
Ma riusz Ma li now ski

Ar chi wa a pa mięć hi sto rycz na
w Hisz pa nii 

na prze ło mie XX–XXI wie ku

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest za sy gna li zo wa nie po ja wie nia się w Hisz pa nii prze -
ło mu XX–XXI w. symp to mów zmian w trak to wa niu nie od le głej prze szło ści,
w po wią za niu z ist nie niem i wy ko rzy sta niem za so bów ar chi wal nych. Kil ka po -

jęć i sfor mu ło wań uży tych w tek ście na le ży spre cy zo wać. Ter min „re żim” ozna cza tu re -
pre syj ne ob li cze rzą dów fran ki stow skich, a więc nie jest na zwą za stęp czą dla fran ki zmu.
Jest on bliż szy kon wen cjo nal ne mu zna cze niu pol skie mu niż ro zu mie niu ła ciń skie go
źródłodsłowu hisz pań skie go wyrazu régi men – ustrój. Hisz pań skie tłu ma cze nie pol skie -
go sło wa „re żim” to régi men re pre si vo – ustrój re pre syj ny. Okre śle nie „ar chi wa lia re żi -
mu” nie sta no wi za tem na zwy ro dza jo wej z on to lo gii fi zycz nej, nie ozna cza kon kret ne go
zbio ru przed mio tów, lecz po ję cie, ideę, spo łecz no -po li tycz ny kon strukt, po stu lat, pro jekt.
Za sto so wa nie sfor mu ło wa nia „mo ment re win dy ka cyj ny” wy ni ka z pró by ogar nię cia
zjawi ska istot ne go dla hi sto rii, do któ re go za ra zem nie ma dy stan su cza so we go. Wo bec
bra ku ce zu ry za my ka ją cej cy to wa ne okre śle nie to pro po zy cja in ter pre ta cji, nada nia moż -
li we go znaczenia historycznegowydarzeniom i zjawiskom ze współ cze sno ści.

W woj nie do mo wej, któ ra wy bu chła w 1936 r. w Hisz pa nii, wzię ły udział dwa obo -
zy. Po stro nie re pu bli kań skiej, „czer wo nej”, zna leź li się zwo len ni cy po li tycz nej le wi cy,
an ty mo nar chi ści; po na cjo na li stycz nej, „czar nej” – kon ser wa ty ści. Po dział prze bie gał
przez re gio ny, gru py spo łecz ne i za wo do we (w tym księży i woj sko), a na wet ro dzi ny.

Po za koń cze niu kon flik tu w 1939 r. przy wód cą pań stwa zo stał gen. Fran ci sco Fran -
co, czło wiek o prze cięt nych zdol no ściach in te lek tu al nych, któ ry wy ka zał się – ow szem,
jak gło si ste reo typ – wła ści wym lu dziom z je go kra iny (Ga li cji) ta len tem do utrzy my wa -
nia po li tycz nej rów no wa gi i umia rem. Trzy dzie ści pięć lat dyk ta tu ry opie ra ło się na ba -
lan so wa niu Cau dil lo mię dzy ar mią, Ko ścio łem i Ru chem Na ro do wym (Fa lan gą).
Sfor mo wa ny przez po ko na nych rząd na emi gra cji wpa so wał się w zim no wo jen ny, dwu -
bie gu no wy układ sił na świe cie. Dyk ta tu ra ła god nia ła w sfe rze udzia łu w po li ty ce mię -
dzy na ro do wej, póź niej – go spo dar ki, do koń ca ak cen tu jąc nie ugię tość wo bec wy zwań
dla pryn cy piów po li ty ki za mor skiej i ko lo nial nej. W ostat nich la tach jej trwa nia wy kształ -
ca ły się tra dy cje no we go sty lu ży cia, wy ni ka ją ce z prze mian cy wi li za cyj nych i tech no -
lo gicz nych, a sprzy ja ją ce umiar ko wa nym po sta wom w po li ty ce we wnętrz nej.
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Po śmier ci Generalísimo zo stał za war ty kom pro mis pod szyl dem mo nar chii kon sty -
tu cyj nej – ja ko ustro ju, i de mo kra cji li be ral nej – ja ko for my rzą dów1. Wie le wspól nych
de cy zji lu dzie nie daw no jesz cze znaj du jący się przy wła dzy dyk ta tor skiej oraz wy stę pu -
jący w no wej ro li opo zy cjo ni stów po dej mo wa li w cie niu za gro że nia ter ro ry zmem i nie -
pew no ści co do po sta wy ar mii. Oba wy zbli ża ły do sie bie po li ty ków za in te re so wa nych
sku tecz nym rzą dze niem, ale i ko re spon do wa ły z na stro ja mi spo łecz ny mi2.

Konsens pamięci historycznej

Rów no cze śnie z dys ku sja mi po li tycz ny mi okre su przej ścio we go do de mo kra cji za -
wią zy wał się kon sens do ty czą cy pa mię ci hi sto rycz nej3. Do mi nu ją cą ro lę od gry wa ła tu
wo la sku pie nia się na two rze niu po ko jo wej przy szło ści. Pierw szy przy kład miał da wać
król Ju an Car los I, przed sta wia ny w pra sie ja ko mo nar cha na dziei4. Sło wo „przy szłość”
po ja wia ło się w każ dym waż nym prze mó wie niu okre su przej ścio we go – od mów tro no -
wych, przez wy stą pie nia dla woj ska, udział w se sjach Ra dy Mi ni strów, po ce re mo nię
przy ję cia kon sty tu cji5.

Pod sta wą dla po myśl nej przy szło ści mia ła być jed ność, poj mo wa na ja ko war tość ro -
bo cza, prak tycz na, prze ciw staw na za gro że niom dla de mo kra cji i po ko ju. O zjed no cze -
nie umy słów i wy sił ków ape lo wał czę sto pre mier Adol fo Suárez, przy rów no cze snych
we zwa niach do po tę pie nia ter ro ry zmu6. W tym du chu wy stą pi ła rów nież pra sa – 29 stycz -
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1 W wy ja śnie niach suk ce su hisz pań skie go okre su przej ścio we go do mi nu je po mie sza nie oko licz no -
ści, czyn ni ków struk tu ral nych i świa do mych dzia łań ludz kich. Zob. V. Pérez -Díaz, Po wrót spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w Hisz pa nii, Kra ków 1996, s. 42–54; E. Gór ski, O de mo kra cji w Hisz pa nii 1975–1995,
War sza wa 1997, s. 26–27; C. Bar re ra, Hi sto ria del pro ce so de mocráti co en Espa ña, Ma drid 2002.

2 O mo der ni za cyj nej ro li spo łe czeń stwa i tra dy cji li be ral nej pi sze V. Pérez -Díaz, op. cit., s. 48–49.
3 Po ję cie „pa mięć hi sto rycz na”, któ re mia ło znacz nie zy skać na po pu lar no ści, by ło wów czas w Hisz -

pa nii zna ne i sto so wa ne w od nie sie niu do wła snej sy tu acji: „Ża den na ród nie mo że ani nie po wi nien ist -
nieć bez pa mię ci hi sto rycz nej. Ta jed nak po win na słu żyć za pod sta wę pro jek tów bu do wy po ko jo wej
przy szło ści, a nie wzbu dza niu ura zów prze szło ści” – „El País”, 15 X 1977 (wszyst kie prze kła dy cy ta tów
są dzie łem au to ra tek stu).

4 „ABC”, 22 XI 1975, s. 1.
5 Po za prze mo wa mi w chwi li obej mo wa nia tro nu, gdzie zna la zły się wzmian ki o kon struk tyw nej ro li 

Fran co, „przy szłość” w wy po wie dziach no we go kró la mia ła cha rak ter ab so lut ny, ja ko punkt od nie sie nia
dla na dziei i pra cy; Men sa je de Su Ma je stad el Rey a los espa ño les en su proc la ma ción 22 XI 1975, Men -
sa je de Su Ma je stad el Rey a las Fu erzas Ar ma das 22 XI 1975, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en la au -
dien cia con ce di da a la Her man dad Na cio nal de Com ba tien tes 23 XI 1975, Pa la bras de Su Ma je stad el
Rey en el Con se jo de Mi ni stros 20 II 1976, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en la reu nión del Con se jo
del Re ino 2 III 1976, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en el Con se jo de Mi ni stros 9 VII 1976, Pa la bras
de Su Ma je stad el Rey al Con de de Bar ce lo na en la re nun cia de sus de re chos dinásti cos a la Co ro na de
Espa ña 16 V 1977, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey a la Le gión 13 XII 1977, Men sa je de Su Ma je stad el
Rey al pu eblo espa ñol al pro mul gar la Con sti tu ción 27 XII 1978; Ca sa de Su Ma je stad el Rey de Espa -
ña, Ac ti vi da des y Agen da. Di scur sos, www.ca sa re al.es (do stęp 6 VI 2013 r.).

6 Exposé Suáre za z lip ca 1976 r. spo tka ło się z przy chyl nym przy ję ciem me diów: „Po wie dzie li śmy
kie dyś, i pod trzy mu je my z ca łą sta now czo ścią, że to czy na mi, nie sło wa mi mie rzyć się bę dzie sku tecz -
ność rzą du. Dziś mo że my rów nie sta now czo stwier dzić, że oświad cze nie ga bi ne tu pre mie ra jest rze czo -
we i obie cu ją ce” („El País”, 17 VII 1976). „Pod su mo wu jąc, na le ży oce nić prze mó wie nie pro gra mo we
ja ko wszech stron ne, sprzy ja ją ce osią gnię ciu na ro do wej zgo dy, tak nie zbęd nej dla de mo kra cji. [...] Bły -
sko tli wość wy stą pie nia pre mie ra – rzecz skom pli ko wa na i trud na do osią gnię cia – tchnę ła w nas na dzie -
ję, któ rej te raz ma my za miar się trzy mać” – „ABC”, 17 VII 1976, s. 2. W stycz niu 1977 r. pre mier za brał
głos po se rii za ma chów ter ro ry stycz nych; „ABC”, 30 I 1977, s. 1, 80; „El País”, 30 I 1977.
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nia 1977 r. ga ze ty o za się gu ogól no kra jo wym opu bli ko wa ły jed no cze śnie ten sam apel
za ty tu ło wa ny W imię po wszech nej jed no ści7.

