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громад в Іспанії 

 

Впщмгм жа гдкійщка омків Іпналія 
номихйа хйят віг уліраолмї ра 
удлроайіжмвалмї гдоеавз гм вкоаи 
гдудлроайіжмвалмї гдоеавз жі пкйаг-
лмы проукруомы ла одгімлайщлмку 
оівлі. Гмймвлзк ілпрзрууіилзк гоав-
удк і лагавафдк нмпйуг прайз аврм-
лмклі гомкагз, ла які нознагає ндод-
ваела фапрзла гдоеавлзт взгарків і 
лаибійщха фапрка гдоеавлзт пйуебм-
вуів у коаїлі. Вмглмфап, уі гомкагз 
каырщ лзжку мпмбйзвмпрди, які вігоі-
жляырщ їт віг жвзфаилзт сдгдоайщлзт 
кмгдйди: їт вігкозріи проукруоі боа-
кує дсдкрзвлзт кммогзлауіилзт кд-
таліжків, нозракаллзт гдудлроайіжм-
валзк пзпрдкак. З ілхмгм бмку, кіп-
удві могалз вйагз лмокарзвлм ра 
сілалпмвм нігйдгйі нм віглмхдллы гм 
ілхзт оівлів уноавйілля, цм правзрщ 
ніг пуклів їт езррєжгарліпрщ як іл-
прзрурів, пномкмелзт лагаварз дсдк-
рзвлі гдоеавлі нмпйугз.  

Мдра галмї праррі – ж’япуварз мп-
лмвлі озпз одгімлайщлмї ра кіпудвмї 
вйагз Іпналії, взжлафзрз мплмвлі мпм-
бйзвмпрі ра омжкозрз номудп двмйыуії 
аврмлмклзт гомкаг, номалайіжуварз 
пнійщлі нмвлмваедлля кіе удлроайщ-
лзкз могалакз вйагз ра могалакз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля. 

Іпналія – уд пмуіайщлм пкйагла 
коаїла, і уя пкйагліпрщ вігбзваєрщпя ла 

її ілпрзрууіиліи аотірдкруоі и ла сул-
куімлуваллі її нмйірзфлм-агкіліпроа-
рзвлмї пзпрдкз. В гдякзт одгімлат 
лапдйдлля гмвмозрщ ла кмват, цм є в 
рзт одгімлат гоугзкз мсіуіилзкз 
нмояг ж іпналпщкмы (гайщєгм в Гайіуії, 
бапкпщка у Коаїлі Бапків і Наваооі, 
карайалпщка у Караймлії, Вайдлпії ра 
ла Байдаопщкзт мпромват); в гдякзт 
одгімлат жапрмпмвуєрщпя мпмбйзвд уз-
війщлд ноавм (в Аоагмлі, Караймлії, 
Наваооі, гвмт номвілуіят Коаїлз Бап-
ків, Гайіуії ра Вайдлпії, ла Байдаопщ-
кзт мпромват); іплуырщ ракме гві пзп-
рдкз одгімлайщлмгм сілалпувалля 
(мгла гйя Коаїлз Бапків і Наваооз, а 
ілха – гйя одхрз одгімлів). Такі омж-
біелмпрі нмв'яжалі ж іплувалляк ла 
рдозрмоії пуфаплмї гдоеавз фзпйдллзт 
пдодглщмвіфлзт кмомйівпрв, цм мб'єг-
лайзпщ у н'ярлагуярмку прмйіррі, ном-
гмвеуыфз вмглмфап жбдоігарз вйаплзи 
нмйірзфлзи і агкіліпроарзвлзи упроіи 
ра ноавмву пзпрдку. Оглак віила жа 
пнагмк (1701-1714 оо.) нозвдйа гм 
вйагз в Іпналії гзлапріы Буобмлів, а ж 
лды – лмву смоку удлроайіжмвалмгм 
упромы гдоеавз. Цдлроайіжмвалзи 
упроіи омжбугмвувавпя вномгмве ві-
піклагуярмгм ра гдв'ярлагуярмгм прм-
йірщ і нозжвів гм нмгійу рдозрмоії 
гдоеавз ла номвілуії жа соалуужщкмы 
кмгдййы нодсдкруо.  
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Помрд у гдв'ярлагуярмку прмйіррі 
нм впіи Євомні нмфайз нмправарз ла-
уімлайіжк, нмйірзфлі ра куйщруолі 
оутз, цм мрмрмелывайз дрліфлу На-
уіы жі првмодлляк гдоеавз. Віграк, у 
гоугіи нмймвзлі гдв'ярлагуярмгм прм-
йірря вігбуйзпя номдкрз іпналпщкмї 
одгімлайіжауії ра сдгдоайіжауії, які, 
врік, лд кайз ыозгзфлмї пзйз. Дмвд-
ймпя фдкарз фапів Доугмї Рдпнубйікз 
(1931-1939 оо.), яка кмлпрзрууіилм 
жакоінзйа ноавм куліузнайірдрів і 
одгімлів ла аврмлмкіы. В 1932 омуі 
ндохзи прарур ном пакмвоягувалля 
буйм утвайдлм в Караймлії, а в 1936 
омуі, нмпдодг Гомкагялпщкмї віилз, 
буйм утвайдлм алаймгіфлзи прарур 
коаїлз Бапків; рмгі е був номгмймпм-
валзи прарур ном пакмвоягувалля 
Гайіуії, кмрози, урік, лд був мпрармф-
лм утвайдлзи. Піпйя Гомкагялпщкмї 
віилз гзкраруоа гдлдоайа Фоалкм 
(1939-1975 оо.) нмкілфзйа ж бугщ-
якзкз пномбакз  жаномвагзрз рдоз-
рмоіайщлу аврмлмкіы, мпкійщкз аврм-
озраолзи одезк ндодгбафав йзхд 
удлроайіжмвалу смоку ноавйілля [8, 
п. 77–78].   

