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СЛИКА КАСТИЉе И КАСТИЉАНСКИ 
ИДеНТИТеТ у ТеКСТоВИМА МИГеЛА ДеЛИБеСА 

полазећи од значаја који у модерним упоредним студија-
ма и студијама културе имају идентитетска питања, рад се бави 
сликом кастиље и анализом елемената кастиљанског идентите-
та у ауторској антологији Кастиља, кастиљанско и Кастиљан-
ци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979), коју је савремени 
шпански писац мигел делибес (1920–2010) приредио како би 
одговорио на молбу издавача да коначно јавности понуди бројне 
одговоре на тињајућа и актуелна питања транзиционе шпаније. 
Будући да је слична проблематика први пут систематски и син-
тетички била размотрена још у есејистичким делима припадника 
генерације ’98, у сегментима рада наглашене су одређене разлике 
некадашње слике кастиље, а посебно кастиљанског пејзажа, у од-
носу на савременију концепцију коју делибес нуди у измењеним 
друштвено-историјским околностима. анализа „слике о себи” 
(auto-image), тј. о кастиљи и кастиљанцима у текстуалним фраг-
ментима мигела делибеса, кастиљанца, потврђује претпоставку 
да њени конститутивни елементи чине веома оригиналан спој 
наглашеног телуризма, културног традиционализма, натурали-
зма, изразитог и деструктивног песимизма, али и друштвене, по-
литичке, идеолошке поларизације становника. кастиљанац тако 
постаје човек чији идентитет обухвата спој противречности које 
му својим динамизмом помажу да опстане у суровим животним 
околностима и да себе и своје постојање самерава у односу на 
другог, сваког ко постоји изван географских и културолошких 
граница централног дела иберијског полуострва.

Кључне речи: мигел делибес, Кастиља, кастиљанско и Кас-
тиљанци, идентитет, студије културе, шпанска књижевност  
XX века

Увод
крајем седамдесетих година XX века, на основу термина image (сли-

ка, представа) у оквирима компаратистике изведен је појам имагологија, 
која се у области, пре свега, књижевних студија бави „сликама о... ”, бу-
дући да оне најчешће садрже све стереотипе и општа места, укорењене 
у једном народу или неком другом облику друштвене зајединце (eror 
2008: 20). зоран константиновић (1984: 26) у својој темељној, свеобу- 
хватној, синтетичко-аналитичкој студији о компаратистици у нашој 
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средини, под насловом увод у упоредно проучавање књижевности, у 
областима истраживања генетских или контактних веза међу књижев-
ностима издваја управо имагологију, као новију грану компаративних 
студија која се бави представама или сликама о неком народу у књижев-
ности другог народа, посебно истичући значај тзв. „литерарног посред-
ништва” у имаголошким проучавањима, али и превођења као значајног 
вида интеркултурне интеракције. гвозден ерор (2008: 21) истиче да аме-
рички компаратиста питер фирчоу још средином осамдесетих година 
XX века имагологију дефинише као „проучавање националних/етнич-
ких/расних/културних слика или стереотипа како се они појављују у 
књижевном контексту, али за њега имагологија експлицитно укључује 
не само разматрање књижевних слика других група (hetero-images) већ 
и слика, представа о сопственој групи (auto-images)”. имагологију сто-
га не би требало сматрати пуким продужетком студија „слика”, будући 
да је она далеко више од тога: не само да се подразумева терминолошка 
проблематизација коју би имагологија обухватила, већ би се у њеним 
студијама користиле слике других како би се објаснили, приказали или 
дефинисали групни, национални идентитети, као и солидарност аутора 
и публике (eror 2008: 21). 

један од значајнијих савремених теоретичара културе стјуарт хол 
(apud markus 2011: 109) идентитет посматра као сталан, интерактивни 
и променљиви процес, као врсту надградње која никад није завршена 
до краја. идентитет није скуп претходно утврђених квалитета, већ ни-
када завршена конструкција, отворена ка темпоралности, систем про-
жимајућих веза временски заточених у игри различитости. коначно, 
идентитет је процес, примећује хол (2003: 16), «…puesto que como proceso 
actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación 
y ratificación de límites simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’. 
necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el 
proceso»2. идентитети тако настају кроз приповедање о себи, путем сли-
ке коју стварамо о себи, али и оне коју други стварају о нама. хол (apud 
markus 2011: 109) је сматрао да се идентитети стварају увек у оквирима 
дискурса, а не изван њега, те је неопходно разумети да они настају на ис-
торијским местима и кроз одређене институције, кроз одређене и јасно 
утврђене дискурзивне праксе и комуникативне стратегије. 

