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КАТАЛОНЦІ: НАЦІЯ ЧИ ЕТНОС 

 
В даній роботі аналізується історичне походження корінного населення історичного регіону Іспанії Каталонія. Дане 

питання важливе в контексті загального історичного розвитку Піренейського півострову та каталонського 

сепаратизму. Аналізується походження каталонців від часів верхнього палеоліту до середньовіччя. Для підкріплення 

точки зору автора використовуються дані генетики. Аналізується поняття «історична нація», що є одним з 

ключових критеріїв для самовизначення корінних народів Іспанії. Критерій «історична нація» аналізується з 

класичними ознаками етносу. Розглядаються питання самовизначення каталонців як нації або етносу в ХХ-XXI  ст., 

що є одним із визначальних факторів виникнення каталонського сепаратизму провінції Каталонія в Іспанії. 

Аналізуються Конституція Іспанії 1931 р. та статут Каталонії для того, щоб зрозуміти правову основу вимог 

Каталонії щодо особливого ставлення до регіону з боку корони. В роботі також розглянуто питання походження 

та історичної долі каталанської мови та формування країн каталанської мови.  
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каталанська мова. 

Постановка проблеми. У сучасному 

світовому глобальному вимірі сепаратизм є 

однією з найгостріших проблем. Особливо 

актуальним це питання постає в Україні у 

зв’язку з подіями на Донбасі та в Криму. Однак 

Іспанія зіштовхнулася з сепаратизмом значно 

раніше і цю проблему не може вирішити навіть 

на сьогоднішній день. Протягом всіх періодів 

існування іспанської держави різні області 

виявляли потяг до сепаративних тенденцій. В 

розрізі подій, що передували референдуму 1 

жовтня 2017 р. в Каталонії, є актуальним 

дослідження історичних передумов 

сепаратизму на території Каталонії. Питання 

каталонського сепаратизму має неоднозначно 

суть, оскільки історично зумовленим є факт 

того, що каталонці виступають за надання 

незалежності своїй території.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам регіонального руху та сепаратизму 

присвятила свої роботи С.П. Пожарська, А.А. 

Орлов, І.М. Бусигіна. У їх роботах розглядаються 

ряд аспектів формування іспанської держави, 

історичне коріння регіонального руху в Іспанії, 

націоналізму та сепаратизму. Серед вітчизняних 

істориків питання Каталонії вивчалося побіжно в 

контексті загальних наукових робіт про історію 

Іспанії. Питання генетичного походження 

каталонців вивчає генетик Максиамо Хейя. 

Вивченням історії формування каталанської мови 

займалися романісти- лінгвісти, як В. Ю. Шишма

рьов, А.В.Арський, Т.А. Репіна, Т.Б. Алісова. 

Мета статті. Дослідження етнічного 

самовизначення каталонців та як цей процес 

пов’язаний з формуванням каталонського 

сепаратизму.  

Основні результати дослідження. 

Каталонці – це романська етнічна група, що 

проживає у Південно-Західній Європі і є 

основним населенням історичної Каталонії. 

Формування каталонців, як етносу, пов’язане  з 

етнічними процесами, які були спільні для всієї 

території Піренейського півострову.  

За даними археології, на Піренейському 

півострові до кінця верхнього 

палеоліту утворилися дві основні групи населе

ння: північна - франко-кантабрійсь-ка, яка 

створила Мадленську культуру і південна або 

південно-східна, для якої характерна 

капсійська культура, принесена в Іспанію 

африканськими племенами. Ці дві групи аж до 

епохи міді і бронзи залишалися 

відокремленими. Капсійці пізніше змішалися 

на південному сході півострова з новими 

прибульцями з Африки [6]. Північно-східна 

частина півострову, від країни басків до 

Каталонії, була колонізована неолітичними 

племенами із Італії та Франції [11]. 