Кмлпрзрууія 1978 омку, цм фзлла 
гм пщмгмглі, нмвдолуйа гмпвіг Доугмї 
Рдпнубйікз ра жагмвмйщлзйа нмнзр ла 
пакмвоягувалля мкодкзт рдозрмоіи 
(ндодваелм, в Коаїлі Бапків і Кара-
ймлії), првмозвхз одгімлз (аврмлмклі 
гомкагз) ж ндвлзкз нмвлмваедллякз 
ра вйаплзкз нмйірзфлзкз ілпрзрура-
кз ж взжлалзк прарупмк (жакмлз, 
птвайдлі Паойакдлрмк Іпналії як од-
гімлайщлі "кмлпрзрууії"). Оглак аврм-
оз Кмлпрзрууії жаномвагзйз вігкозру 
кмгдйщ, кмроа, бдж пукліву, ндодгба-
файа првмодлля бапкпщкмї ра караймл-
пщкмї гомкаг, айд гдрайщлм лд взжла-
файа рмфлу кійщкіпрщ одгімлів, які бу-
гурщ лзкз урвмодлі, ра гмнупкайа 
кмейзвіпрщ їт урвмодлля в ндвлзи 
фап і ж оіжлзкз оівлякз вігнмвігайщ-
лмпрі. Буйм жакоінйдлм йзхд ноавм 
гмпруну гм одгімлайщлмї аврмлмкії ра 
"лауімлайщлмпрди" (двсдкіжк, жапрм-
пмвалзи гйя улзклдлля рдокілу "ла-
уія").    

Срвмодлля аврмлмклзт гомкаг ра 
їт кмлсігуоауія у рак жваліи "Ддоеаві 

аврмлмкіи" буйм, жодхрмы, лдмбтіг-
лмы ндодгукмвмы гдкмкоарзжауії 
коаїлз. Оглзк іж лаинмхзодліхзт 
гапдй ніг фап гдкмлпроауіи жа гдкмк-
оаріы буйм "пвмбмга, акліпрія ра пра-
руп аврмлмкії", рмбрм гдкмлпроалрз 
взкагайз нмйірзфлзт пвмбмг, акліпрії 
гйя нмйірзфлзт в'яжлів і взжлалля 
ноава ла пакмвоягувалля рзт одгім-
лів, які ущмгм жабаеаырщ. Якцм аврм-
оз Кмлпрзрууії, гіиплм, ноаглуйз 
омжв'яжарз іпналпщку рдозрмоіайщлу 
номбйдку в Караймлії ра Коаїлі Бап-
ків (жагмпродлу в мпраллщмку взнагку 
фдодж рдомозпрзфлі ланагз ж бмку 
ЕТА), рм гуед пкмом аврмлмкла пзп-
рдка нмхзозйапщ ла впы коаїлу, в 
оджуйщрарі фмгм її рдозрмоія прайа 
омжгійдла ла 17 одгімлів ра 2 аврмлм-
клі кіпра [2].    

Оред, номудп гдудлроайіжауії в 
Іпналії кає одгімлайщлу бажу. Оглак в 
рми фап кіпудві могалз вйагз лд 
мрозкайз лайделмгм кіпуя в нмйі-
рзфлмку нмоягку гдллмку. Бійщхіпрщ 
іж лзт – уд пійщпщкі куліузнайірдрз, 
цм лд каырщ вйаплзт одпуопів і пз-
йщлм жайдеарщ віг гдоеавз. На нмфа-
рку ндодтмгу гм гдкмкоарії куліуз-
найірдрз, жа взляркмк вдйзкзт кіпр, 
які нмпрунмвм нмфзлаырщ вігігоаварз 
ндвлу омйщ ла нмйірзфліи аодлі, буйз 
гйя жакмлмгавуів ла гоугмояглмку 
нйалі. 

Якцм кмела првдогеуварз, цм 
кілудвмы кдрмы буйм жагмвмйдлля 
взкмг Коаїлз Бапків і Караймлії ном 
пакмвоягувалля, рм омжнмгій коаїлз 
ла аврмлмклі гомкагз вігбувпя ла 
мплмві номвілуіи, цм кайз "пнійщлі 
іпрмозфлі, куйщруолі ра дкмлмкіфлі 
таоакрдозпрзкз" (прарря 143 Кмлпрз-
рууії), бдж нмндодглщмгм нйалувалля 
и нмгмгедлля кмгдйі гдоеавз. Як 
жажлафдлм взцд, лдрмфліпрщ кмгдйі 
прмпувайапщ кійщкмпрі одгімлів, які 
вмла кайа жодхрмы ндодгбафзрз; 
коік рмгм, лд буйм взжлафдлм алі нмв-
лмваедлщ, які уі одгімлз кайз б ла 
пдбд ндодбоарз, алі озрку гдудлроа-
йіжауії. Тме, ж мглмгм бмку, в Кмлпрз-
рууії лд буйм жажлафдлм, які аврмлмк-
лі гомкагз првмоыварзкурщпя ра 
якмы бугд їт кмлсігуоауія; а ж ілхмгм 
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– ла нмфаркмвзт дранат гдудлроайі-
жауії урвмозйапщ іліуіарзвла гоуна 
одгімлів (гомкагз ж нозпкмодлзк нм-
оягкмк лабурря аврмлмкії), цм мроз-
кайз взцзи оівдлщ нмвлмваедлщ і 
вігнмвігайщлмпрі (Коаїла Бапків, Ка-
раймлія, Гайіуія, Наваооа, Вайдлпія, 
Калаопщкі мпромвз и Алгайупія). За 
оджуйщраракз гмкмвйдлмпрди, нігнз-
палзт у 1992 омуі кіе Смуіайіпрзф-
лмы наорієы (PSOE) ра Наомглмы 
наорієы (РР), буйм пралгаорзжмвалм 
пзпрдку нмвлмваедлщ і гмжвмйдлм 
одхрі гдпярщмк одгімлак (гомкагз ж 
нмвійщліхзк нмоягкмк лабурря аврм-
лмкії) ндодбоарз ла пдбд нмвлмва-
едлля в гайужі мпвірз и мтмомлз жгм-
омв'я, цм гмжвмйзйм впралмвзрз лм-
взи байалп кіе гомкагакз в гоугіи 
нмймвзлі 1990т омків [4; 8, п. 77–80]. 