Ko lej nym, wo li cjo nal nym skład ni kiem kon sen su pa mię ci hi sto rycz nej by ło wy rze cze -
nie się ura zów z nie da le kiej prze szło ści. Do rów no cze snych – choć bez po śred nio nie za leż -
nych od sie bie – de kla ra cji ze stro ny pra wi cy i le wi cy do szło je sie nią 1976 r., wo kół
utwo rze nia So ju szu Lu do we go i kon gre su Par tii So cja li stycz no -Ro bot ni czej8. Dys kurs w du -
chu po jed na nia osią gnął apo geum rok póź niej, w cza sie uchwa la nia usta wy o amne stii9.

Archiwa a pamięć historyczna w Hiszpanii...
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7 „Dziś, w do bie ogól no kra jo we go kry zy su, kie dy po tęż ne si ły za gra ża ją sa me mu ist nie niu pań stwa,
dą żąc do stłam sze nia spo łecz ne go gło su na rzecz de mo kra cji i po ko ju, obo wiąz kiem pra sy jest wy stą pić
na rzecz jed no ści po wszech nej, bez wy jąt ków. Pra wo lu du do sa mo dziel ne go de cy do wa nia o wła snej
przy szło ści nie mo że zo stać zma za ne przez zor ga ni zo wa ną prze stęp czość. Pu blicz na, wie lo stron na dys -
ku sja, przej rzy stość i ewi dent ność re la cji spo łecz nych oraz moż li wość wy po wie dzi oby wa te li w gło so -
wa niu po wszech nym – oto je dy ne środ ki bu do wy no we go spo łe czeń stwa. [...] Rząd po wi nien te raz
po ro zu mieć się szyb ko ze wszyst ki mi si ła mi po li tycz ny mi, tak aby pod jąć ener gicz ne dzia ła nia w ce lu
za bez pie cze nia po ko ju i dla do bra swo bo dy pu blicz nej. To być al bo nie być hisz pań skiej de mo kra cji,
od te go za le ży, czy przy szłość na sze go spo łe czeń stwa bę dzie plu ra li stycz na i wol na” – „ABC”, „Ar ri -
ba”, „Dia rio 16”, „El Alcázar”, „El País”, „In for ma cio nes”, „Pu eblo”, „Ya”.

8 W de kla ra cji za ło ży ciel skiej So ju szu pi sa no: „Ży je my w cza sie po li tycz nych prze mian, któ re z uwa -
gi na [...] zbyt nią ule głość wo bec ten den cji od we to wych, nisz czą cych dla po ko ju i po rząd ku [...], wy -
twa rza ją at mos fe rę za mę tu. [...] Od rzu ca my re wan żyzm, pro pa go wa nie re sen ty men tów, prze moc fi zycz ną
i słow ną” – „ABC”, 10 X 1976, s. 9. Te go sa me go dnia peł nią cy obo wiąz ki prze wod ni czą ce go tzw. hi -
sto rycz nej sek cji PSOE Ovi dio Sal ce do mó wił: „Nie za mie rza my mie szać w prze szło ści, wznie cać nie -
na wi ści, chę ci od we tu ani ze msty – to wszyst ko mu si my men tal nie po grze bać. Trze ba we zwać no we
po ko le nia, by po przez dia log i de mo kra cję po szu ki wa ły wol no ści i spo so bów współ ist nie nia w Hisz pa -
nii i dla Hisz pa nii” – „ABC”, 10 X 1976, s. 8.

9 Z wy po wie dzi Jo aquína Gar ri gu esa Wal ke ra, mi ni stra ro bót pu blicz nych i bu dow nic twa: „Amne -
stia, pro blem od mie się cy... Bez cał ko wi tej amne stii na wszyst kich fron tach, któ ra de fi ni tyw nie za mknie
okres za po cząt ko wa ny woj ną do mo wą, usta no wie nie po rząd ku pu blicz ne go w tym kra ju bę dzie bar dzo
trud ne, że by nie po wie dzieć – nie moż li we” („El País”, 22 IX 1977). Ko men ta rze pra so we z okre su dys -
ku sji nad pro jek tem amne stii oraz w chwi li jej uchwa la nia: „Wie le ra zy pi sa li śmy, że cał ko wi ta amne -
stia po nad wszel ki mi dys ku sja mi na te ma ty po li tycz ne i mo ral ne to ko niecz ność, wa ru nek dla ra cji sta nu.
Tyl ko «wy ze ro wa nie i li cze nie od no wa» po zwo li Hisz pa nom, a w szcze gól no ści Ba skom, żyć w de mo -
kra cji. Tyl ko dzię ki za po mnie niu bę dzie moż na zna leźć no we for my ni we lo wa nia kon flik tów i sprzecz -
no ści” („El País”, 4 X 1977); „Przy ję cie usta wy o amne stii, któ ra mi mo ogra ni czeń sta no wi ka mień
mi lo wy po jed na nia mię dzy zwy cięz ca mi i po ko na ny mi woj ny do mo wej” („El País”, 15 X 1977); „Amne -
stia jest rze czą wy jąt ko wą, uza sad nia ją ra cja sta nu oraz ko niecz ność wy ze ro wa nia i li cze nia od no wa
wy da rzeń tak dra ma tycz nych i peł nych okru cieństw jak woj na do mo wa – woj na mię dzy brać mi – i dłu -
go trwa ła dyk ta tu ra. De mo kra tycz na Hisz pa nia mu si te raz pa trzeć w przód, za po mnieć o czy nach i wi -
nach woj ny do mo wej, wznieść się po nad czter dzie ści lat dyk ta tu ry. Spoj rze niu w prze szłość mo że
to wa rzy szyć tyl ko je den cel – za sta no wie nie się nad przy czy na mi ka ta stro fy i środ ka mi jej za po bie że nia
w przy szło ści” („El País”, 15 X 1977). Mar ce li no Ca ma cho, czło nek Ko mi te tu Cen tral ne go Par tii Ko -
mu ni stycz nej i przy wód ca związ ko wy, mó wił: „W pla nie te go po jed na nia [...] amne stia ma zna cze nie
szcze gól ne. Trze ba – za uwa żył – wy ma zać prze szłość na za wsze i na pra wić nie spra wie dli wo ści z ostat -
nich czter dzie stu lat dyk ta tu ry” („ABC”, 15 X 1977, s. 7). Xa bier Arzal luz, prze wod ni czą cy Ba skij skiej
Par tii Na ro do wej (PNV), „po wie dział, że udział je go par tii w wy bo rach, wbrew opi nii czę ści na ro du ba -
skij skie go, wy ni ka z te go, iż «wie rzy my w de mo kra cję, a jed nym z wa run ków jest jed no gło śna amne -
stia, ro zu mia na ja ko za po mnie nie do ty czą ce wszyst kich i po dzie la ne przez wszyst kich». Za zna czył, że
w par la men cie za sia da ją lu dzie ma ją cy za so bą wie lo let nie wię zie nie lub wy gna nie, jak rów nież człon -
ko wie rzą du, któ ry ich ska zy wał, przy po mniał też, że da ni nę krwi skła da no z obu stron. [...] Za uwa żył,
iż być mo że są gru py nie ma ją ce re pre zen ta cji par la men tar nej, któ re nie chcą za po mnieć, gdy tym cza -
sem usta wa jest ukie run ko wa na na za po mnie nie, ale to za po mnie nie mu si do ty czyć wszyst kich oby wa -
te li. Przy po mniał też, że ist nie je du żo re sen ty men tów, z któ ry mi trud no się upo rać, jak też wza jem na 
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Róż ni ce w po strze ga niu woj ny do mo wej i dyk ta tu ry ist nia ły na dal, jed nak że wo bec
wo li po ro zu mie nia i prio ry te tu przy szło ści ich miej sce zo sta ło ogra ni czo ne do ob sza ru
fi lo zo fii po li tycz nej. Lu do wcy twier dzi li, iż mi nio ny czas sta no wi ba zę dla przy szło ści,
so cja li ści i ko mu ni ści prze ciw nie – iż nie daw ną prze szłość na le ży anu lo wać w ca ło ści10.
Pierw si, ma ją cy za so bą la ta uczest nic twa w rzą dze niu, my śle li ka te go ria mi sku tecz no -
ści sys te mu, dru dzy – przez la ta po zba wia ni udzia łu w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym – re -
wo lu cyj ne go pro ce su. Dla pra wi cy usta wa o amne stii (na tle któ rej owe róż ni ce rów nież
się uwi docz ni ły) sta no wi ła ele ment sys te mu, dla le wi cy – ko lej ny etap dro gi.

Kwin te sen cję opi sa nej sy tu acji za wie ra wy po wiedź by łe go mi ni stra Pre zy dium Rzą -
du (1974–1975) An to nio Car ro Martíne za, wy stę pu ją ce go w imie niu So ju szu tuż
przed gło so wa niem: „Uzna ję i ak cep tu ję amne stię, lecz za ra zem uwa żam ją za rzecz wy -
jąt ko wą, o czym prze ko nu je fakt, iż nie któ re z za chod nich de mo kra cji nie uży wa ją jej
od wie ków. [...] Od no si się wra że nie, że ak tu al nie udzie la nie amne stii sta je się waż niej -
sze od rzą dze nia, a to jest – nie za wa ham się tak po wie dzieć – naj po waż niej sze za gro że -
nie dla sta bi li za cji kra ju. Wy da je mi się, że znaj du je my się na rów ni po chy łej, po dą ża jąc
ku lek ce wa że niu pra wa, bez ho ło wiu i anar chii. [...] Daj cie sło wo, że to ostat nia amne -
stia, a po świę ci my na sze wąt pli wo ści i oba wy na rzecz par la men tar nej jed no ści i kon -
sen su”11. Wo bec bra ku po dob ne go za pew nie nia lu do wcy wstrzy ma li się od gło su (ich
sprze ciw nie zmie nił by lo sów usta wy).