разматрајући појам колективног идентитета, цветан тодоров 
(2010: 90) примећује да „[с]авремено доба, у ком се од колективних иден-
титета тражи да се мењају све брже, јесте дакле и доба у ком групе заузи-
мају све одбрамбенији став, непопустљиво захтевајући свој првобитни 
идентитет”. колективни културни идентитет увек је резултат некакве 
конструкције, тј. у њеном формирању увек се морају упослити меха-
низми избора или комбиновања, што подразумева активност, а не па-
2 „…будући да се као процес заснива на делању чија је основа различитост, подразу-

мева дискурзивну активност, означавање и потврђивање симболичких граница и 
постизање ‘ефеката границе’. потребно му је оно што остаје изван, његова конститу-
тивна спољашњост, како би процес био окончан” (превод: аутор).
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сивни положај. на тај начин, култура постаје слика коју друштво гради 
о самом себи (todorov 2010: 91). осим тога, културни идентитет такође 
подразумева самосвест појединаца или припадника одређене групе која 
настаје и развија се у складу са елементима вредновања, тј. с идентифи-
каторима које припадници групе успостављају према другим друштве-
ним групама (stojković 2008: 26).

један од најзначајнијих савремених шпанских писаца мигел дели-
бес (miguel delibes, 1920–2010)3 кроз књижевно стваралаштво развија 
веома специфично виђење кастиље и значаја свег кастиљанског у фор-
мирању личног, националног и(ли) колективног идентитета. 

у фокусу анализе у раду је антологија Кастиља, кастиљанско и Кас-
тиљанци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979), пре свега због јасног 
ауторског печата и минуциозно осмишљене идеолошке концепције ми-
гела делибеса, присутне у прозним сегментима есејистичког карактера 
који претходе илустративним одломцима. осим тога, антологију коју 
је сачинио лично писац користећи сегменте својих дела и образлажући 
своје виђење проблема идентитета, културног и историјског модела, 
сматрамо најпримеренијим извором за интерпретацију пишчевих ста-
вова и осврта, будући да ступамо у директну интеракцију с аутором који 
као посредник-интерпретатор учествује у тематолошкој и имаголошкој 
анализи својих већ објављених оригиналних књижевних дела. осим 
тога, синтетички карактер који ова антологија има омогућава заинтере-
сованим читаоцима и истраживачима да у комуникацији с писцем и ње-
говим одабиром пронађу значајне идентитетске елементе кастиљанског 
човека и имаголошке смернице у процесу конституисања свакодневног, 
локалног, регионалног и националног.

Кастиља	и	идентитет	
велики значај, позитиван и пресудни допринос кастиље у исто-

рији шпаније, у процесу конституисања националне државе (посебно 
од друге половине XV века) и обликовању шпанског идентитета, одавно 
су опште место бројних историјских, социолошких, културолошких и 
филозофских разматрања. као географска чињеница, подељена тради-
3 мигел делибес један је од најутицајнијих шпанских писаца послератне, транзицио-