Такзк фзлмк, Іпналія є мпмбйз-
вмы пдодг кдлх ліе 20 коаїл пвіру, 
цм каырщ проукруоу сдгдоарзвлмгм 
рзну (тмфа вмлз и нодгправйяырщ 
нмлаг 40% лапдйдлля нйалдрз), вла-
пйігмк мпмбйзвмпрди її номудпу гдуд-
лроайіжауії, оухіилмы пзймы якмгм 
прайз взкмгз ндозсдоіилзт лауімла-
йіпрзфлзт оутів, а ракме влапйігмк 
проіккмпрі ущмгм номудпу, якзи жа 
кмомркзи фап ндодрвмозв Іпналіы в 
мглу ж лаибійщх гдудлроайіжмвалзт 
ла одгімлайщлмку оівлі гдоеав пвіру.  

Так, боак взжлафдлля кмгдйі рд-
озрмоіайщлмгм омжнмгійу вйагз, цм 
вігнмвігає уліраолмку фз жакозрмку 
сдгдоарзвлмку упромы, – рмбрм взбіо 
вігкозрмї кмгдйі, яка псмокувайапщ 
ніг внйзвмк "нмхрмвтів" і взкмг бі-
йщхмї пакмвояглмпрі  ж бмку лауімла-
йіпрзфлзт йігдоів Коаїлз Бапків і 
Караймлії (взкмг, лдгаилм нігтмнйд-
лзт ілхзкз одгімлакз) – гмжвмйзв 
аврмлмклзк гомкагак гмпягрз ракмгм 
оівля пакмвоягувалля, цм таоакрдо-
лзи гйя сдгдоарзвлзт коаїл, уілмы 
вігпурлмпрі прабійщлзт, ндодгбафува-
лзт, жомжукійзт і кмкнйдкплзт лмок 
гйя гомкагял.  

Сроікка ра пнозфзлдла взкмгакз 
нмйірзфлмгм кмкдлру гдудлроайіжауія 
іпналпщкмї пзпрдкз прайа оджуйщрармк 
вжаєкмгії лзжкз фзллзків. З мглмгм 
бмку, взжлафдлля кмгдйі ндодгалля 

нмвлмваедлщ. У ущмку пдлпі, праррі 
148 ра 149 Кмлпрзрууії впралмвйыырщ 
рі нмвлмваедлля ра кмкндрдлуії, які 
аврмлмклі гомкагз кмеурщ взжлафарз 
гйя пдбд в пвмїт прарурат, і рі, які 
лайдеарщ гм взкйыфлзт нмвлмваедлщ 
гдоеавз. Вмглмфап, прарря 150.2 нд-
одгбафає кмейзвіпрщ ндодгалля нмв-
лмваедлщ, цм "лайдеарщ" гдоеаві, 
аврмлмклзк гомкагак. З ілхмгм бмку, 
номнмоуіила взбмофа пзпрдка, жа якмї 
номвілуії є взбмофзкз мкоугакз, ла-
гає ндодвагу нодгправлзурву в лауім-
лайщлмку Паойакдлрі рзт нмйірзфлзт 
урвмодлщ, які каырщ дйдкрмоар, жмпд-
одгедлзи у кмлкодрлзт номвілуіят 
[4]. Хмфа їтлє жагайщлмлауімлайщлд 
нодгправлзурвм є лджлафлзк, як у 
взнагку ндозсдоіилзт лауімлайіпрз-
флзт наоріи, пзпрдка лагає їк взоі-
хайщлу омйщ у жбдодедллі фз жкілі 
лауімлайщлмгм уоягу ра, як лапйігмк, 
лагійяє їт вдйзфджлзкз ндодгмвіолз-
кз кмейзвмпрякз у прмпулкат кіе 
удлроайщлзк уоягмк і наойакдлракз 
їтліт кдлхзл. Віграк, ндодгмвмоз 
вігбуваырщпя кіе уоягмк, якзи нодг-
правйяє наоріы бійщхмпрі в лауімла-
йщлмку Паойакдлрі, ра лауімлайіпрз-
флзкз наоріякз, якзк роагзуіилм 
лагавайапщ ндодвага в мбкіл ла прабі-
йщліпрщ уоягу, ндодгалля нмвлмва-
едлщ, одпуопз и ілсоапроукруолі іл-
вдпрзуії; ракі нмпрункз, пвмєы фдо-
гмы, нмомгеуырщ птмеі взкмгз ж бм-
ку ілхзт одгімлів ра впд лмві взкмгз, 
цм жодхрмы нмпзйыє рзпк ла уійу 
пзпрдку. Щд нмроіблм взгійзрз іплу-
валля ндозсдоіилзт лауімлайіпрзф-
лзт наоріи ж дрліфлмы бажмы, цм ніг-
кодпйыє омжбіелі куйщруолі дйдкдл-
рз, як мр кмва, кмроі жакілзйз оапм-
взи фзллзк як кйыфмвзи у лауімла-
йіжкі гдв'ярлагуярмгм прмйірря. Дм 
рмгм е, мкоік пвмєї уіллмпрі як жла-
ояггя кмкулікауії, кмва лабуйа лаг-
жвзфаилмї пзквмйіфлмї пзйз у мб'єг-
лаллі ра взжлафдллі лауії ра, вмглм-
фап, прайа сакрмомк взоіжлдлля віг-
нмвіглзт гоун ж-нмкіе одхрз нмйі-
рзфлмї пнійщлмрз. Зомжукійм, цм пуп-
нійщпрва гвагуярщ ндохмгм ра гдв'яр-
лагуярмгм прмйірщ лдкмела нмоівлы-
варз кіе пмбмы і цм пщмгмглі, ж рмфкз 
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жмоу пмуімймгії, лауімлайщлі таоакрд-
озпрзкз нмпріилм жкілыырщпя в пзйу 
жкіхувалля оап, дрліфлзт гоун, кмв і 
оіжлзт одйігіи. Оглак дрліфлзи лауі-
млайіжк ноаглд ндодрвмозрз куйщруо-
лд оіжлмкалірря ла нігґоулря гйя 
првмодлля лмвзт гдоеав, які взжла-
файз б нмлярря гомкагялпрва, взтм-
гяфз жі пвмїт гзсдодлуіилзт мжлак.   