Dys ku sję pu blicz ną okre su przej ścio we go hi sto ry cy wzbo ga ci li o re flek sje na te mat
pod staw jed no ści pań stwa i na ro du oraz ko rek tę po wszech ne go mnie ma nia do ty czą ce go
dwu dzie sto wiecz nej prze szło ści12.
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nie uf ność – efekt nie na wi ści z cza sów woj ny” – „ABC”, 15 X 1977, s. 7–8 oraz „El País”, 15 X 1977.
Lu is María Xi ri nacs, ka ta loń ski li te rat, pu bli cy sta i zna ny z eks tra wa gan cji de pu to wa ny „po dzię ko -
wał – jak się wy ra ził – «wszyst kim, od po li cjan ta, któ ry nas bił, po mę ża sta nu, któ ry wy grał woj nę i na -
uczył nas ce nić wol ność. Dbaj my o nią te raz»” – „El País”, 15 X 1977. 

10 Pre mier pierw sze go rzą du od za koń cze nia dyk ta tu ry Car los Arias Na var ro od naj dy wał w epo ce
fran ki zmu „so lid ną ba zę dla przy szło ści”, na to miast w Ru chu Na ro do wym – „wy si łek na rzecz lep sze -
go ju tra” – „ABC”, 29 I 1976, s. 6–7. Z de kla ra cji za ło ży ciel skiej So ju szu Lu do we go: „Oświad cza my,
że ak tu al na Hisz pa nia, ze wszyst ki mi atu ta mi i sła bo ścia mi, sta no wi je dy ny punkt wyj ścia dla każ dej
dzia łal no ści po li tycz nej. Je ste śmy prze ciw ra dy kal ne mu od cię ciu się i do ma ga my się uzna nia dla do ko -
nań na ro du z ostat nie go pół wie cza” – „ABC”, 10 X 1976, s. 9. Dzien nik „El País” nie szczę dził kry ty ki
mi nio nym cza som: „Na dzie ja za war ta w prze szło ści, ma rze nia, któ re mia ły się speł nić już daw no – uleg -
ły sys te ma tycz nej de frau da cji”, Ruch Na ro do wy – sło wo do wy ma za nia, „El País”, 4 V 1976 (to sło wa
re dak cji z pierw sze go nu me ru no wo za ło żo ne go pi sma); „Za rzą dza ją cy z epo ki fran ki zmu nie mo gą być
za rzą dza ją cy mi de mo kra cji” – „El País”, 2 VI 1976; „Fran co za brał swój re żim do trum ny” – „El
País”, 31 VIII 1976; „Wczo raj sze wy da rze nie [uchwa le nie usta wy o re for mie po li tycz nej – przyp. M.M.]
ini cju je praw do po dob nie no wą epo kę po li tycz ną w Hisz pa nii: ko niec dyk ta tu ry i po czą tek de mo kra -
cji” – „El País”, 19 XI 1976; „Zwy cię skie «tak» [w re fe ren dum – przyp. M.M.] moż na róż nie in ter pre -
to wać, ale w każ dym ra zie z punk tu wi dze nia pra wa i po li ty ki ozna cza po grzeb au to kra tycz ne go re żi mu,
od daw na nie ży we go” – „El País”, 16 XII 1976; „Na ród hisz pań ski wy po wie dział zde cy do wa ne «tak»
[jw. – przyp. M.M.], co ozna cza miaż dżą ce «nie» dla prze szło ści” – „El País”, 4 I 1977. 

11 „ABC”, 15 X 1977, s. 6l; „El País”, 15 X 1977.
12 Ju lio Ca ro Ba ro ja za sta na wiał się nad sen sem po wszech nie gło szo nej jed no ści z punk tu wi dze nia

róż no rod no ści kul tu ro wo -et nicz nej Hisz pa nii; Uni dad, „El País”, 6 IX 1977. O błę dach do ty czą cych
histo rii naj now szej, po peł nia nych w środ kach ma so we go prze ka zu, pi sał M. Tu ñón de La ra, La re spon -
sa bi li dad del hi sto ria dor, „El País”, 7 IX 1977. In te lek tu ali ści za sta na wia li się rów nież nad naj bliż szą
przy szło ścią głów nych nur tów po li tycz nych; zob. np. F. Fernández -San tos, Asaltar el pa la cio de in -
vierno?, „El País”, 8 IX 1977.
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W tej at mos fe rze zde mon to wa no pod sta wę fran ki zmu – mię dzy 1976 r. a 1979 r. ogra -
ni czo no wpływ Ko ścio ła na spra wy pań stwo we i ży cie oby wa te li, w 1977 r. zde le ga li zo -
wa no Ruch Na ro do wy, a w 1981 r. nie uda ny pucz po ło żył kres ru chom roz ła mo wym
w ar mii13. Spo la ry zo wa ni na So jusz Lu do wy (w przy szło ści – Par tię Lu do wą, PP) i Par -
tię So cja li stycz no -Ro bot ni czą (PSOE), pod ber łem mo nar chii i przy udzia le „tech nicz -
nej” par tii cen tro wej, przed sta wi cie le dwóch głów nych sił po li tycz nych zgod nie uchwa la li
usta wy: o re for mie po li tycz nej, o amne stii oraz kon sty tu cyj ną (1976–1978). Po waż niej -
sze pro ble my stwa rza ła re ali za cja au to no mii re gio nów. Po upły wie sze ściu lat od za koń -
cze nia dyk ta tu ry w Hisz pa nii roz po czę ła się epo ka rzą dów ro ta cyj nych: le wi cy (PSOE)
i pra wi cy (PP). Ukła do wi sił po li tycz nych od po wia da ła re la cja mię dzy dwo ma naj więk -
szy mi or ga na mi pra so wy mi. „El País” i „ABC” re pre zen to wa ły od po cząt ku okre su przej -
ścio we go nie tyl ko prze ciw staw ne sym pa tie, ale i krę gi od bior ców – wy bor ców dwóch
skrzy deł par la men tar ne go pół ko la.

Prawa człowieka i archiwalia 

Kon sens w spra wie pa mię ci hi sto rycz nej po upły wie ćwierć wie cza zo stał wy sta wio -
ny na pró bę w wy ni ku od dzia ły wa nia po pu lar no ści praw czło wie ka oraz wy ko rzy sta nia
ar chi wa liów. Wpływ glo bal nej ten den cji ak cen to wa nia praw czło wie ka na hi sto rycz ny,
pa mię cio wy aspekt ży cia spo łecz no -po li tycz ne go sta no wi si gnum tem po ris ak tu al no ści,
a jed no cze śnie ele ment de mo kra ty za cji (po wszech nej, nie tyl ko ro zu mia nej ja ko trans -
for ma cja państw i spo łe czeństw o uzna nej prze szło ści au to ry tar nej). Or ga ni za cje praw
czło wie ka by ły w Hisz pa nii ak tyw ne już w po cząt kach okre su przej ścio we go, wów czas
jed nak ich ape le kon cen tro wa ły się na sy tu acji w Kra ju Ba sków lub wła snych dzia ła -
czach (przy bie ra jąc for mę ogól ną)14.

Dzia łal ność w za kre sie upo wszech nia nia praw czło wie ka usta la układ po ję cio wy,
który moż na opi sać ja ko trój kąt: po pie ra ją cy pra wa czło wie ka – pań stwo (ak tu al ny
rząd) – ła mią cy pra wa czło wie ka. Dzia ła cze oraz po ten cjal nie wszy scy oby wa te le są za -
in te re so wa ni tym, by pra wo daw stwo i in sty tu cje pań stwo we czy ni ły za dość pra wom czło -
wie ka. Sta ją się oni prze ciw ni ka mi lu dzi je ła mią cych, acz kol wiek nie wy stę pu ją
w bez po śred niej kon fron ta cji.

Po stu lat obro ny praw czło wie ka to pro po zy cja mo dy fi ka cji tra dy cyj ne go ukła du po -
li tycz ne go, któ re go pod sta wą od 1975 r. był w Hisz pa nii po dział na le wi cę i pra wi cę,
a w uprosz cze niu spro wa dzał się do dwóch naj sil niej szych ugru po wań – so cja li stów i lu -
do wców. Na stę pu je zmia na ak tu al nej „geo me trii po li tycz nej”. Pra wa czło wie ka zy sku ją
na po pu lar no ści w spo łe czeń stwie, co ozna cza, iż elek to rat obu par tii za czy na po strze -
gać kon trast: orę dow ni cy praw czło wie ka i na ru sza ją cy te pra wa.
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13 Mo cą po ro zu mie nia mię dzy pań stwem hisz pań skim a Wa ty ka nem z sierp nia 1976 r., kon sty tu cji
z 1978 r. oraz ukła du Hisz pa nia–Wa ty kan ze stycz nia 1979 r. (któ ry za stą pił kon kor dat z 1953 r.) wpro -
wa dzo no swo bo dę i rów ność wy znań, roz dzie lo no szkol nic two świec kie i re li gij ne oraz okre ślo no za -
kres ju rys dyk cji Ko ścio ła, przy za cho wa niu je go au to no mii w kwe stiach or ga ni za cji, wpły wu na tra dy cje
na ro do we oraz do ta cji; J.M. Cu en ca To ri bio, Las re la cio nes Igle sia -Es ta do en la Espa ña con tem poránea,
Ma drid 1989, s. 156–162.

14 Zob. „El País”: 1 IX 1976; 10 IX 1977.
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W dal szej ko lej no ści na stę pu je trans po zy cja opi sa nej mo dy fi ka cji na naj bliż szą prze -
szłość. W od nie sie niu do cza sów dyk ta tu ry układ ule ga spłasz cze niu do prze ciw staw no -
ści: re pre sjo no wa ni – re żim, ja ko że pań stwo zo sta je utoż sa mio ne z ła mią cym pra wa
czło wie ka (w przy pad ku woj ny do mo wej był by to in ny układ: ter ror re pu bli kań ski – ofia -
ry na cjo na li ści – re pre sje na cjo na li stów – ofia ry re pu bli ka nie). Dro gę ta kiej trans po zy cji
otwie ra ist nie nie ar chi wa liów za wie ra ją cych świa dec twa re pre sji cza sów dyk ta tu ry. 