не и савремене шпанске књижевности. каријеру књижевника започиње романом 
сенка чемпреса је издужена (La sombra del ciprés es alargada, 1947), након којег следе 
бројна дела: и даље је дан (Aún es de día, 1949), пут (El camino, 1950), мој обожава-
ни син сиси (Mi idolatradо hijo Sisí, 1953), дневник једног ловца (Diario de un cazador, 
1955), дневник једног емигранта (Diario de un emigrante, 1958), црвени лист (La hoja 
roja, 1959), пацови (Las ratas, 1962), пет сати с мариом (Cinco horas con Mario, 1966), 
мртвачки покров (La mortaja, 1970), свргнути принц (El príncipe destronado, 1973), 
наивни свеци (Los santos inocentes, 1981), Љубавна писма чулног шездесетогодишњака 
(Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, 1983), ризница (El tesoro, 1985), дневник 
једног пензионера (Diario de un jubilado, 1995), јеретик (El hereje, 1998) и др. делибе-
сова дела награђена су најпрестижнијим књижевним признањима: национална на-
града за књижевност, национална награда књижевне критике, награда сервантес 
за књижевност, итд.
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ционално на стару (сорија, Бургос, саламанка, ваљадолид, авила, итд.) 
и нову кастиљу (толедо, мадрид, итд.), у сваком граду и селу чува делић 
сопствене историје. кастиља је предео пустоши, бојно поље, место раз-
граничења и стапања, сусрета и сукоба хришћанске, исламске и јеврејске 
културе. карактер кастиљанаца, њихов строги изглед, шкртост на речи-
ма, достојанство, и данас су инспирација бројним писцима, а да би жи-
вео у суровим условима (историјским, пољопривредним, географским, 
климатским, итд.), кастиљанац је морао имати јаку вољу и бити склон 
ризику и авантури (kastiljo 2012: 158). храброст, пожртвовање, борбени 
дух красе људе овог поднебља кроз историју, а чак су све пољопривредне 
радове обављали с оружјем на боку, како би били спремни за изазове 
или опасности. достојанство и част биће основа друштвеног устројст-
ва, али и кастиљанског духовног организма, посебно поштовање себе, 
своје породице и свих предака (kastiljo 2012: 160). „кастиља је створила 
шпанију” чини се упитном тврдњом или можда исувише искључивом 
идејом, јер географска област тако постаје живо биће, чак личност, ор-
ганизам који слободно и аутономно постоји у времену и простору. овај 
скуп противречности и спој различитости сједињен је у успелом и илу- 
стративном опису мишела дел кастиља (2012: 162): „кастиља – то су те 
предивне илузије, те грандиозне фантазије, ти снови и маштања о сла-
ви које сурова стварност разбија на сваком кораку. три речи карактери-
шу земљу [кастиљанску]: sueño – сан, илузија; nada – ништа; а нарочито 
honra – част”. 

први систематски покушај да се кастиља постави у центар књи-
жевних и идеолошких разматрања у шпанској интелектуалној средини 
везује се за стваралаштво и значајну идеолошку ангажованост регенера-
циониста4, али и припадника генерације 1898. 

у последњим годинама XiX и првим деценијама XX века настаје 
потреба да се шпанска књижевност приближи друштвено-историјским 
околностима и постане нека врста средства у процесу разрешења и рева-
лоризације бројних кључних питања, попут (националног) идентитета, 
културе, преиспитивања историје, итд. Бројни шпански писци, припад-
ници генерације ’98, управо су своју књижевну и идеолошку делатност 
усмерили ка том циљу, међу којима свакако треба истаћи мигела де 

