених періоди. Перший з них охоплює 1939–1959 роки. Це
період, на наш погляд, консервативного, або ж стабілізаційного
авторитаризму. У цей історичний проміжок вкладаються
післявоєнна відбудова та роки міжнародної ізоляції Іспанії,
формування нових державних, політичних і громадських структур,
їхня стабілізація та юридичне конституювання, здійснення
автарктичної економічної політики, що мала глибокі історичні
витоки, початок індустріалізації та поступове економічне
зростання, ліквідація прав національних автономій з метою
нейтралізації сильних сепаратистських тенденцій і збереження
єдності іспанського суспільства.

Другий період припадає, на наш погляд, на 1960–1975 роки. Це
період реформаційного авторитаризму. Його визначальними віхами
є відмова від автаркії і перехід до ринкової економіки, що
вилився в так зване іспанське "економічне диво", і період
технократизму, вступ Іспанії в індустріальну еру, законодавче
розширення демократичних і громадянських прав, початок
іспанської перебудови та становлення громадянського
суспільства.
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В статье анализируются контраверсионные подходи и оценки,
которые касаются периодизации франкистской Испании.
Осуществлено экскурс в советскую историографию, достижения
которой служат базой для розвития современной отечественной
испанистики в области исследуемой проблемы. Предлагается анализ
новейших концепций и парадигм зарубежной исторической
литературы, в частности, испанской, в контексте определения
конкретных периодов в истории франкизма, его содержательного
наполнения.

Ключевые слова: автаркия, франкизм, периодизация,
историография, Испания, режим, авторитарная система,
реформационный авторитаризм.

In this article controversial approaches and estimations are analyzed
which deal with periodization of frankist Spain. The research in Soviet
historiography was exercised, the achievements of which serve a basis for
development of modern domestic Spain study in the field of the researched
problem. The analysis of the newest conceptions and paradigms of foreign
historic literature is offered, particularly Spanish in the context of
determination of specific periods in the history of frankism, its intentional
supporting filling.
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