Na prze ło mie XX i XXI w. po ja wił się w Hisz pa nii po mysł no wej po li ty ki ar chi wal -
nej15. We dług jej zwo len ni ków okre ślo na w Po wszech nej De kla ra cji Praw Czło wie ka
swo bo da do stę pu do in for ma cji – w sy tu acji kra ju ma ją ce go za so bą nie daw ne cza sy dyk -
ta tu ry lub woj ny – po cią ga za so bą „pro blem spo łecz ny prze kra cza ją cy ra my ar chi wi sty -
ki”16. Ar chi wa lia re żi mu sta ją się w tym uję ciu na rzę dziem od dzia ły wa nia na po li ty kę,
co po twier dza ją m.in. po stu la ty: „za rzą du nad prze szło ścią”, je go for ma li za cji oraz okre -
śle nia no wych ram praw nych ko rzy sta nia z ar chi wów.

Sfor mu ło wa nie „za rząd nad prze szło ścią” (ge stión del pa sa do) brzmia ło by chy ba szo -
ku ją co – przy naj mniej dla hi sto ry ka – roz pa try wa ne sa mo dziel nie ja ko swo isty pro jekt epi -
ste mo lo gicz ny17. W kon tek ście Hisz pa nii, ćwierć wie ku po za koń cze niu dyk ta tu ry, ozna cza
to jed nak ra czej głos ukie run ko wa ny na uwraż li wie nie po li ty ków na kwe stię nie od le głej
hi sto rii. Uni wer sal ny pro blem sta no wi tu za kres dzia łal no ści po li tycz nej – o ile bo wiem
wła dze pań stwo we mo gą re gu lo wać kwe stie praw ne czy fi nan so we istot ne dla oby wa te li,
w od nie sie niu do in ter pre ta cji hi sto rii na rzę dzia po li tycz ne wy da ją się nie zbyt uży tecz ne18.
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15 Rów no cze śnie, od po cząt ku okre su przej ścio we go zmie nia się śro do wi sko ar chi wi stów hisz pań -
skich, ewo lu ując w kie run ku: de cen tra li za cji (re gio na li za cji), glo bal nej ko mu ni ka cji i nie for mal nym środ -
kom dzia ła nia; C. Flo res Va re la, Una vi sión al aso cia cio ni smo ar chivísti co espa ñol, „Re vi sta Ge ne ral 
de In for ma ción y Do cu men ta ción” 2007, nr 17, s. 281–297.

16 A. González Qu in ta na, Ar chi vos y de re chos hu ma nos, UNE SCO, 1998, www.une sco.org/web -
world/ramp/se cu ri ty.html, s. 375–378 (do stęp 6 VI 2013 r.). De kla ra cja do star cza ar chi wi stom pod sta wy
etycz nej, two rząc jed no cze śnie kon flikt mię dzy swo bo dą do stę pu do in for ma cji a po sza no wa niem pry -
wat no ści; ibi dem, s. 383–384.

17 Zob. A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca del go bier no espa ñol y la au sen cia de ge stión
del pa sa do des de el co mien zo de la Trans i ción, „Hi spa nia No va. Re vi sta de Hi sto ria Con tem -
poránea” 2007, nr 7, se pa ra ta, s. 5. Ja ko in sty tu cje za rzą du nad prze szło ścią po da je się naj czę ściej po pu -
lar ne w daw nym Trze cim Świe cie „ko mi sje praw dy”; idem, Políti cas ar chivísti cas pa ra la de fen sa 
de los de re chos hu ma nos, París 2009, s. 58–60. 

18 Bar dziej niż war tość spo łecz no -po li tycz na cy to wa ne go okre śle nia kon tro wer sje bu dzi je go pod -
sta wa teo re tycz na – twier dze nie, iż nie od le gła prze szłość zo sta ła w okre sie przej ścio wym po trak to wa na
ze zbyt nim dy stan sem. A. González Qu in ta na, au to ry tet w świe cie ar chi wi sty ki hisz pań skiej i zna ny dzia -
łacz mię dzy na ro do wy, pi sze o uchwa la niu usta wy o amne stii jak by o spi sku wo bec praw dy; A. González
Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 5–6. Tym cza sem, dys ku sja wo kół tej usta wy, wzbu dza ją cej ak tu -
al nie wie le emo cji, pod wzglę dem sto sun ku po li ty ków do prze szło ści nie wy ka zy wa ła więk szych kon -
tro wer sji niż po zo sta łe. En tu zjazm le wi cy zo stał sto no wa ny przez po słów So ju szu Lu do we go. „[So jusz],
mó wiąc wprost, po psuł za ba wę. Ode gra li swo ją ża ło sną ro lę po to, by móc kie dyś po wie dzieć: a nie mó -
wi łem... – ni czym ja kiś zgrzy bia ły te tryk zże ra ny przez chęć od we tu” – M. Vi cent, Her ma nos, da os 
la paz!, „El País”, 15 X 1977. Jak się wy da je, po wo dem nie by ło jed nak in ne sta no wi sko w spra wie dyk -
ta tu ry, lecz wo bec ak tu al no ści. Nie tyl ko w wy stą pie niach pra wi cy mo wa by ła o po sza no wa niu pra wa
i nie bez pie czeń stwie ter ro ry zmu; „ABC”: 27 II 1977, s. 6; 13 III 1977, s. 6; 7 X 1977, s. 1; „El País”:
9 IX 1977; 8 X 1977; 15 X 1977. PSOE i So jusz Lu do wy zga dza ły się co do roz po zna nia głów ne go pro -
ble mu ak tu al no ści, róż ni ły się na to miast w kwe stii je go roz wią za nia, prze pi su na po kój (amne stia i dia -
log z po li ty ka mi ver sus po li ty ka twar dej rę ki i kon se kwen cja praw na). Swo ją dro gą, usta wa o amne stii
„ster na ry zo wa ła” ba skij ską opi nię pu blicz ną na: zwo len ni ków, kry ty ków uty sku ją cych na zbyt skrom ny
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Ar chi wa lia re żi mu fran ki stow skie go to pro jekt spo łecz no -po li tycz ny, któ re go ba zą
ma te ria ło wą są pi sem ne po zo sta ło ści po dyk ta tu rze: do ku men ty Spe cjal ne go Try bu na łu
do spraw Ści ga nia Ma so ne rii i Ko mu ni zmu, pod le głe go Pre zy dium Rzą du, któ re go
obradom prze wod ni czył Cau dil lo; za pi sy pro ce sów Cen tral ne go Try bu na łu do spraw
Odpo wie dzial no ści Po li tycz nej oraz Try bu na łu Po rząd ku Pu blicz ne go (or ga nów rzą du);
do ku men ty mi ni sterstw: In for ma cji, Tu ry sty ki, Ad mi ni stra cji, Spra wie dli wo ści oraz
Głów ne go Se kre ta ria tu Ru chu Na ro do we go, Or ga ni za cji Syn dy kal nej, Są du Go spo dar -
cze go, Jun ty Obro ny Na ro do wej – na czel ne go or ga nu le gi sla cyj ne go dyk ta tu ry; ak ta tzw.
Cau sa Ge ne ral; do ku men ty po li cyj ne do ty czą ce dzia łal no ści pod ziem nej i prze stępstw
po li tycz nych oraz za pi sy czy stek w sze re gach mi ni sterstw re pu bli kań skich19.

Ar chi wa lia woj sko we by ły za wsze po dzie lo ne we dług ro dza ju sił zbroj nych, co wy -
ni ka ło ze struk tu ry or ga ni za cyj nej, w ra mach któ rej ist nia ły osob ne mi ni ster stwa: Wojsk
Lą do wych, Ma ry nar ki Wo jen nej i Lot nic twa. Wszyst kie za wie ra ją ak ta do ty czą ce re pre -
sji wo bec żoł nie rzy ar mii re pu bli kań skiej. Za so by Wojsk Lą do wych są naj bar dziej zróż -
ni co wa ne. W ich skład wcho dzą m.in. do ku men ty Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści
Ar mii oraz Cen tral nej Ko mi sji do spraw Kar – do ty czą ce funk cjo no wa nia hisz pań skich
obo zów kon cen tra cyj nych (jak np. w Si namés na Wy spach Ka na ryj skich)20.

Oso bli wość ze wzglę du na po ło że nie geo gra ficz ne i hi sto rię sta no wią po zo sta ło ści
po Ar mii Pół noc nej Afry ki, Wy so kim Ko mi sa ria cie Ma ro ka oraz Ge ne ral nej Ko men dzie
Ceu ty. Ceu tyj skie ar chi wum woj sko we obec nie pod le ga lo kal ne mu Cen trum Hi sto rii
i Kul tu ry Woj sko wej. Zgro ma dzo ne tu do ku men ty do ty czą ak tyw no ści woj sko wej na te -
ry to rium Pro tek to ra tu Ceu ty, Te tu anu i La ra che21. Do ku men ty woj sko we go za rzą du Me -
lil li, Si di If ni i Te ne ry fy, a tak że wię zie nia woj sko we go w Fi gu eras znaj du ją się
w naj star szym Woj sko wym Ar chi wum Ge ne ral nym w mie ście Se go via22.

Ar chi wa lia re żi mu fran ki stow skie go ma ją swo je ta jem ni ce – na przy kład do ku men -
ty Ru chu Na ro do we go i Se rvi cio Cen tral de Do cu men ta ción (SE CED, 1972–1977). Te
pierw sze w du żym stop niu ule gły pla no we mu znisz cze niu, uzgod nio ne mu przez głów -
nych uczest ni ków dia lo gu po li tycz ne go okre su przej ścio we go. W Głów nym Ar chi wum
Ad mi ni stra cji w Al calá de He na res za cho wa ła się jed nak że pew na licz ba akt Se kre ta ria -
tu Ge ne ral ne go Ru chu Na ro do we go. Mniej sze zbio ry ist nie ją tak że w ar chi wach pro win -
cjo nal nych (w Se wil li to np. kil ka na ście ze spo łów do ku men tów do ty czą cych ak tyw no ści
sek cji żeń skiej, de le ga cji oj ców ro dzin oraz fa lan gi stow skiej po mo cy spo łecz nej)23. Co
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cha rak ter ak tu wo bec czy nu nie pod le gło ścio we go oraz kry ty ków so li da ry zu ją cych się z ofia ra mi ter ro -
ry zmu, dla któ rych każ da amne stia by ła nie zro zu mia ła; „ABC”, 15 X 1977, s. 8. Re asu mu jąc, trak to wa -
nie prze szło ści by ło dla po li ty ków okre su przej ścio we go ra czej na rzę dziem niż ce lem dzia ła nia.