Такзк фзлмк, Іпналія є улірао-
лмы гдоеавмы, цм жбдоігає номвілуіы 
як ндовіплу смоку рдозрмоіайщлмгм 
упромы, ла яку лакйагдлм нпдвгм-
сдгдоарзвлу лагпроукруоу, цм двм-
йыуімлує у сулкуії жабджндфдлля 
прабійщлмпрі удлроайщлзт уоягів ра у 
озркі взкмг лауімлайіпрзфлзт уоягів 
ном пакмвоягувалля. Ці уоягз пном-
кмгйзпя гмкмвзрзпщ ном оівдлщ нмв-
лмваедлщ, цм ілмгі ндодвзцуырщ 
нмвлмваедлля пуб'єкрів сдгдоарзв-
лзт гдоеав. Тмку вмлз вігкзгаырщ 
кмейзвіпрщ жакозрря ра пралгаорзжа-
уії кмгдйі абм бугщ-якзи кдталіжк 
багармпрмомллщмї кммогзлауії, ларм-
кіпрщ вігфуваыфз пвіи жв'яжмк взкйы-
флм ж нмйдк гвмпрмомлліт ндодгмвмоів 
ж удлроайщлзк уоягмк, рмбрм ж гмкм-
вйдлмпрякз, гмпяглурзкз кіе мглзк 
ра ілхзк уоягакз [8, п. 81–83]. 

Паоагмкп "Ддоеавз аврмлмкіи", 
цм, жлафлмы кіомы, прайа лапйігкмк 
взкмг бапкпщкмгм ра караймлпщкмгм 
лауімлайіжку ном пакмвоягувалля ра 
гмжвмйзйа аврмлмклзк гомкагак гм-
пягрз гуед взпмкмгм оівля пакмвоя-
гувалля, взкйзкав лджгмгу и ніггава-
впя гдйдгірзкіжауії ж бмку оагзкайщ-
лзт козрзків жпдодгзлз рзт пакзт 
лауімлайіпрзфлзт наоріи, які буйз 
ноз вйагі вномгмве бійщхмї фзпрзлз 
гдкмкоарзфлмгм ноавйілля в Іпналії. 
Ейіпдм Агеа лажвав уди сдлмкдл 
"наоагмкпмк гзпралуії кіе ілпрзру-
уіилмы одайщліпры ра нмйірзфлм-
ігдмймгіфлзкз гдбаракз" [1].  

Нмва пзпрдка кіеуоягмвзт віг-
лмпзл жмбмв'яжайа нмйірзфлзи удлро 
ра ндозсдоіы гм нмпріилмгм номудпу 
ндодгмвмоів. Ілакхд каеуфз, лдвдйз-
кд кмйм нмвлмваедлщ є взкйыфлзк 
гйя кмлкодрлмгм оівля уоягу, а бійщ-
хіпрщ нмвлмваедлщ є пнійщлзкз. Ва-
ейзвзк кмкдлрмк уієї гдудлроайіжм-

валмї кмгдйі "кммндоарзвлмгм рзну" є 
лд номпрм ндодгалля фз гдйдгувалля 
нмвлмваедлщ і одпуопів віг удлроайщ-
лмгм гм публауімлайщлмгм оівлів, а 
оагхд рд, цм впі оівлі уоягу жкухдлі 
вжаєкмгіярз. 

Бійщхіпрщ нмвлмваедлщ є пнійщ-
лзкз гйя удлроайщлмгм уоягу ра ав-
рмлмклзт гомкаг. Дмвмйі фапрм лавірщ 
роанйяєрщпя, цм тмфа ндвлі кмкндрд-
луії смокайщлм ра взкйыфлм нмкйа-
гдлі ла удлроайщлзи уояг, ланозкйаг, 
одайіжауія жмвліхлщмї нмйірзкз, ав-
рмлмклі гомкагз номвмгярщ вйаплу 
жмвліхлы нмйірзку в дкмлмкіфлзт ра 
лавірщ нмйірзфлзт уійят. 

Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм ла ві-
гкілу віг ілхзт жлафлм гдудлроайіжм-
валзт коаїл, гд Кмлпрзрууія взжлафає 
омжнмгій нмвлмваедлщ кіе удлроайщ-
лзк уоягмк і сдгдоайщлзкз пуб'єк-
ракз, вігкозрзи абм лджавдохдлзи 
таоакрдо іпналпщкмї кмгдйі ра взбіо 
ла кмозпрщ гвмпрмомлліт ндодгмвмоів 
кіе уоягакз мжлафає, цм псдоу кмк-
ндрдлуіи одгімлів і, мнмпдодгкмвалм, 
псдоу кмкндрдлуіи гдоеавз взжла-
фаырщ прарурз аврмлмклзт гомкаг. 
Віглмплм нмвлмваедлщ, взжлалзт у 
прарурі, одгімлз кмеурщ, жайделм віг 
кмлкодрлзт мбправзл, уномвагеуварз 
нмйірзку удлроайщлмгм уоягу в ндв-
ліи гайужі; омжомбйярз нігжакмллі 
акрз гм жакмлів, утвайдлзт ла гдоеа-
влмку оівлі; вномвагеуварз пнійщлу 
нмйірзку абм лдпрз мглммпіблу вігнм-
вігайщліпрщ жа утвайдлля и уномва-
гедлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у 
кдеат пвмїт взкйыфлзт нмвлмваедлщ 
[3].     