У VІ ст. до н.е. на територію Піренейського 

півострову потрапляють іберійські племена і 

заселяють всю територію, асимілюючи місцеве 

населення. У першій половині I тис. до н.е. на 

Піренейський півострів переселяються два 

потоки кельтів, оселяючись на півночі та у 
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центрі півострову. Таким чином, територію 

доримської Іспанії населяли кельтські племена 

на півночі та у центрі, іберійські племена 

займали південь півострову. Каталонія була 

повністю зайнята іберійцями, зокрема, на 

сучасній території проживали такі іберійські 

племена, як індігети, аусетани, лаєтани, 

ільгетети та ілеркавони [10]. 

Після завоювання Піренейського півострова 

римлянами відбувається поділ території на 

провінції, землі майбутньої Каталонії ввійшли 

до складу Тараконської провінції, населення  

поступово романізується.  

У 414 р. до Тараконської провінції вторглися 

вестготи Атаульфа. Дослідники-генетики 

говорять про те, що германці не залишили 

суттєвого сліду в ДНК сучасних іспанців, але 

зазначають, що лише в ДНК каталонців, 

галісійців та населення Португалії є найбільша 

частина германського впливу (8-10% по 

чоловічій лінії). У випадку Каталонії це 

пояснюється з розселенням свевів, які 

мігрували на територію Піренейського 

півострову у V ст., велика частина з них осіла 

на території сучасної Каталонії, та франкським 

впливом [10]. У VIII ст. маври завоювали 

нинішню територію Іспанії, каталонські землі 

також входили до складу держави Аль-

Андалус, але населення практично не зазнало 

впливу мусульманського населення так, як 

південні та південно-східні землі.  

Суто в науковому сенсі, каталонців треба 

вважати етносом. Обґрунтування цієї думки 

базується на класичних ознаках етносу, тобто 

спільності походження, мови, території, 

культури, традицій, що відрізняє його від 

інших етнічних груп. Протиставлення 

каталонцями себе іншим народам на території 

Іспанії не одиночний випадок. Яскравим 

прикладом є баски та Галісія. Виокремлювати 

себе, як націю, каталонці почали у ХХ ст., що 

пов’язано зі становленням Іспанії як держави 

республіканського типу та прийняттям 

Конституції 1931 р.  

Каталонія, скориставшись правом, яке 

закріплене ст. 11 Конституції 1931 р. про 

створення регіональної автономії, у 1932 р. 

подає проект статуту автономії [3]. Він був 

прийнятий 9 вересня кортесами Іспанської 

республіки. Каталонський статут передбачав 

створення автономних органів влади – 

парламенту і виконавчої ради (уряду) на чолі з 

президентом, – які отримали загальну назву 

Женералітат (La Generalidad de Cataluña) [5, 6]. 

Російський політолог І.М. Бусигіна вважає, 

що надання Каталонії автономії стало спробою 

досягнення компромісу між традиційно 

централістською державою і автономістськими 

намаганнями іспанських регіонів [2]. 

У власному статуті 1932 р. Каталонія 

оголосила себе нацією, яка здійснює 

самоуправління у складі Автономної спільноти 

[8]. З цього часу каталонців (як басків, так і 

галіційців) почали вважати «історичною 

національністю» (Nacionalidad histórica), 

nacionalidad. Професор конституційного права 

Марія Акрасія Нуньєс зазначала, що проблема 

історичних народностей, навіть якщо вона 

оговорена в Конституції, є невизначеною, 

оскільки ніхто досконало не знає, де межа між 

нацією та національністю [12]. 

Терміни «національність, нація» в Іспанії 

використовується в основному в політичному 

контексті автономними спільнотами для 

відокремлення себе від інших частин країни. 

Тому важливо відзначити, що даний термін 

використовують не тільки в Каталонії, але 

Андалузії, на Балеарських островах, Валенсії, 

Галіції, Країні Басків, Арагоні, Кастилії та 

Леоні. Фактично, така дефініція 

використовується в кожному історичному 

регіоні Іспанії для позначення місцевого 

корінного населення.  