19 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 8–12. Zob. też www.cau sa ge ne ral.com, gdzie znaj -
du ją się za rów no tek sty źró dło we, jak i opra co wa nia. Sąd Go spo dar czy (Tri bu nal de Cu en tas) to osob na in -
sty tu cja w struk tu rze wy mia ru spra wie dli wo ści współ cze snej Hisz pa nii. Je go ar chi wa lia z epo ki fran ki zmu
do star cza ją cen nych in for ma cji na te mat obo zów kon cen tra cyj nych i pra cy przy mu so wej; ibi dem, s. 23–24.

20 Ibi dem, s. 12–14.
21 Zob.: Ar chi vo In ter me dio Mi li tar de Ceu ta, www.por tal cul tu ra.mde.es; J.A. Sar riás Gri mal di, Ar chi -

vo de la zo na mi li tar de Ceu ta, „Bo letín In form ti vo del Si ste ma Ar chivísti co de De fen sa” 2001, nr 3, s. 2–4.
22 Ar chi vo Ge ne ral Mi li tar de Se go via, www.por tal cul tu ra.mde.es.
23 E. Gór ski, op. cit., s. 122. Au tor ka opra co wa nia po świę co ne go hi sto rycz ne mu ar chi wum se wil -

skie mu po da je, iż przy czy ny nie za cho wa nia się do ku men tów Ru chu „nie są zna ne”; M.A. Alon so García,
La Gu er ra Ci vil y la Dic ta du ra Fra nqu ista en el Ar chi vo Hi stó ri co Pro vin cial de Se vil la, „Arch -e. Re -
vi sta An da lu za de Ar chi vos” 2010, nr 3, s. 43–44.
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się na to miast ty czy SE CED, to by ła ona służ bą wy wia dow czą do dys po zy cji Pre zy dium
Rzą du, po wo ła ną do ce lów in fil tra cji ośrod ków edu ka cji, za kła dów pra cy oraz or ga ni za -
cji re li gij nych i po li tycz nych pod ką tem za gro żeń dla pań stwa. W okre sie rzą dów Suáre -
za włą czo no jej człon ków w skład po krew nych służb Szta bu Głów ne go ar mii. Na te mat
do ku men tów SE CED ist nie ją je dy nie spe ku la cje – po wszech ne prze ko na nie o ich znisz -
cze niu kon tra stu je z bra kiem hi po tez co do miej sca ich wcze śniej sze go prze cho wy wa nia24.

Zna ko mi ta więk szość ma te ria łów re żi mu fran ki stow skie go to ar chi wa lia woj sko we.
Po li ty ka ar mii wo bec ar chi wów cha rak te ry zo wa ła się – od za koń cze nia dyk ta tu ry – au -
to no micz no ścią wzglę dem wła dzy cy wil nej, co na le ża ło do tra dy cji. Trój po dział za so -
bów z okre su dyk ta tu ry zo stał od zwier cie dlo ny w ich or ga ni za cji, mi mo że w 1977 r.
zjed no czo no wszyst kie si ły zbroj ne w jed nym Mi ni ster stwie Obro ny25. Ar chi wa lia lot -
nic twa, ma ry nar ki i sił lą do wych zna la zły się w róż nych miej scach i in sty tu cjach. Pierw -
sze umiesz czo no jesz cze w 1972 r. w no wo otwar tym ar chi wum w zam ku Vil la vi cio sa
de Odón, nie opo dal sto li cy26. Dru gie prze no szo no od 1974 r. do 1993 r. do Pań stwo we -
go Ar chi wum Hi sto rycz ne go (Ar chi vo Hi stó ri co Na cio nal, AHN), na mo cy po ro zu mie -
nia mię dzy Mi ni ster stwem Obro ny i Mi ni ster stwem Edu ka cji (umo wa za war ta jesz cze
za cza sów dyk ta tu ry zo sta ła utrzy ma na mi mo kil ku zmian rzą dów)27. Ar chi wa lia sił lą -
do wych tra fi ły do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Gu ada la ja rze, przy czym akta
pro ce so we Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści Ar mii zna la zły się w 1987 r. pod opie ką
no wo utwo rzo nych try bu na łów woj sko wych28. Do ku men ty duchowieństwa woj sko we go
by ły umiesz czo ne w Szta bie Głów nym Sił Lą do wych, by w 1996 r. tra fić do – rów nież
sto łecz ne go – Ko ściel ne go Ar chi wum Sił Lą do wych29.

Od koń ca lat osiem dzie sią tych roz po czę to ujed no li ca nie i sys te ma ty za cję ar chi wa -
liów woj sko wych. W 1989 r. Mi ni ster stwo Obro ny utwo rzy ło Cen tral ne Ar chi wum Woj -
sko we, a pie czę nad po szcze gól ny mi jed nost ka mi za czę li obej mo wać spe cja li ści
w za kre sie ar chi wi sty ki. W 1994 r. w no wo po zy ska nym bu dyn ku w mie ście Ávi la za ło -
żo no Ge ne ral ne Ar chi wum Woj sko we, w któ rym zna la zły się do ku men ty cza sów woj ny
do mo wej. Kil ka pla nów pi lo ta żo wych umoż li wi ło ska ta lo go wa nie zbio rów, któ re za czę -
to ar chi wi zo wać w spo sób sko or dy no wa ny. Po wsta ła sieć ar chi wów po śred nich ce lem
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24 SE CED kon ty nu ował pra cę służb utwo rzo nych w cza sie ru chów re wo lu cyj nych po ma ju 1968 r.
we Fran cji. W okre sie naj więk sze go roz wo ju li czył dwu stu człon ków (głów nie woj sko wych sił lą do -
wych) i 5 tys. współ pra cow ni ków. Cie szy li się oni du żą swo bo dą dzia ła nia, lecz nie zbyt im po nu ją cy mi
środ ka mi. Dzia ła li rów nież po za Hisz pa nią. Do naj bar dziej spek ta ku lar nych osią gnięć na le ża ło mo ni to -
ro wa nie po wro tu F. Gonzále za do kra ju i je go udzia łu w kon gre sie PSOE krót ko po za koń cze niu dyk ta -
tu ry; A.M. Díaz Fernández, El se rvi cio de in te li gen cia: un ac tor políti co en la Trans i ción espa ño la,
„Stu dia Hi sto ri ca. Hi sto ria Con tem poránea” 2005, nr 23, s. 205–211. Zob. też A. González Qu in ta na,
La políti ca ar chivísti ca..., s. 6.

25 Ar chi vos, www.por tal cul tu ra.mde.es.
26 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 9–10 oraz Ar chi vo Hi stó ri co del Ejérci to del

Aire, www.por tal cul tu ra.mde.es.
27 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 10 oraz Ar chi vo Cen tral del Cu ar tel Ge ne ral

de la Ar ma da, www.por tal cul tu ra.mde.es, gdzie in for mu je się o pro jek cie utwo rze nia ge ne ral ne go ar chi -
wum Ma ry nar ki Wo jen nej. In te re su ją ce ar chi wa lia Ma ry nar ki Wo jen nej za wie ra rów nież Ar chi wum Po -
śred nie w El Fer rol (ro dzin nej miej sco wo ści Fran co); Ar chi vo na val de Fer rol, www.por tal cul tu ra.mde.es.

28 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 9, 14.
29 Ar chi vo Ec le siásti co del Ejérci to de Tier ra, www.por tal cul tu ra.mde.es oraz A. González Qu in ta -

na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 18.
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uspraw nie nia trans fe ru do ku men tów bie żą cych do za so bów hi sto rycz nych. Z ini cja ty wy
Mi ni ster stwa Obro ny roz po czę to też szko le nie kadr30.

Uko ro no wa niem te go pro ce su by ło po wo ła nie do ży cia Sys te mu Ar chi wal ne go Obro ny.
W 1998 r. uchwa lo no „Re gu la min ar chi wów woj sko wych”, któ ry rząd za twier dził na wnio -
sek mi ni sterstw: Obro ny oraz Edu ka cji i Kul tu ry. W skład sys te mu we szły: or ga ny Mi ni -
ster stwa Obro ny, po moc ni cze przy za rzą dzie głów nym – Jun ta Ar chi wów Woj sko wych
i Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na Do ku men tów Obro ny oraz pod sys te my ar chi wal ne trzech ro dza -
jów bro ni i cen tral ny. Re gu la min usta lił za sa dy kon ser wa cji, prze cho wy wa nia, opi su i upo -
wszech nia nia za so bów. Opra co wa no jed no li tą struk tu rę kadr. Ar chi wa lia woj sko we uzna no
za „ele ment pa mię ci hi sto rycz nej na ro du”, do wglą du dla opi nii pu blicz nej, w ra mach kon -
sty tu cyj ne go za pi su o ochro nie bez pie czeń stwa pań stwa lub pry wat no ści. Nor my do stę pu
za czę to do sto so wy wać do cy wil nych, za kła da jąc moż li wość ko or dy na cji i współ pra cy31.

Sys tem na po cząt ku funk cjo no wa nia nie ob jął ar chi wa liów są dów woj sko wych, któ -
re – jak wspo mnia no – zna la zły się pod pie czą try bu na łów uzna nych za kon ty nu ację fran -
ki stow skich po przed ni ków. Ja ko że pro ce sy wszczę te przed 1975 r. by ły za koń czo ne,
a wy ro ki wy ko na ne, ak ta Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści Ar mii mo gły zo stać umiesz -
czo ne w ar chi wum woj sko wym w Se go vii, zy sku jąc ran gę hi sto rycz nych. Usta wa
z 1987 r. utrzy ma ła je jed nak w ge stii her me tycz ne go są dow nic twa woj sko we go, czy -
niąc przez la ta nie do stęp ny mi dla oby wa te li32. W 2009 r. zo sta ły umiesz czo ne w nie daw -
no utwo rzo nym Ar chi wum Ge ne ral nym i Hi sto rycz nym w Ma dry cie33.

Na or ga ni za cję ocze ku ją jesz cze do ku men ty są dów woj sko wych w Ceu cie, ak tu al nie
po zo sta ją ce w sta nie de po zy tu34.