4 регенерационизам (шп. еl regeneracionismo) – идеолошки покрет настао у шпанији 
у последњој деценији XiX, а развијен почетком XX века као резултат политичке и 
друштвене кризе рестаурације монархистичког система власти и свеопште дека-
денције која је наступила након губљења последњих шпанских прекоморских ко-
лонија 1898. године. значајни представници овог покрета, хоакин коста (joaquín 
costa martínez, 1846–1911), рафаел алтамира (rafael altamira, 1866–1951), рамиро 
де маесту (ramiro de maeztu, 1874–1936), хосе ортега и гасет (josé ortega y Gasset, 
1883–1955) и многи други, трудили су се да опишу и анализирају новонасталу си-
туацију у земљи, али и да пронађу лек како би „обновили домовину”. појам „реге-
нерационизам”, који припада сфери биологије и ботанике, шпански интелектуалци 
епохе преносе у област друштвених односа, сматрајући друштво живим организмом 
(estebanes kalderon 2006: 915–916).
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унамуна (miguel de unamuno, 1864–1936)5, асорина (josé martínez ruiz, 
azorín, 1873–1967)6 и антонија маћада (antonio machado, 1875–1939)7. 
начин спознавања шпаније за њих је путовање, обилазак и откривање 
кастиљанских предела и најзабаченијих кутова, у којима, како су твр-
дили, и јесте суштина шпаније (sekulić, karanović 2013: 58). три су ос-
новна елемента којима се служе како би открили аутентичну бит шпа-
није: а) пејзаж (кастиљански), б) историја (национална) и в) књижевност 
(национална књижевност одређених епоха у којој проналазе суштину 
шпанског духа). кастиља је за њих основа шпанске нације и њен највиши 
израз. међутим, слика кастиље коју они разрађују и представљају ни-
како није реалистичка, већ дубоко субјективна и идеалистичка, будући 
да се суштина кастиљанског бића најбоље може открити у кастиљан- 
ском пејзажу, амбијенту погодном за спознају историје, књижевности и 
културе. поред пејзажа, историја је најбоље поље одраза и приказивања 
шпанске душе, иако не историја великих подвига и битних догађаја, већ 
интимна историја, унамуновска „интраисторија” (intrahistoria), у којој 
се налази права суштина шпанског народа. аутентичну шпанију стога 
не треба тражити у златном добу историје, културе и уметности (XVi–
XVii век), већ у средњем веку. трећи елемент којим се открива шпанска 
душа, национална књижевност, прихвата се такође у редукованом об-
лику: гонсало де Берсео, архипрезвитер из ите, хорхе манрике, гонго-
ра, грасијан, итд., само су неки од важних ауторитета и извора „правог” 
и „неисквареног” шпанског духа (Garsija lopes 2001: 593–594). коначно, 
посебно место у есејима ове књижевне генерације има сервантесов дон 
Кихот, вечита инспирација и централни предмет њиховог интересо-
вања и вишедимензионалног разматрања.

када је реч о разматрању националног идентитета и анализи шпан-
ске свакодневице, критички ставови писаца генерације ’98. груписани 
су у неколико јасних мисаоних и тематских блокова: 1) критика савре-
меног живота у шпанији, посебно елемената „цивилизованог” и „мо-
дерног” у њему; 2) критика шпанске историје; 3) критика психолошких 
архетипских одлика шпанског човека, зависног од својих географских и 
расних координата (проблем кастицизма) (lain entralgo 1997: 191). 

5 унамунову визију кастиље, пејзажа, историје, књижевности и филозофије прона-
лазимо у есејима и(ли) путописним чланцима: о кастицизму (En torno al casticismo, 
1895), пејзажи (Paisajes, 1902), о мојој земљи (De mi país, 1903), по пространствима 
португала и шпаније (Por tierras de Portugal y España, 1911), шпанска путешествија 
и призори (Andanzas y visiones españolas, 1922).

6 током читаве каријере асорин је многа дела посветио анализи шпанског духовног 
бића, а посебно кастиљанској традицији и духу народа. у том смислу значајни тек-
стови су: села (Los pueblos, 1905), стазама дон Кихота (La ruta de Don Quijote, 1905), 
Кастиља (Castilla, 1912), шпански пејзаж у очима шпанаца (El paisaje de España visto 
por los españoles, 1917), Валенсија (Valencia, 1941), итд.

7 чувени шпански песник генерације 98 антонио маћадо кастиљански пејзаж је об-
рађивао на оригиналан, поетски начин у познатим песничким збиркама Кастиљан-
ска поља (Campos de Castilla, 1912) и нове песме (Nuevas canciones, 1924), мешајући 
слике пејзажа с лирским елементима и сценама из сопственог живота.
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тема кастиље и њен значај у конституисању личног, националног и 
колективног идентитета јасна су преокупација књижевних посленика и 
касније, током XX века, све до данашњих дана.

Кастиља,	кастиљанско	и	Кастиљанци: идентитетски 
ревизионизам и афирмација специфичног колективитета