Виявивши, що у випадку з каталонцями 

звична наукова трактовка «етносів-націй», не 

відповідає реальності, і звернувшись до іншої 

частини Іспанії, треба зазначити, що ті 

особливості «групової ідентичності», які 

пов’язані зі ставленням до спільності 

походження, історичної долі, до характерних рис 

культурного та мовного вигляду, за великим 

рахунком, властиві всьому населенню країни. 

В період після франкістської адміністративно-

територіальної децентралізації кордони нових 

автономних співтовариств створювали не 

зважаючи на ареал розповсюдження певної 

мови, а на основі історичних областей. 

Розмежування кордонів проводили згідно 

демократичної процедури, тобто за волею 

громадян, для яких етносів в нашому розумінні 

не існує, на відмінну від регіональних спільнот, 

або історичних етносів. Вважалося, що 

істинних історичних етносів на території 

Іспанії існує лише чотири, тобто іспанці, баски, 
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каталонці та галісійці (три з них отримали 

автономію за Конституцією 1931 р.), але після 

децентралізації виявилося, що таких націй 

цілих сімнадцять, а не чотири, і 2 автономних 

міста [7, 229]. 

Однак, слід зазначити, що на сьогодні 

найбільш потужні течії націоналізму в Іспанії 

спостерігаються в Каталонії та Країні Басків. У 

випадку Каталонії, це пов’язується з давньою 

історичною традицією самоуправління. Логіч-

но постає питання, чому каталонці саме цієї 

території постійно висувають певні вимоги до 

уряду, а не каталонці інших регіонів каталано-

мовного ареалу. Відповідь ґрунтується на тому, 

що етнічні каталонці інших регіонів, наприклад 

Валенсії, вважають себе не каталонцями, а 

валенсійцями, а свою мову не каталанською, а 

валенсійською. Так само і з іншими терито-

ріями, де мешкає значна частина етнічних ката-

лонців. Тому явище каталонського націоналіз-

му та сепаратизму є тільки регіональним 

явищем автономної спільноти Каталонія. 

Каталанська мова поширена в декількох 

історичних областях, які входять до складу 

Іспанії та Франції. Це так звані країни 

каталанської мови (включають території на 

північному сході Іспанії, на півдні Франції і на 

острові Сардинія, а також в Андоррі). 

Каталанський ареал приблизно співпадає с 

римською провінцією Hispania Tarraconensis, за 

виключення крайньої західної частини цього 

ареалу і області Руссільон у Франції.  

Каталанська мова належить до західно-ро-

манської підгрупи романських мов. Через особ-

ливості історичного розвитку області поширен-

ня мови, віднесення його до іберійсько-роман-

ських або до галло-романських мов тривалий 

час було предметом дискусій. У XIX ст. її 

відносили до галло-романської підгрупи з огля-

ду на схожість основних фонетичних і грама-

тичних процесів в каталанській мові та окси-

танській (провансальській); нерідко каталансь-

ку мову називали діалектом провансальської 

[9,195]. 

Ще в 1920 р В. Мейер-Любці в книзі 

«Einfuhrung in das Studium der romanischen 

Sprachwissenschaft» розглядав каталанську мову 

як діалект провансальської, поряд з гасконською, 

лангедокською і лімузенською; пізніше він 

визнав самостійність каталанської [13, 19].  

В даний час каталаномовне населення 

проживає в межах чотирьох держав: Іспанії, 

Франції, Андорри і Італії. Основний ареал 

поширення знаходиться в Іспанії. Це територія 

колишнього Каталонського принципату, а нині 

Автономної спільноти Каталонії (провінції 

Барселона, Таррагона, Жерона і Леріда) за ви-

нятком долини Аран (Валь д’Аран) в Піренеях, 

де поширена гасконська мова; частина терито-

рії Арагона, що тягнеться вузькою смугою ши-

риною в 15-20 км уздовж кордону з Катало-

нією; велика частина території колишнього 

Валенсійського королівства, а нині Автономної 

спільноти Валенсії (провінції Валенсія, 

Аліканте і Кастельон-де-ла-Плана), за винят-

ком західних провінцій; Балеарські і Пітіусські 

острови, що становлять Автономне співтова-

риство Балеарські острови. Каталанська мова 

досі зберігається в м. Альгеро на північно-

західному узбережжі о. Сардинія, який 

колонізували каталонці на початку ХІV ст. В 

республіці Андорра каталонською мовою 

розмовляє корінне населення [1, 493]. 