Po li ty ka wo bec ar chi wa liów epo ki fran ki zmu bę dą cych wy two rem wła dzy cy wil nej
wy ka zu je ten den cje cen tra li za cyj ne. Naj waż niej szy mi obiek ta mi jej za in te re so wa nia sta -
ły się po zo sta ło ści służb do ku men ta cyj nych Pre zy dium Rzą du, w tym Cau sa Ge ne ral
oraz Spe cjal ne go Try bu na łu do spraw Ści ga nia Ma so ne rii i Ko mu ni zmu.

Cau sa Ge ne ral In struída por el Mi ni ste rio Fi scal so bre la Do mi na ción Ro ja en Espa -
ña to zin sty tu cjo na li zo wa ne po przez za rzą dze nie rzą du fran ki stow skie go gro ma dze nie
w la tach 1943–1969 ma te ria łów do ty czą cych dzia łal no ści re pu bli ka nów od 1931 r., umoż -
li wia ją cych są dze nie ich za prze stęp stwa. To 8 tys. ze spo łów akt, któ re w 1980 r. zo sta -
ły prze ka za ne AHN przez Sąd Naj wyż szy z wła snych za so bów35.

W dru gim przy pad ku cho dzi o trzy mi lio ny za pi sów–fisz do ty czą cych osób uzna wa -
nych za wro gów wła dzy. To do ku men ty i no tat ki zbie ra ne na ty łach oko lic zaj mo wa nych
przez na cjo na li stów w cza sie woj ny do mo wej i póź niej – z za kła dów pra cy, or ga ni za cji
po li tycz nych i spo łecz nych oraz in sty tu cji. Słu ży ły za pod sta wę do prze śla do wań i pro -
ce sów ja ko tzw. Ge ne ral ne Ar chi wum Woj ny Do mo wej z sie dzi bą w Sa la man ce, bę dą ce
w dys po zy cji Pre zy dium Rzą du36. W 1979 r. Mi ni ster stwo Kul tu ry utwo rzy ło z nich nie -
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30 Idem, La políti ca ar chivísti ca..., s. 18.
31 Ibidem, s. 19 oraz Ar chi vos, www.por tal cul tu ra.mde.es.
32 Ley Orgáni ca 4/1987, de 15 de ju lio, de la Com pe ten cia y Or ga ni za ción de la Ju ris dic ción Mi li tar,

„No ti cias Jurídi cas”, www.leg gio.in fo; A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 14–17.
33 Ar chi vo Ge ne ral e Hi stó ri co de De fen sa, www.por tal cul tu ra.mde.es.
34 Ar chi vo In ter me dio Mi li tar de Ceu ta, www.por tal cul tu ra.mde.es.
35 „ABC”: 25 IX 1980, s. 31; 13 XII 1995, s. 54 oraz „El País”, 25 IX 1980.
36 In tro duc ción a los fon dos do cu men ta les del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca,

www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH (do stęp 6 VI 2013 r.); „ABC”: 27 IV 1999, s. 52; 28 VII 2002, s. 42. 
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za leż ną sek cję sto łecz ne go AHN (o na zwie: „Woj na Do mo wa”)37. Przez la ta do łą cza no
tu do ku men ty z do na cji in sty tu cji i zbio rów pry wat nych, two rząc po kaź ny i zróż ni co wa -
ny zbiór in for ma cji zo gni sko wa nych wo kół re pre sji dyk ta tu ry.

W 1986 r. wła dze wspól no ty au to no micz nej Ka ta lo nii wy stą pi ły o prze ka za nie im ty -
tu łem zwro tu do ku men tów zwią za nych z re pre sja mi z lat 1936–1939 na tym ob sza rze.
Nie wy wo ła ło to więk szej re ak cji rzą du Fe li pe Gonzále za. Dzie więć lat póź niej ko lej na
pe ty cja spo tka ła się z przy chyl niej szym od ze wem ga bi ne tu (rów nież PSOE) te go sa me -
go pre mie ra. Do prze nie sie nia ar chi wa liów nie do szło w wy ni ku ener gicz ne go pro te stu
władz Ka sty lii i Le ón, mia sta Sa la man ka i sa me go ar chi wum (znaj du ją ce go się w ge stii
władz wspól no ty au to no micz nej)38. Ca ła spra wa wy wo ła ła pu blicz ną dys ku sję, w któ rej
po ja wi ły się gło sy po stu lu ją ce utwo rze nie osob ne go ośrod ka ar chi wal ne go po świę co ne -
go woj nie do mo wej – in sty tu cji za rzą dza nej przez or gan pań stwo wy zaj mu ją cy się dzie -
dzic twem hi sto rycz nym39.

Po mysł do cze kał się ry chłej re ali za cji. W 1996 r. Naj wyż sza Jun ta Ar chi wów pod ję -
ła de cy zję o utwo rze niu w Sa la man ce nie za leż ne go ar chi wum – trzy la ta póź niej zosta ła
ona za twier dzo na de kre tem kró lew skim40. Po wsta niu Ge ne ral ne go Ar chi wum Hisz pań -
skiej Woj ny Do mo wej (na zwa nie mal iden tycz na z ety kie tą nada ną zbio rom przez na cjo -
na li stów) to wa rzy szy ła myśl o je go roz bu do wie.

W 2007 r. po wo ła no do ży cia Cen trum Do ku men ta cyj ne Pa mię ci Hi sto rycz nej, któ -
re go ar chi wum w Sa la man ce sta ło się czę ścią41. Głów ną ideą Cen trum jest zgro ma dze -
nie w jed nym miej scu ar chi wa liów zwią za nych z woj ną do mo wą i dyk ta tu rą. Łą czy ono
mi sję prze cho wy wa nia z ce la mi udo stęp nia nia i roz po wszech nia nia, przy uży ciu naj now -
szych środ ków tech nicz nych, jak in ter ne to we ba zy da nych, mul ti me dia itp.42 Gro ma dze -
nie ar chi wa liów re żi mu fran ki stow skie go wciąż trwa – w 2011 r. tra fi ły tu ak ta Cau sa
Ge ne ral, a w pla nach fi gu ru je prze ka za nie do ku men tów Ge ne ral ne go Se kre ta ria tu Ruchu

Mariusz Malinowski
A

R
C

H
IW

A
 N

A
 Ś

W
IE

C
IE

336

37 „El País”, 27 VI 1979. Hi sto rię oraz za war tość ar chi wum oma wia A. González Qu in ta na, Fu en tes
pa ra el es tu dio de la re pre sión fra nqu ista en el Ar chi vo Hi stó ri co Na cio nal, sec ción «Gu er ra ci vil»,
„Espa cio. Tiem po. For ma” 1994, Se rie V, t. 7, s. 479–508.

38 „ABC”, 23 III 1995, s. 57 oraz G.Tor ren te Bal le ster, So bre ar chi vos, aren gas y otros ma ti ces, „El
País”, 10 IV 1995. Osta tecz nie do ku men ta cję tę prze ka za no do Bar ce lo ny w 2006 r., po ko lej nej kam pa -
nii ze stro ny Ka ta lo nii i Kra ju Ba sków. O de cy zji rzą du José Lu isa Rodrígu eza Za pa te ro moż na po wie -
dzieć, iż by ła to jed na z nie licz nych sy tu acji, w któ rych uwy dat ni ła się róż ni ca sta no wisk – ra czej wo bec
spo so bów re ali za cji po li ty ki ar chi wal nej niż jej pryn cy piów – mię dzy so cja li sta mi a lu do wca mi, za któ -
rych rzą dów pro blem nie po ja wiał się z ta ką mo cą; zob. Ley 21/2005, de 17 de no viem bre, de re sti tu ción
a la Ge ne ra li dad de Ca ta lu ña de los do cu men tos in cau ta dos con mo ti vo de la Gu er ra Ci vil cu sto dia dos
en el Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil Espa ño la y de cre ación del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria
Hi stó ri ca, http://le gi sla cion.de re cho.com (do stęp 6 VI 2013 r.).

39 Jed ny mi z pierw szych wy stę pu ją cych w tym du chu by li ucze ni ka ta loń scy; J.B. Cul la i Clarà,
J. Be net, J. Fon ta na, B. de Ri qu er, J. Ter mes, Por un auténti co ar chi vo de la gu er ra ci vil,
„El País”, 19 V 1995; J. Tu sell, Una so lu ción ra zo na ble, „El País”, 28 XI 1996; idem, Co mo re cu pe rar
ar chi vos, „El País”, 13 X 1997.

40 Re al De cre to 426/1999, de 12 de ma rzo, de cre ación del Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil Espa -
ño la, www.boe.es (do stęp 6 VI 2013 r.).

41 Hi sto ria del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH
(dostęp 6 VI 2013 r.).

42 Przy kła dem mo że być tu ba za da nych do ty czą ca osób za gi nio nych; „ABC”, 6 IX 2008, s. 18. Hisz -
pa nia znaj du je się na li ście Amne sty In ter na tio nal państw o naj więk szej licz bie ta kich osób; A. González
Qu in ta na, Políti cas ar chivísti cas..., s. 56.
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Na ro do we go oraz akt pro ce so wych (m.in. Są du Naj wyż sze go i Try bu na łu Po rząd ku
Publicz ne go) przez Głów ne Ar chi wum Ad mi ni stra cji43.

Po fran ki stow skie ma te ria ły sta no wią w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym Hisz pa nii pro -
blem prak tycz ny i teo re tycz ny – dla za rzą dza ją cych ar chi wa mi, ich pe ten tów oraz in te -
lek tu ali stów.

Nie wszyst kie z wy mie nio nych do ku men tów są do stęp ne dla ogó łu. Ogra ni cze nia wy -
ni ka ją ce z nie do stat ków ka dro wych czy tra dy cyj ne go her me ty zmu, cha rak te ry zu ją ce
do nie daw na ar chi wa woj sko we, stop nio wo za ni ka ją, ale jest to pro ces po wol ny. Po za
kwe stią ochro ny pry wat no ści i do bre go imie nia do ty czą cą w rów nej mie rze za so bów bę -
dą cych w ge stii ar mii i władz cy wil nych, nie któ re z tych ostat nich po sia da ją cza so wą
klau zu lę upu blicz nie nia. Część akt Cau sa Ge ne ral znaj du je się już w In ter ne cie. Resz ta
zo sta nie udo stęp nio na dla ogó łu w 2039 r., na to miast do ku men ty Są du Naj wyż sze go
i Try bu na łu Po rząd ku Pu blicz ne go – po upły wie pół wie cza od ich wy sta wie nia44.

