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Tiivistelmä-Referat-Abstract
José Antonio Primo de Rivera oli yksi Francon Espanjan keskeisiä henkilömyyttejä. Hänet tunnettiin koko Espanjassa vain pelkillä etunimillä -
José Antonio. Hän oli francolaisen yhteiskunnan kulmakiven, falangin perustaja, legendaarinen "El Fundador". José Antonio itse oli kuollut
Espanjan sisällissodan uhrina tasavaltalaisen teloituskomppanian edessä, mutta hänen falanginsa oli nopeasti noussut suureksi massaliikkeeksi ja
muodosti Francon siviilihallinnon perustan. José Antonion hahmo jäi kuolleenakin elämään falangin rinnalle ja siitä rakennettiin myyttinen
sankarikuva, joka säilytti asemansa koko Francon kauden ajan 1970-luvulle asti.
Tutkielman tarkoituksena on keskittyä juuri siihen myyttisen kuvaan, joka José Antoniosta luotiin francolaisen hallinnon toimesta. Ajallisesti
pääpaino on Espanjan sisällissodassa ja Francon valtakauden ensimmäisissä vuosissa, jolloin myyttiä keskeisimmin rakennettiin. Tutkielma
painottuu kahteen pääteemaan. Ensin kuvaan José Antonion myytin syntyvaiheita ja etsin sitä selittäviä tekijöitä. Toiseksi keskityn myytin
muotoihin: minkälainen oli José Antonion myytti ja minkälaisia tarkoitusperiä oli sen takana. Lisäksi käsittelen José Antonion hahmon käyttöä
ideologisen legitimaation apuvälineenä, miten sen kautta perusteltiin Francon hallinnon ideologisia valintoja.
Tärkeintä lähdemateriaalia on Francon hallinnon tuottama aineisto José Antoniosta, osin selkeästi propagandatarkoituksiinkin tehty. Tärkeimmät
yksittäiset lähteet ovat Francisco Bravon ja Felipe Ximénez de Sandovalin tekemät José Antonio -biografiat vuosilta 1939 ja 1941.
Tutkielma näyttää kuinka José Antoniosta luotiin kuva, jonka avulla osaltaan hallittiin poliittiseksi voimatekijäksi kohonnutta falangia.
Pääasiallinen syy myytin syntymisen takana oli nimenomaan Francon hyödyntavoittelu: hän halusi hallita falangia sen perustajan nimen ja
maineen avulla. Tutkielma näyttää myös myytin kaksijakoisen luonteen - se oli toisaalta kuva virheettömästä johtajasta ja toisaalta esikuva
francolaisen falangilaisuuden syvimmästä olemuksesta. Myytti oli legitimiteetin rakentamisen välikappale - sen kautta luotiin Francon
hallinnolle historiallista jatkuvuutta ja se symboloi sisällissodan voittajia. Myös ideologian alalla Francon hallinto käytti José Antonion hahmoa
omiin tarkoituksiinsa, se otti käyttöön José Antonion ja falangin ideologista termistöä, mutta muokkasi sen sisällön omia tarpeitaan vastaavaksi.
José Antonion myytti oli Francon hallinnon työväline.
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