Кількість носіїв каталанської мови 

оцінюється по-різному: від 6 до 10 млн. осіб. Це 

пов’язано з тим, що до кінця 70-х рр. XX ст. 

каталанська мова не була офіційною мовою 

ніде, крім Андорри, і відповідні дані не 

реєструвалися при переписах населення. Також 

слід врахувати той факт, що населення, яке 

проживає на території поширення каталанської 

мови, володіє ним у різному ступені. В Андоррі 

каталанською говорить близько 5 тис. осіб, у 

Франції в департаменті Східні Піренеї – понад 

200 тис. осіб, в м. Альгеро – близько 12 тис. 

осіб. Деяке число каталаномовних емігрантів 

проживає в різних районах Іспанії, а також в 

країнах Латинської Америки, головним чином 

на Кубі і в Аргентині [1, 494]. 

До кінця IX ст. відносять початок 

формування каталанської мови. В процесі 

Реконкісти каталанська мова поширилася з 

Іспанської марки – майбутньої Каталонії, на 

Валенсію і Балеарські острови (XIII в.), а 

пізніше також на о. Сардинію (XIV ст.). Вся 

подальша історія каталонської мови була тісно 

пов’язаної з мовами і діалектами 

Піренейського півострову, оскільки області 

поширення цієї мови з 1137 р. входили до 

складу Арагонського королівства, а з 1469 року 

– до складу іспанської монархії.  

В Іспанії каталонська мова була офіційною 

мовою Арагонської корони у всіх її володіннях 

і використовувалася у всіх сферах комунікації. 
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Після об’єднання Кастилії і Арагона в 1479 р. 

каталонська мова поступово виходила з вжитку 

як мова художньої літератури високого рівня в 

зв’язку з переорієнтацією аристократії на 

кастильську мову, але продовжувала викорис-

товуватися в державному діловодстві до почат-

ку XVIII ст., коли його вживання в цій сфері 

було заборонено рядом королівських указів. У 

Руссільоні, який відійшов до Франції в 1659 р., 

каталонська мова була заборонена в діловод-

стві в 1700 р. В якості мови щоденного спілку-

вання середньої і дрібної буржуазії, трудових 

верств населення каталонська мова 

використовувалася.  

У 1932 р. каталонську мову визнали 

офіційною в межах провінцій Барселона, 

Таррагона, Леріда і Жерона в зв’язку з 

наданням Каталонії автономії в складі 

Іспанської Республіки. У 1978 р, в зв’язку з 

процесом автономізації, каталанська знову 

набула статусу офіційної (поряд з іспанською) 

в Автономних спільнотах Каталонія, Валенсія і 

Балеарські острови [1, 494]. Ареал поширення 

цієї мови значно ширший і формує країни 

каталанської мови.  

Висновки та пропозиції. Каталонці – це 

романська етнічна група, що проживає у 

Південно-Західній Європі і є основним насе-

ленням історичної Каталонії. Формування ката-

лонців, як етносу, пов’язане з етнічними проце-

сами, які були спільні для всієї території Піре-

нейського півострову. Щодо самоідентифікації 

каталонців, то вони вважають себе національ-

ністю. Самого поняття «етнос» як такого в 

Іспанії не існує, в обігу лише терміни «нація», 

«історична нація», «регіональні спільноти». Це 

явище пов’язане з особливістю історичного 

розвитку Піренейського півострову, частини 

якого розділені певними географічними 

бар’єрами та історичною долею. Все це 

пояснює використання суперечливих 

політичних концептів, таких як нація, 

національності і регіони в самій конституції. 