Na le ży za zna czyć, iż do stęp do ar chi wa liów re żi mu nie przed sta wiał pro ble mu dla
hi sto ry ków. Ge ne rał Ra món Sa las Lar razábal pra co wał nad kwe stia mi mi li tar ny mi
przed i po za koń cze niu dyk ta tu ry, a Al ber to Re ig Ta pia pi sał o re pre sjach i obo zach
koncen tra cyj nych w po cząt kach lat osiem dzie sią tych. To tyl ko dwa wy bra ne przy kła dy.
Kwe stia roz ma itych aspek tów woj ny do mo wej i dyk ta tu ry za wsze by ła zna na w śro do wi -
sku uczo nych. Na ko niecz ność upo wszech nia nia in for ma cji za war tych w do ku men tach
z epo ki fran ki zmu zwra ca li rów nież uwa gę ar chi wi ści, jak np. pod czas ogól no kra jo we go
ko lo kwium w Ma dry cie na je sie ni 1979 r.45

Od 2011 r. dzia ła pań stwo wy Hisz pań ski Sys tem Ar chi wów46. W od nie sie niu do ma -
te ria łów z lat 1939–1975 istot na jest ko or dy na cja sys te mu woj sko we go z cy wil nym, czy
też ra czej – wpa so wa nie te go pierw sze go w ca łość ogól no kra jo wą47. Po dob nie jest z ar -
chi wa mi Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, w któ rych znaj do wa ło się do nie daw na nie -
wie le do ku men tów re żi mu (np. po zo sta ło ści po Ge ne ral nej Dy rek cji Wię zień nie zo sta ły
po 1975 r. w ogó le zar chi wi zo wa ne)48.

Roz pro sze nie ar chi wa liów łą czy pro blem or ga ni za cyj ny z po ję cio wym. Oso ba za in -
te re so wa na do tar ciem do do ku men tów do ty czą cych re pre syj nej prze szło ści (nie tyl ko
sam re pre sjo no wa ny, ale i ba dacz hi sto rii) na po ty ka na trud no ści ko mu ni ka cyj ne49.
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43 Tra sla do de la Cau sa Ge ne ral al Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar -
chi vos/MC/CDMH (do stęp 6 VI 2013 r.).

44 „ABC”, 26 IX 2008, s. 16. Od mo men tu umiesz cze nia ich w AHN ak ta Cau sa Ge ne ral by ły udo -
stęp nia ne ba da czom za ze zwo le niem Są du Naj wyż sze go. Od nie daw na ta ka zgo da nie jest wy ma ga na;
A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 23.

45 „ABC”: 28 X 1979, s. 31; 14 XI 1979, s. 23 oraz „El País”: 9 XI 1979; 13 XI 1979.
46 Zob. Re al De cre to 1708/2011, de 18 de no viem bre, por el que se es ta ble ce el Si ste ma Espa ñol de

Ar chi vos y se re gu la el Si ste ma de Ar chi vos de la Ad mi ni stra ción Ge ne ral del Es ta do y de sus Or ga nis -
mos Públi cos y su régi men de ac ce so, http://le gi sla cion.de re cho.com (do stęp 6 VI 2013 r.).

47 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 14–17.
48 Ibi dem, s. 22.
49 „Je śli José [kom ba tant mo de lo wy – przyp. M.M.] al bo ktoś z je go ro dzi ny miał by ru szyć w po -

szu ki wa niu do ku men tów do ty czą cych wła snej prze szło ści w cza sach woj ny, je go dro dze po ar chi wach
w Hisz pa nii mógł by po zaz dro ścić i sam Ulis ses. Śla dy ak tyw no ści w związ kach za wo do wych swojej
miej sco wo ści znaj dzie w Ge ne ral nym Ar chi wum Woj ny Do mo wej w Sa la man ce. O tym, jak for mo wa -
no je go ba ta lion mi li cji miej skiej prze czy ta być mo że w «Cau sa Ge ne ral» w Pań stwo wym Ar chi wum
Hi sto rycz nym w Ma dry cie. Po pa pie ry ze służ by w od dzia łach ar mii re pu bli kań skiej po wi nien się zgłosić 
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Oprócz tu zi na wy mie nio nych (w co naj mniej pię ciu róż nych miej sco wo ściach) ar chi wa
zawie ra ją ce waż ne in for ma cje znaj du ją się w wie lu mia stach -sie dzi bach władz pro win -
cji (jed nost ki ad mi ni stra cyj nej niż szej od wspól no ty au to no micz nej), przy lo kal nych ko -
men dach woj sko wych oraz wię zie niach50.

Cen trum Do ku men ta cyj ne Pa mię ci Hi sto rycz nej to in sty tu cja, któ rej za ło że niem jest
gro ma dze nie jak naj więk szej licz by do ku men tów zwią za nych z woj ną do mo wą oraz la -
ta mi dyk ta tu ry (sta tu to wo ro zu mia ny mi w tym przy pad ku ja ko 1939–1978)51. Prze nie -
sie nie doń wszyst kich ma te ria łów wy two rzo nych w Hisz pa nii i o Hisz pa nii te go okre su
jest nie moż li we – wy star czy spoj rzeć choć by tyl ko na ar chi wa pro win cjo nal ne. Hi sto ry -
cy i ar chi wi ści zwra ca ją uwa gę na pro blem na uko wy, po ję cio wy – dys ku syj na ja wi się
sa ma for mu ła ośrod ka. Kla sy fi ka cja do ku men tu we dług obiek tu, przed mio tu za in te -
resowań czy ba dań bu dzi kon tro wer sje, ja ko że te mat jest za wsze in dy wi du al nym
projektem52. Je śli za so by mia ły by do ty czyć re pre sji, ow szem, po praw ne wy da je się roz -
gra ni cze nie cza sów woj ny do mo wej (kie dy ter ror ist niał po obu stro nach) i dyk ta tu ry.
Pro blem jed nak w tym, iż ar chi wum re pre sji nie mie ści ło się pod wzglę dem po ję cio wym
w żad nym pro jek cie po li ty ki ar chi wal nej, a po łą cze nie cza sów woj ny (któ rej po zo sta ło -
ścią do ku men tal ną są nie tyl ko świa dec twa prze śla do wań i prze mo cy) i dyk ta tu ry po dą -
ża w ta kim wła śnie kie run ku. Po wsta je roz bież ność mię dzy na uką a po li ty ką.

Rozwarstwienie konsensu

Kon sens pa mię ci hi sto rycz nej okre su przej ścio we go uległ roz war stwie niu, przez co
zmie nia się je go zna cze nie w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym. Na cisk orę dow ni ków praw
czło wie ka oraz no wej po li ty ki ar chi wal nej ozna cza dla po li ty ków po dwój ne wy zwa nie
i ko niecz ność re ak cji. Z jed nej stro ny – za cie ra nie się po dzia łu na le wi cę i pra wi cę
(na któ re wpły wa ją nie tyl ko pra wa czło wie ka) ude rza w tra dy cje, pod sta wy ide olo gicz -
ne obu rzą dzą cych na zmia nę par tii. Z dru giej – na cisk na dys ku sję o prze szło ści w in nej
at mos fe rze sta wia pod zna kiem za py ta nia przy naj mniej ak tu al ną war tość kon sen su pa -
mię ci hi sto rycz nej z okre su przej ścio we go po wszech nie uzna ne go jesz cze nie daw no
za do nio słe osią gnię cie, a dzię ki wy pra co wa nej wów czas in sty tu cjo nal nej pod sta wie
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do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Ávi li, za pis zaś po by tu w obo zie kon cen tra cyj nym i ba ta lio -
nie pra cy przy mu so wej – ra czej do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Gu ada la ja rze. Do peł nie niem
je go po dró ży w prze szłość by ło by jesz cze spraw dze nie do ku men tów z czyst ki, ja ka do tknę ła go, kie dy
pra co wał w szko le (Głów ne Ar chi wum Ad mi ni stra cji w Al calá de He na res)”; P. Cor ral, La di sper sión,
prin ci pal escol lo pa ra un gran ar chi vo de la Gu er ra Ci vil en Sa la man ca, „ABC”, 7 VI 2004, s. 57.
Od mo men tu na pi sa nia tych słów sy tu acja zmie ni ła się na ko rzyść po szu ku ją cych in for ma cji.

50 Zwłasz cza do ku men ta cja ad mi ni stra cji pań stwo wej i są dow nic twa przed sta wia nie sły cha ną róż -
no rod ność, wska zu jąc na mon stru al ność fran ki stow skie go apa ra tu wła dzy; zob. M.A. Alon so García, 
op. cit., s. 24–48 oraz C. Flo res Va re la, Do cu men ta ción pa ra el es tu dio del pri mer fra nqu ismo en el Ar -
chi vo Hi stó ri co Pro vin cial de To le do [w:] IV Jor na das de Ca stil la–La Man cha so bre in ve sti ga ción 
en Ar chi vos, Gu ada la ja ra 2000, s. 303–382.

51 Zob. Ley 21/2005, de 17 de no viem bre, de re sti tu ción a la Ge ne ra li dad de Ca ta lu ña de los do cu -
men tos in cau ta dos con mo ti vo de la Gu er ra Ci vil cu sto dia dos en el Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil
Espa ño la y de cre ación del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, http://le gi sla cion.de re cho.com
oraz Hi sto ria del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH.

52 Hi sto rio gra ficz ny pa ra dyg mat był jed nym z ar gu men tów wy su nię tych pod czas dys ku sji nad zasad -
no ścią gro ma dze nia ar chi wa liów te ma tycz nie w jed nej in sty tu cji; „El País”, 4 VI 2004.
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stano wią ce mu pod ów czas wa ru nek si ne qua non po li tycz nej współ pra cy i dia lo gu w od -
nie sie niu do wie lu dzie dzin ży cia.