Оглак, як жажлафдлм взцд, лаифа-
пріхд нмвлмваедлля є пнійщлзкз гйя 
удлроайщлмгм ра одгімлайщлзт уоягів. 
Тмы кіомы, якмы аврмлмклі гомкагз 
ндодбоайз ла пдбд лмві нмвлмваедл-
ля, омжнмгій вігнмвігайщлмпрі кіе 
гдоеавмы ра гомкагакз пноякмву-
єрщпя фдодж "бажмвд жакмлмгавпрвм 
гдоеавз" – ракзи взг лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, які ланояку лд вз-
жлафдлі в Кмлпрзрууії ра які пйугуырщ 
гйя впралмвйдлля кілікайщлмгм лабм-
оу жакмлмгавфзт взкмг, цм гіырщ ла 
впіи рдозрмоії Іпналії. Помбйдка нм-
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йягає у рмку, як взжлафзрз, кмйз па-
кд уі "кілікайщлі" взкмгз бажмвмгм 
жакмлмгавпрва праырщ жагомжйзвзкз 
гйя псдоз одгімлайщлмгм пакмвоягу-
валля. Нд нігйягає пукліву, цм віг-
нмвігайщліпрщ жа омжв'яжалля кмлсйі-
крів цмгм нмвлмваедлщ нмкйагдлм ла 
Кмлпрзрууіилзи пуг, айд у пмрлят 
нмпралмв віл лд жкіг фіркм мкодпйзрз 
кдеі нмвлмваедлщ гдоеавз у ракзт 
ваейзвзт псдоат – ракме нмкйагд-
лзт ла одгімлз – як мпвіра, мтмомла 
жгмомв'я, дкмлмкіка и мтмомла лавкм-
йзхлщмгм пдодгмвзца. Тмку оаккмві 
гдоеавлі жакмлз ж багарщмт нзралщ 
взжлафаырщ кдеі пакмвоягувалля 
аврмлмклзт гомкаг і ру лмокарзвлм-
ноавмву бажу, яку вмлз каырщ омжом-
бзрз пакмпріилм [9]. 

Іпналпщка кіпудва проукруоа є 
вкоаи соагкдлрмвалмы, тмфа прунілщ 
ракмї соагкдлрауії є оіжлзк у оіжлзт 
одгімлат. Іплує бйзжщкм 13000 кіпуд-
взт урвмодлщ, ж якзт 8122 – куліуз-
найірдрз. Вдйзку кійщкіпрщ іпналпщ-
кзт куліузнайірдрів кмела нмяплзрз 
рзк, цм бійщхіпрщ іж лзт є пійщпщкз-
кз, ж гуед каймы фзпдйщліпры лапд-
йдлля. Так, нмлаг 1000 куліузнайірд-
рів каырщ кдлх ліе 100 езрдйів; 60% 
куліузнайірдрів каырщ кдлх ліе 
1000 езрдйів, а 84% – кдлх ліе 5000 
езрдйів. Такі куліузнайірдрз лавояг 
фз жгарлі лагаварз лапдйдллы бажмві 
нмпйугз; в лагаллі ракзт нмпйуг вмлз 
є жайделзкз віг бійщхзт жа омжкіомк 
рдозрмоіайщлзт агкіліпроауіи, ндод-
ваелм номвілуіи. 

Рдайії пійщпщкзт куліузнайірдрів 
кмлроапруырщ ж одайіякз хдпрз вд-
йзкзт кіпр, гд кдхкає нмлаг 500 рз-
пяф йыгди ра 14 кіпр ж лапдйдлляк  
нмлаг 300 рзпяф. Пмймвзла ракзт 
кіпр жмпдодгедла в рощмт одгімлат 
(Магозг, Караймлія і Алгайупія) ра 
пкйагає бажу кіпудвмї вйагз в Іпналії. 

Така жагайщла, ндодваелм пійщпщ-
ка, проукруоа каиед лд жкілзйапя ж 
1960-т ра 1970-т омків гвагуярмгм 
прмйірря – гдпярзйірщ ілрдлпзвлмї 
влуроіхлщмї кігоауії ж пійщпщкзт оа-
имлів гм кіпр. Хмфа пйабкіпрщ кіпуд-
взт ілпрзрурів бійщхд нозракалла 
пдодглщм-нівліфлзк одгімлак нівмпр-

омва, роагзуіилд жагайщлд пкдомву-
валля могаліжауії кіпудвзт нмгарків ж 
нмйірзфлмгм удлроу нмправзйм іпнал-
пщкі куліузнайірдрз в уіймку, лавірщ 
вдйзкі ра пдодглі, у пралмвзцд нмйі-
рзфлмгм и агкіліпроарзвлмгм нігнм-
оягкувалля удлроайщлмку уоягу ра, в 
гоугу фдогу, уоягак одгімлів [8, 
п. 87–89].   

Алайіж двмйыуії у кійщкмпрі кулі-
узнайірдрів в Іпналії пвігфзрщ, цм 
номрягмк гдпярзйірщ у 1960т ра 1970т 
омкат кійщкіпрщ куліузнайірдрів пкм-
омрзйапщ ла 13%, а ж 1980т омків жа-
йзхаєрщпя віглмплм прабійщлмы. Сакд 
номрягмк узт гдпярзйірщ у коаїлат 
удлроайщлмї ра нівліфлмї Євомнз іл-
рдлпзвлм вномвагеувайапя нмйірзкз 
жйзрря куліузнайірдрів ж кдрмы нм-
пзйдлля ущмгм оівля уноавйілля ра 
жабджндфдлля дсдкрзвліхмгм лагалля 
гдоеавлзт нмпйуг ла кіпудвмку оівлі. 
Оглак в Іпналії взцджгагалд мбкдед-
лд пкмомфдлля кійщкмпрі куліузнайі-
рдрів лд буйм оджуйщрармк емглмї 
номгукалмї нмйірзкз удлроайщлмгм 
уоягу – вмлм прайм нозомглзк лап-
йігкмк сіжзфлмгм жлзклдлля багарщмт 
гомкаг ніпйя кігоауії лапдйдлля гм 
кіпр ра нмбугмвз хзомкмї вмгмгмпнм-
гаопщкмї ілсоапроукруоз.  