након бројних дела припадника генерације ’98, у којима централно 
место заузима кастиља и кастиљанско, тек у послератном периоду шпан-
ске књижевности (након 1939. године) могуће је поново приметити инте-
ресовање писаца за тзв. „кастиљанске теме”, због духовне, националне и 
колективне кризе, али претпостављамо и због заваравања цензуре, која 
у временима франкистичког режима и неслободе (1939–1975) приморава 
писце и уметнике да своју делатност и уметнички израз прилагоде ново-
насталим околностима и нађу алтернативне путеве комуникације с кон-
зументима уметности. циљ је неретко био кроз наизглед прихватљиве, 
несубверзивне и уобичајене теме и националне амбијенте представити 
одређену алтернативну идеологију или започети имплицитни дијалог 
о кључним питањима колективитета, међу којима се издваја и проблем 
идентитета. обе генерације писаца стављају кастиљу и кастиљанско у 
први план својих истраживања и есејистичких студија, баве се нацио-
налним духом и идентитетом, иако не у истој мери и на исти начин 
(Vajnkof dijas 1971: 56). значајне разлике постоје пре свега у конкрет-
ном приступу стварности и националној историји. док су припадници 
генерације ’98. сву пажњу посвећивали историјском преиспитивању и 
разматрању историје као теоријског и филозофског концепта, готово не-
повезаног с праксом и обичним човеком, писци послератне епохе, а међу 
њима и делибес, нису склони приступу који подразумева теоретисање и 
генерализације. такође, решења савременијих шпанских писаца за тзв. 
„кастиљански проблем” далеко су реалнија и прагматичнија, блиска об-
ичном и свакодневном човеку, припаднику само одређене класе, слоја 
или занимања (Vajnkof dijas 1971: 58). по делибесу, центри кастиље и 
кастиљанског духа су бројна села и варошице, а међу већим градовима 
то су дакако ваљадолид, Леон и паленсија. значајно је да, за разлику од 
концепције кастиљанског и кастиље у прошлости, посебно код ствара-
лаца књижевне генерације ’98, делибесова кастиља подразумева не тако 
идеализовану стварност и описе, будући да су пејзажи пусти и сиро-
машни, лишени природних богатстава, где живе људи чија је садашњост 
тешка, а будућност неизвесна. делибес постаје хроничар свог времена, 
посматрач животних услова који га окружују, уморни и разочарани мо-
ралиста који је желео бољи и хуманији свет8 (sans Viljanueva 2010: 137).

8 делибес је истрајавао у ставу да свако дело, а пре свега роман, мора имати три ос-
новна елемента: човека, пејзаж и страст. извесно је да сви романи овог писца имају 
наведене елементе, те најчешће обрађују одређени сукоб човека у конкретном гео-
графском окружењу, по правилу добро познатом писцу. деца и адолесценти, жене и 
мушкарци, средња класа у урбаним срединама, најзаступљеније су категорије међу 
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разни су књижевни жанрови које делибес користи како би се бавио 
кастиљом, развијајући оригиналну концепцију идентитета, у којој кас-
тиља има централно место, писац заузима фикционални или есејистич-
ки приступ теми, али и занимљиво становиште о бројним друштвеним 
и филозофским питањима. у том смислу значајна су дела: древне при-
че старе Кастиље (Viejas historias de Castilla la Vieja, 1962), Кастиља у 
мом стваралаштву (Castilla en mi obra, 1972), Кастиља, кастиљанско и 
Кастиљанци (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979) и Кастиља збори 
(Castilla habla, 1986).

међутим, значај антологије Кастиља, кастиљанско и Кастиљанци 
вишеструко надмашује друга дела у којима писац разматра ту темати-
ку. делибес ју је сачинио од сегмената својих књижевних остварења, 
додавши на почетку сваког одељка детаљно објашњење како садржине, 
тако и најзначајнијих тематских елемената текста. управо у овим есеји- 
стичким одељцима налази се и кључ за тумачење пишчевог идеолошког 
хоризонта који омогућава јасну формулацију идентитета и „кастиљан- 
ског” као конститутивног елемента у процесу његове изградње. двадесет 
поглавља антологије тематски је организовано и праћено синтетичким 
насловима, те није тешко претпоставити да би најпрепознатљивији те-
матски оквири слике о кастиљи у најширем смислу могли бити подудар-
ни управо њима: „кастиљански пејзаж” («el paisaje castellano»), „зави-
сност од неба” («dependencia del cielo»), „религиозност” («religiosidad»), 
„склоност потчињавању и понизности” («sumisión»), „драго камење” 
(«piedras venerables»), „два света” («dos mundos»), „филозофија подмук-
лости” («filosofía socarrona»), „приврженост земљи” («apego a la tierra»), 
„хуманизација животиња” («humanización de los animales»), „инди-
видуализам” («individualismo»), „марљивост” («laboriosidad»), „кав-
ге и политичке странке” («rencillas y banderías»), „Ловци и пецароши” 
(«cazadores y pescadores»), „неповерење и гостопримство” («desconfianza 
y hospitalidad»), „фатализам” («fatalismo»), „пикарски свет” («picaresca»), 
„светковине и песме” («danzas y canciones»), „надимци и важни дани” 
(«los apodos y los días»), „сеобе” («el éxodo»), „кастиљанац пред на-
претком” («el castellano ante el progreso»).