W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych w kwe stii pa mię ci hi sto rycz nej za czę ły
pojawiać się me dial ne symp to my zmia ny. Dzien nik „El País” in for mo wał w na głów kach
o we zwa niu par tii ko mu ni stycz nej do re ha bi li ta cji ofiar fran ki zmu oraz o dys ku sjach
uczo nych na te mat re pre sji dyk ta tu ry53. Me dial na ci sza ze stro ny le wi cy, bar dziej upraw -
nio nej do za bra nia gło su w tym to nie, na le ża ła do kon sen su. Z dru giej stro ny, na ła mach
„ABC” sy tu acja dłu go nie ule ga ła zmia nie pod wzglę dem me ry to rycz nym – każ da
wzmian ka o „re pre sjach” czy „ofia rach” fran ki zmu kwi to wa na by ła obu rze niem lub
kontrą – od koń ca lat osiem dzie sią tych po le mi ki sta wa ły się na to miast licz niej sze i bar -
dziej kon kret ne54. Na le ży za zna czyć, iż przy przy ta cza niu tych sfor mu ło wań oba pi sma
naj chęt niej sto so wa ły mo wę za leż ną lub po zor nie za leż ną, ak cen tu jąc – jak moż na do -
mnie my wać – przy wią za nie do nie pi sa ne go kon sen su. „Mo ment re win dy ka cyj ny fran -
ki zmu” to hi po te za opar ta na spo strze że niach bez ran gi hi sto rycz nej, ja ką kil ka
wzmian ko wa nych wy da rzeń bę dzie mia ło szan sę zy skać po upły wie dzie się cio le ci.

Otwar cie ar chi wów i rozpoczęcie dys ku sji pu blicz nej spo wo do wa ło roz war stwie nie
kon sen su na stro nę prak tycz ną i for mal no -praw ną (któ rej w okre sie przej ścio wym – wbrew
nie rzad ko spo ty ka nej po tocz nej opi nii – nie po sia dał; zob. przy pis 18). Po ro zu mie nie
w kwe stii mil cze nia na te mat nie od le głej prze szło ści stop nio wo prze sta je ist nieć. W okre -
sie przej ścio wym po li ty cy uzgod ni li, iż – w uprosz cze niu – nie bę dzie się mó wić, by nie
chcieć osą dzać. W po cząt kach XXI w. mó wi się, acz kol wiek na dal nie chce się osą dzać.

Mo dy fi ka cja kon sen su do cze ka ła się for ma li za cji. W 2007 r. uchwa lo no usta wę o pa -
mię ci hi sto rycz nej55. Wy cho dząc z za ło że nia, iż za cho dzi ko niecz ność od nie sie nia się
do prze śla do wań i re pre sji z mi nio nej epo ki, usta wa anu lo wa ła dzia łal ność praw ną fran -
ki zmu, za ka za ła glo ry fi ka cji czy nu na cjo na li stów, po wo ła ła do ży cia wspo mnia ne Cen -
trum Do ku men ta cji i przy zna ła pra wa do od szko do wań, ko rzy sta nia z ar chi wa liów oraz
oby wa tel stwa hisz pań skie go (dla czę ści cu dzo ziem skich uczest ni ków woj ny do mo wej)56.

Oce na z punk tu wi dze nia pro ce su hi sto rycz ne go by ła by trud na ze wzglę du na brak dy -
stan su cza so we go. Moż na na to miast po ku sić się o opis struk tu ral ny, in ter pre tu jąc usta wę
ja ko po most mię dzy dwie ma wcze śniej wzmian ko wa ny mi „geo me tria mi po li tycz ny mi”.

Archiwa a pamięć historyczna w Hiszpanii...
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53 Zob. „El País”: 30 IX 1985, 26 VIII 1992, 4 VI 2000.
54 Zob. „ABC”: 19 X 1978, s. 54; 15 II 1983, s. 44; 17 XI 1985, s. 18; 15 VII 1986, s. 18; 28 IX 1986,

s. 31; 5 III 1987, s. 2; 31 V 1987, s. 13; 9 VI 1987, s. 22; 3 IV 1989, s. 17.
55 Usta wy me mo ria ło we to zja wi sko współ cze sne. Opie ra jąc się na mo ty wa cjach spo łecz no–po li -

tycz nych i przy bie ra jąc kon tro wer syj ną for mę praw ną, skut ku ją naj le piej w sfe rze spo łecz no -eko no micz -
nej. Po mysł praw ne go re gu lo wa nia pu blicz nej wy po wie dzi na te mat prze szło ści wy wo dzi się
z po wo jen nej in ten cji ka ra nia ne ga cjo ni zmu (do ty czą ce go Ho lo kau stu). We Fran cji mię dzy 1990 a 2005 r.
uchwa lo no czte ry usta wy me mo ria ło we o sze ro kim od dźwię ku kra jo wym i po waż nych re per ku sjach mię -
dzy na ro do wych. Naj bar dziej prak tycz ną ich stro ną by ły – naj mniej ko men to wa ne – od szko do wa nia
(m.in. Ży dzi, Or mia nie i har kis). Spe cy fi ką usta wy hisz pań skiej jest jej za mknię cie we wła snych gra ni -
cach pań stwo wych, co ogra ni cza licz bę i róż no rod ność dys ku tan tów, ale nie po lep sza sy tu acji po li ty ków
w pla nie opra co wy wa nia hi sto rii. Kwe stie od szko do wań zaj mu ją tu istot ne miej sce (5 na 22 ar ty ku ły),
a za tem i w tym przy pad ku dzia ła nie wzbu dza ją ce naj mniej emo cji ma szan sę przy nieść wy mier ne
korzyści.

56 Ley 52/2007, de 26 de di ciem bre, por la que se re co no cen y amplían de re chos y se es ta ble cen
medi das en fa vor de qu ie nes pa de cie ron per se cu ción o vio len cia du ran te la gu er ra ci vil y la dic ta du ra,
„Boletín Ofi cial de Es ta do” 2007, nr 310, s. 53410–53416. Usta wę pod pi sał król Ju an Car los I.
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Mo to rem przy ję cia ak tu by li so cja li ści, któ rych do po dob nej ak tyw no ści po py cha ła
dy na micz na, re wo lu cyj na fi lo zo fia po li tycz na. Wy ka zu ją oni bowiem na tu ral nie więk szą
otwar tość na no we tren dy spo łecz no -po li tycz ne (w tym kwe stię praw czło wie ka) niż
ludowcy, aczkolwiek jed no cze śnie ze wzglę du na osa dze nie w tra dy cyj nym ukła dzie poli -
tycz nym wi kła ją się w sy tu ację trud ną.

Usta wa spo tka ła się z in ten syw ną i róż no rod ną kry ty ką. Ka ta loń scy le wi cow cy
z Esqu er ra Re pu bli ca na de Ca ta lu nya (ERC, Re pu bli kań ska Le wi ca Ka ta lo nii) uty ski -
wa li na ogra ni czo ność po sta no wień; ko mu ni ści z Par ti do Co mu ni sta de Espa ña (PCE,
Ko mu ni stycz na Par tia Hisz pa nii) ja ko kom ba tan ci czu li się ura że ni – naj waż niej si,
lecz igno ro wa ni; z epi sko pa tu do cho dzi ły gło sy o bez sen sow no ści po dob nych pro jek -
tów; sto wa rzy sze nia wy ma wia ły brak wzmian ki o re pre sjach wo bec mniej szo ści; in te -
lek tu ali ści na rze ka li na jed no stron ność, a praw ni cy – na skrom ną moc le gi sla cyj ną.
Z róż nych stron do cho dzi ła opi nia o po li tycz nej war to ści usta wy w okre sie przed wy bor -
czym (po raż ka PSOE przy urnach mia ła to ne ga tyw nie zwe ry fi ko wać). Wresz cie, zwo -
len ni cy no wej po li ty ki ar chi wal nej od nie śli się z re zer wą do po my słu re da go wa nia
wy pi sów z do ku men tów dla pe ten tów, ce lem utrzy ma nia w ta jem ni cy per so na liów ne ga -
tyw nych bo ha te rów hi sto rii57.

Lu do wcy wy stą pi li z po zy cji prze wi dzia nej przez jed ne go z wni kli wych pu bli cy stów
jesz cze w 1977 r. (zob. przy pis 18) – pod no szo no głos o „ła ma niu pak tu okre su przej -
ścio we go”, za rzu ca no ten den cyj ność in ter pre ta cji hi sto rii, na wo ły wa no też do uzu peł nie -
nia tre ści o re pre sje re pu bli kań skie. Tym nie mniej, wy da je się, iż po ro zu mie nie co
do mil cze nia w spra wie re pre sji z nie daw nej prze szło ści ra czej tra ci ra cję by tu, niż zo -
sta je złama ne przez jed ną ze stron. Świad czy o tym po par cie PP przy gło so wa niu
nad więk szo ścią ar ty ku łów usta wy. Po za tym, nie za leż nie od za cie kłych dys ku sji do ty -
czą cych pamię ci hi sto rycz nej dwa naj sil niej sze ugru po wa nia po li tycz ne Hisz pa nii so li -
dar nie bronią for mal no -praw ne go ob li cza kon sen su – ape le dzia ła czy praw czło wie ka
(głów nie cu dzo ziem ców) o uchy le nie lub znie sie nie usta wy o amne stii z 1977 r. są sys -
te ma tycz nie od rzu ca ne58.

Mariusz Malinowski
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57 „ABC”: 3 IX 2007, s. 4; 16 IX 2007, s. 69; 23 IX 2007, s. 11; 8 X 2007, s. 5; 10 X 2007,
s. 21; 28 XI 2007, s. 25; „El País”: 20 IX 2007; 24 IX 2007; 8 X 2007; 10 X 2007 oraz A. González Qu -
in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 25–26. Moż na jesz cze do dać, iż usta wa ko piu je po pu lar ny pro blem
po ję cio wy wy ni ka ją cy z po łą cze nia woj ny do mo wej i dyk ta tu ry w ra mach jed ne go pro jek tu do ty czą ce -
go roz li cza nia krzywd.

58 „ABC”: 7 IV 2007, s. 15; 20 IV 2007, s. 10; 23 VI 2007, s. 10. Usta wa „nie za do wo li ła ni ko go”
w Hisz pa nii, spo tka ła się na to miast z aplau zem or ga ni za cji mię dzy na ro do wych; „ABC”, 2 IX 2008, s. 14.
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