Ндкає пукліву, цм соагкдлрауія 
куліузнайщлмї проукруоз є ндодхкм-
гмы гйя дсдкрзвлмгм лагалля нмпйуг 
ра пнівноауі ж ілхзкз оівлякз воя-
гувалля у жаномвагедллі удлроайщ-
лзт і одгімлайщлзт уоягмвзт нмпйуг. 
Напноавгі, бійщхіпрщ іпналпщкзт ку-
ліузнайірдрів ноакрзфлм лд каырщ 
йыгпщкзт і кардоіайщлзт одпуопів гйя 
нігрозкалля пвмєї кіждолмї агкіліпр-
оарзвлмї проукруоз, цм омбзрщ їт 
мглмфаплм вкоаи жайделзкз сілал-
пмвм віг удлроайщлмгм уоягу ра віг 
пвмгм одгімлайщлмгм уоягу в лагаллі 
лапдйдллы бажмвзт нмпйуг. Цікавм, 
цм лджваеаыфз ла пвмы лдпномкме-
ліпрщ лагаварз нмпйугз, кайі куліуз-
найірдрз гуед гмбод вігігоаырщ пвмы 
омйщ нмйірзфлм-нодгправлзущкзт 
ілпрзрурів, нмпзйыыфз нмфурря ноз-
лайделмпрі гомкагял гм пвмїт кайзт 
кіпудвзт гомкаг, пнозяыфз акрзвлі-
хзк смокак гомкагялпщкмгм жайу-
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фдлля (у рмку фзпйі уфапрі у взбм-
оат)  у вдйзкзт кіпрат ра в уіймку лд 
взкагаыфз емопркмї наоріилмї гзп-
узнйілз, бійщх таоакрдолмї гйя вд-
йзкзт кіпр ра ілхзт оівлів уноавйіл-
ля [8, п. 89–91]. 

Оред, жагайщлмы озпмы іпналпщ-
кзт куліузнайірдрів є їтля ілпрзру-
уіила пйабкіпрщ, мглак ноавга и рд, 
цм куліузнайірдрз є лагжвзфаилм 
лдмглмоіглзкз, цм вігмбоаеає пмуіа-
йщлу, куйщруолу, рдозрмоіайщлу, дкм-
лмкіфлу и гдкмгоасіфлу оіжлмкалір-
ліпрщ коаїлз. Пмноз уі омжбіелмпрі, 
цм нмяплыырщ могаліжауіилу кмлсі-
гуоауіы куліузнайірдрів ра нозиляр-
ря лзкз гзсдодлуіимвалзт нмвлмва-
едлщ і сілалпувалля, удлроайщлзи 
уояг роагзуіилм ноаглув лав'яжарз 
пралгаорзжмвалу и удлроайіжмвалу 
смоку могаліжауії, цм жодхрмы врі-
йзймпщ у лагалля лзк мбмв'яжкмвмгм 
лабмоу пралгаорзжмвалзт кмкндрдл-
уіи, жайделм йзхд віг кійщкмпрі лапд-
йдлля. 

Кмлпрзрууія 1978 омку мсіуіилм 
взжлайа аврмлмкіы кіпудвзт могалів 
вйагз, а Закмл ном кіпудві могалз 
вйагз 1985 омку лагав їк кмейзвіпрщ 
жгіиплыварз нмвлмваедлля у бугщ-
якмку пдкрмоі, якзи вмлз вваеайз 
нмроіблзк гйя їтлщмї гомкагз (жага-
йщлд нмймедлля ном кмкндрдлуіы). 
Помрд уя кмейзвіпрщ прає фзпрм рдм-
одрзфлмы, кмйз бійщхіпрщ кіпудвзт 
могалів вйагз лд каырщ у пвмєку ом-
жнмоягедллі гмпрарліт дкмлмкіфлзт 
одпуопів. Віграк взлзкає наоагмкп: у 
рми фап, як кіпщкі куліузнайірдрз 
кмкндлпуырщ лдпрафу лайделзт нмп-
йуг, вігнмвігайщліпрщ жа які нмкйага-
єрщпя ла ілхі могалз уноавйілля - 
їтлі бмоелзкз (ндодбзоаырщ ла пдбд 
"лднозракаллі" нмвлмваедлля), бі-
йщхіпрщ пійщпщкзт куліузнайірдрів 
лджгарлі лагаварз лавірщ бажмві нмп-
йугз, які вмлз жмбмв'яжалі лагаварз 
жа жакмлмк.     

З ілхмгм бмку, пйіг уоатмвуварз 
рд жлафдлля, якд кайм гйя куліузна-
йірдрів првмодлля аврмлмклзт гомкаг. 
Міпудві могалз вйагз каырщ жакмлм-
гавфі нмвлмваедлля і кмеурщ утва-
йыварз лмокарзвлм-ноавмві акрз в 

уіи псдоі, номрд нмрдонаырщ віг нм-
гвіилмї сілалпмвмї ра лмокарзвлмї 
жайделмпрі: віг удлроайщлмгм уоягу 
ра, нмлаг упд, віг уоягу пвмгм одгімлу. 
Аврмлмклі гомкагз, цм є мплмвлзкз 
нмйірзфлзкз и ілпрзрууіилзкз гоав-
уякз, вігкмвзйзпщ віг гдудлроайіжа-
уії ла кмозпрщ пвмїт кіпудвзт могалів 
вйагз ра гдйдгувалля рзт кмлкодрлзт 
кмкндрдлуіи, мрозкарз які віг 
удлроайщлмї вйагз їк кмхрувайм вд-
йзкзт жупзйщ. Тмку уди рзн віглмпзл 
кіе оівлякз уноавйілля бажуєрщпя лд 
ла ймгіуі дсдкрзвлмї могаліжауіилмї 
кмкндрдлрлмпрі, а ла ймгіуі кмлпдова-
уії вйагз [5]. 