Національність відображає ідею окремої 

спільноти, в якому існують своя історична, 

лінгвістична і культурна ідентифікації, що 

виражають в колективній формі бажання 

існування і управління. Як наслідок звідси 

випливає один із аргумент каталонців, який 

вони кладуть в основу домогань незалежності, 

а саме право нації на самостійну державу.  

Каталонці досить емоційно сприймають 

проблему каталонської мови, адже довгий час 

вона не мала право на існування. Однак, 

каталонську мову треба поправу вважати 

окремою мовою, бо вона має свій власний шлях 

розвитку, відмінний від інших мов Іспанії. 

Довгий час зарахування цієї мови до певних 

мовних груп залишалося дискусійним, 

оскільки вона має окситанське походження. На 

сьогоднішній день її відносять до 

західнороманських мов, одночасно 

зараховуючи до іберійсько-романської мовної 

підгрупи та окситано-романської. Сьогодення 

показує, що каталонці та їхня мова не 

пригноблюються і мають однакові можливості 

для використання та розвитку, як і інші народи 

Іспанії. Сепаратизм в Каталонії має глибокі 

історичні корені, що вимагає всебічного та 

комплексного дослідження не тільки з 

етнічного боку, але і з боку політики вищої 

влади в Каталонії різних історичних періодів.  
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Кольнобрицкая И.А., 

КАТАЛОНЦЫ: НАЦИЯ ИЛИ ЭТНОС 

В данной работе анализируется историческое происхождение коренного населения исторического региона Испании 

Каталония. Данный вопрос важен в контексте общего исторического развития Пиренейского полуострова и 

каталонского сепаратизма. Анализируется происхождение каталонцев со времен верхнего палеолита до 

средневековья. Для подкрепления точки зрения автора используются данные генетики. Анализируется понятие 

«историческая нация», что является одним из ключевых критериев для самоопределения коренных народов Испании. 

Критерий «историческая нация» анализируется с классическими признаками этноса. Рассматриваются вопросы 

самоопределения каталонцев как нации или этноса в ХХ-XXI вв., что является одним из основных факторов 

возникновения каталонского сепаратизма провинции Каталония в Испании. Анализируются Конституция Испании 

1931 г. и устав Каталонии для того, чтобы понять правовую основу требований Каталонии по поводу особого 

отношения к региону со стороны короны. В работе также рассмотрены вопросы происхождения и исторической 

судьбы каталанского языка и формирования стран каталанского языка. 

Ключевые слова: Пиренейский полуостров, Испания, Каталония, каталонцы историческая нация, этнос, 

Конституция, каталанский язык. 

 

Kolnobritska I.  

CATALANS: NATION OR ETHNOS 

This paper analyzes the historical origin of the indigenous population of the historical region of Spain, Catalonia. This question is 

important in the context of the overall historical development of the Iberian Peninsula and Catalan separatism. The origin of the 

Catalans from the Upper Paleolithic to the Middle Ages is analyzed. To support the author's point of view, genetic data is used. The 

concept of "historical nation" is analyzed, which is one of the key criteria for the self-determination of the indigenous peoples of Spain. 

The criterion of "historical nation" is analyzed with the classic features of ethnos. The questions of self-determination of Catalans as a 

nation or an ethnos in XX-XXI centuries are considered. This is one of the main factors of the emergence of Catalan separatism in the 

province of Catalonia in Spain. Analyzed the Spanish Constitution of 1931 and the Statutes of Catalonia in order to understand the 

legal basis of the requirements of Catalonia for a special relationship with the region. The paper also addresses the origins and 

historical fate of the Catalan language and the formation of the Catalan languages. 

Keywords: Iberian Peninsula, Spain, Catalonia, Catalan historical nation, ethnos, constitution, Catalan language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