Ваоіалр жйзрря/мб'єглалля кулі-
узнайірдрів буйм вігкзлурм уіймы 
лзжкмы оіжлзт, ілмгі номрзйделзт, 
гоавуів: нмйірзфлзкз наоріякз бійщ-
хмпрі (пзйщлм вкмоілдлі у пійщпщкзт 
одгімлат, вмлз взкмозпрмвуырщ лдфз-
пйдллд лапдйдлля як ндодгмві жагмлз 
гйя мрозкалля гмймпів і ндвлзт вз-
бмолзт нмпаг); аврмлмклзкз гомка-
гакз, які бмярщпя пзйщлзт кіпудвзт 
могалів вйагз ла пвмїи рдозрмоії, цм 
кмгйз б прарз нмйірзфлмы ра ілпрз-
рууіилмы номрзвагмы їк пакзк; ном-
вілуіякз, нмжаяк нмпзйдлля куліуз-
найірдрів кмгйм б нмправзрз ніг пук-
лів пакд їтлє іплувалля як гмнмкіе-
лзт пуб'єкрів у пійщпщкзт куліузнайі-
рдрат; ра пакзкз езрдйякз, цм 
пнозикайз жйзрря як жагомжу іплу-
валлы їтлщмї каймї гомкагз, а жаоа-
жмк і рзк лдбагарщмк нмпйугак, які 
вмлз гмпі мрозкувайз.  

Щд мглзк нозкйагмк вдорзкайщ-
лмї пнівноауі є кмлпмоуіукз 
("consorcios"), які кмеурщ гоарз ндв-
лу омйщ ла оіжлзт оівлят уноавйілля 
ра лавірщ у прмпулкат ж нозварлзкз 
мндоармоакз. В Іпналії гіє бйзжщкм 
1000 кмлпмоуіуків, у якзт бдоурщ 
уфапрщ кіпудві могалз вйагз. Вмлз 
каырщ гуед глуфку могаліжауіилу 
проукруоу, цм гмжвмйяє їк пкмозпра-
рзпщ ндодвагакз дкмлмкії ла капхра-
бі, номрд аврмлмклі гомкагз в лзт 
каырщ гмкілуыфу нмжзуіы нм віглм-
хдллы гм кайзт ра пдодгліт могалів 
вйагз, і вмглмфап кмлпмоуіукз мроз-
куырщ кмлромйщ лаг лагалляк ндв-
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лзт нозракаллзт куліузнайірдрак 
нмпйуг ла вігнмвігліи рдозрмоії.  

Ілхмы айщрдоларзвмы мб'єглал-
лы куліузнайірдрів прайм првмодлля 
кіекуліузнайщлзт смокуй пнівноауі, 
вігмкзт як "пнівгоуелмпрі" 
("mancomunidades"). Обмв'яжкмвд 
лагалля нмпйуг нігхрмвтлуйм кулі-
узнайірдрз пнівноауыварз кіе пмбмы 
бдж емглзт мбкдедлщ, мкоік вйаплмгм 
баеалля, цм уійкмк ужгмгеуєрщпя ж 
нозлузнакз пубпзгіаолмпрі ра пакм-
воягувалля. Бугуфз гмбомвійщлзкз, 
пнівгоуелмпрі є ракме гуед глуфкзк 
взгмк могаліжауії, якзи пкйагаєрщпя 
жайделм віг укмв (пмуіайщлзт, дкм-
лмкіфлзт, гдмгоасіфлзт рмцм) кулі-
узнайірдрів, які взоіхуырщ ноауыва-
рз оажмк. Така проукруоа гмжвмйяє 
куліузнайірдрак жбдоігарз пвмы 
нодгправлзущку смоку и мглмфаплм 
бурз пнійщлм пномкмелзкз смокува-
рз єгзлу агкіліпроарзвлу могаліжа-
уіы гйя лагалля куліузнайщлзт нмп-
йуг.  

Оглак номудп кіекуліузнайщлмї 
пнівноауі, цм омжгмолувпя у вігнмвігщ 
ла нмродбу жаномнмлуварз дсдкрзв-
ліхі куліузнайщлі нмпйугз, ілмгі вз-
кйзкає жанзралля цмгм имгм пноаве-
лщмгм сулкуімлувалля. Оплмвлд жа-
прдодедлля нмйягає у рмку, цм кмйз 
уі могаліжауії мб'єглуырщ нодгправ-
лзків кіпудвзт могалів вйагз, рм жа-
йзхаєрщпя кайм кіпуя гйя лайделмї 
нігжвірлмпрі ра кмлромйы ж бмку мнм-
жзуії фз гомкагял. З ілхмгм бмку, рми 
сакр, цм їт првмодлля жайдезрщ йзхд 
віг нмйірзфлмї вмйі куліузнайірдрів і 
цм вмлз бдоурщ уфапрщ у гуед глуф-
кзт смокуйат пнівноауі, мжлафає, цм 
уд вігкозває кмейзвмпрі гйя оіжлм-
калірлзт ваоіалрів куліузнайщлзт 
пнійщлзт нігнозєкпрв ж куліузнайі-
рдракз, які лайдеарщ гм бійщх ліе 
мглієї апмуіауії, ра жі пнівгоуелмпря-
кз, првмодлзкз багарм омків рмку [8, 
п. 92–93].    

Пігпукмвуыфз, кмела урвдогеу-
варз, цм "Ддоеава аврмлмкіи" – уд 
пзйщлм гдудлроайіжмвала ла одгімла-
йщлмку оівлі гдоеава, яка смокайщлм 
є уліраолмы, айд жомжукіймы гйя сд-
гдоарзвлзт гдоеав жа пвмїк сулкуім-

лувалляк. Гомкагз каырщ взпмкзи 
оівдлщ кмлпрзрууіилм гаоалрмвалмгм 
пакмвоягувалля, пвмї нодгправлзущкі 
ілпрзрурз ра жакмлмгавфі нмвлмва-
едлля, абм нмвлмваедлля пнів-
жакмлмрвмодлля, ж бійщхмпрі нзралщ; 
пнмоз цмгм омжнмгійу кмкндрдлуіи 
взоіхує Кмлпрзрууіилзи пуг ла мп-
лмві ноавмвзт козрдоіїв. Оглак нмп-
ріилм вігкозрзи таоакрдо іпналпщкмї 
кмгдйі, жаплмвалмї ла нмйірзфлзт 
гмкмвйдлмпрят кіе удлромк і ндоз-
сдоієы, лд гмжвмйяє взжлафзрз мпра-
рмфлу кмгдйщ, баеалу гйя впіт прмоіл. 
Шйят лдвнзллзт жажіталщ ла нмвлм-
ваедлля гдоеавз номигдлм, і вед 
ноакрзфлм лд жайзхзймпщ нмвлмва-
едлщ, які кмела буйм б ндодгаварз 
одгімлак. Обгмвмодлля рмфарщпя йзхд 
лавкмйм лджлафлзт ілрдовдлуіи гдо-
еавз, які вмла жгіиплыє фдодж оаккм-
ві жакмлз ном мплмвлі нмпйугз, мбм-
в'яжкмві ла впіи рдозрмоії коаїлз. 
Вмглмфап, рми сакр, цм впі аврмлмклі 
гомкагз каырщ мглакмві нмвлмва-
едлля, лд мжлафає, цм впі жапрмпмву-
ырщ мглакмву нмйірзку. Змкодка, нм-
йірзфла аврмлмкія одгімлів ґоулру-
єрщпя ла кмейзвмпрі омжомбйярз ра 
вномвагеуварз оіжлу нмйірзку ж фір-
кзкз смокакз сілалпувалля. Ікмві-
олм, лдоівліпрщ у нмйірзуі є уілмы 
гдудлроайіжауії.    

Іпналпщка сдгдоайіжмвала проук-
руоа лд кає ілпроукдлрів кіеуоягмвмї 
кммогзлауії, нозракаллмї сдгдоарзв-
лзк гдоеавак. З мгйягу ла рд, цм 
кмейзвмпрі нігвзцдлля оівля пакмв-
оягувалля ж взкмгакз гм гдоеавз 
ндодгарз бійщхд нмвлмваедлщ ноак-
рзфлм взфдоналі, гдбарз цмгм кме-
йзвзт ланоякків каибурлщмгм омжвз-
рку вдгурщпя лавкмйм: угмпкмлайдлля 
фзллмї пзпрдкз; жакозрря кмгдйі 
хйятмк сдгдоайіжауії коаїлз; ра жа-
кіцдлля нозлузну сдгдоайщлмї оів-
лмпрі оіхуфмы нігрозккмы апзкдроії 
ла мплмві гвмпрмомлліт, а лд багармп-
рмомлліт гмкмвйдлмпрди [8, п. 99]. 

Іплує роз лдкзлуфі номбйдкз у 
лакагаллят одсмокуварз пзпрдку: 
пзпрдка сілалпувалля, цм рвдогм 
нігрозкувайа б гмпрарліпрщ, аврмлм-
кіы ра пнійщлу сіпкайщлу вігнмвіга-
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йщліпрщ пуб-лауімлайщлзт уоягів; вз-
жлалля ра жатзпр одгімлайщлзт омжбі-
елмпрди (мпмбйзвм гоугзт мсіуіилзт 
кмв) як пнійщлмгм іпналпщкмгм пнаг-
ку, а лд як взкйыфлзт лагбалщ аврм-
лмклзт гомкаг; ра угмпкмлайдлля 
ілпроукдлрів кіеуоягмвмї кммогзла-

уії, мпмбйзвм ндодрвмодлля Сдлару ла 
пноавгі нодгправлзущку Пайару аврм-
лмклзт гомкаг, цм гмжвмйзйм б гом-
кагак боарз акрзвлу уфапрщ в утва-
йдллі гдоеавлзт оіхдлщ, які внйзва-
ырщ ла їтлы псдоу кмкндрдлуіи.. 
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Чдолдедлкм О. М. Срвмодлля ра двмйыуія аврмлмклзт гомкаг в Іпналії 
У праррі взпвірйыырщпя номбйдкз ра мпмбйзвмпрі рдозрмоіайщлмгм упромы Іпналії, 

алайіжуєрщпя пндузсіфлзи таоакрдо її одгімлайщлмї ра кіпудвмї вйагз. Алайіжуєрщпя 
номудп гдудлроайіжауії в Іпналії. Дмпйігеуєрщпя двмйыуія аврмлмклзт гомкаг. Взжла-
фаырщпя оіжлі смокз кіекуліузнайщлмї пнівноауі. Позгійдлм увагу нзраллы байалпу 
нмвлмваедлщ, кмкндрдлуії ра вігнмвігайщлмпрі кіе удлроайщлзкз могалакз вйагз ра 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля.     

Кйыфмві пймва: аврмлмклі гомкагз, пакмвоягувалля, гдудлроайіжауія, нмвлмва-
едлля, одсмокз, кмлпмйігауія, пнівноауя, куліузнайірдр. 
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В прарщд мпвдцаырпя номбйдкш з мпмбдллмпрз рдоозрмозайщлмгм упромипрва Ип-

налзз, алайзжзоудрпя пндузсзфдпкзи таоакрдо дд одгзмлайщлми з кдпрлми вйапрз. 
Алайзжзоудрпя номудпп гдудлроайзжаузз в Ипналзз. Иппйдгудрпя ъвмйыузя аврмлм-
клшт мбцзл. Онодгдйяырпя оажйзфлшд смокш кдекулзузнайщлмгм пмроуглзфдпрва. 
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Угдйдлм влзкалзд вмномпу байалпа нмйлмкмфзи, кмкндрдлузз з мрвдрпрвдллмпрз 
кдегу удлроайщлшкз могалакз вйапрз з могалакз кдпрлмгм пакмуноавйдлзя.     

Кйыфмві пймва: аврмлмклшд мбцзлш, пакмуноавйдлзд, гдудлроайзжаузя, нмйлм-
кмфзя, одсмокш, кмлпмйзгаузя, пмроуглзфдпрвм, кулзузнайзрдр. 
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