аутор „пролога” антологији емилио аларкос љорак (2012: 11) већ у 
уводном делу покушава да понуди просторне одреднице кастиље и да 
објасни њен значај, истичући да је кроз историју иберијског полуострва 
појам „кастиља” мењао своје значење, али и конотације, пре свега због 
географског обима. мигел делибес у свом књижевном стваралаштву 
значајну пажњу посвећује идентитетском одређењу кастиљанаца, разма-
трајући „кастиљанско” као есенцијални елемент који прожима како инди-
видуални, тако и колективни ниво. чини се да само придев „кастиљанско” 

делибесовим романескним ликовима (sans Viljanueva 2010: 130). најчешћи амбијент 
у који смешта радњу је кастиља, како рурална тако и урбана, а утицај амбијента и 
друштвено-историјских прилика на развој лика, окосница је готово већине његових 
дела. природа и кастиља код делибеса, примећује санс виљануева (2010: 136–137), 
сједињене су у једну реалност.
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(lo castellano) ипак није довољан да се објасни прожимајући елемент ства-
ралаштва овог савременог шпанског писца, будући да је његово целокупно 
дело једнако прожето и снажним осећајем за људско и универзално. како 
примећује аларкос љорак (2012: 13), чак и делибес, уз урођену скромност, 
врло уздржано одговара на питање да ли се осећа кастиљанцем: 

el escritor, el novelista, cumple su misión alumbrando la parcela del mundo que 
le ha caído en suerte. a mí me ha tocado castilla y trato de alumbrar castilla. 
naturalmente, existe la aspiración del escritor a la universalidad, pero yo consi-
dero que la universalidad del escritor debe conseguirse a través de un localismo 
sutilmente visto y estéticamente interpretado.9 (apud alarkos ljorak 2012: 13)

у овој књизи, брижљиво сачињеној и минуциозно структурираној, 
озбиљан тон је свеприсутан елемент. посебно су значајни коментари у 
којима писац напушта позицију неутралног и објективног посматрача 
и заузима крајње субјективни став, нудећи читаоцу бројне интерпрета-
ције свог стваралачког корпуса историјског, метафизичког, филозоф- 
ског, етнолошког карактера. на тим местима у тексту писац постаје про-
поведник, чији глас треба да укаже на потребу стварања новог, друга-
чијег, бољег колектива. управо у фрагментима текста где прави осврте 
на стварност која га окружује, како примећује аларкос љорак (2012: 15), 
делибес дискретно истиче све негативне видове живота, али и локал-
них и регионалних прилика. требало би посебно нагласити да делибе-
са краси развијена еколошка свест, толико значајна савременом човеку 
и савременим друштвима. у складу с тим, однос човека и природе, тј. 
преиспитивање човековог места у нетакнутој природи или уништеним 
природним условима, конститутивни су елементи пишчевог идеоло- 
шког и идентитетског спектра.

у двадесет поглавља ове антологије делибес говори, између осталог, 
о кастиљанском пејзажу, о карактеру кастиљанаца, о њиховим веро-
вањима и обичајима, тј. о фолклорним одликама, о историји, о давним 
временима, али и о садашњости (alarkos ljorak 2012: 17). удаљавајући 
се од идеалистичке и романтичарске представе кастиље, карактеристи-
чне за нека прошла времена и векове, у свој њеној слави и сјају, делибес 
изражава крајње песимистичку и нихилистичку слику овог иберијског 
предела. „кастиља ствара своје људе, али их и уништва”, чест је лајтмо-
тив бројних текстова у којима писац изражава своју слику регионалних 
и(ли) локалних области и прилика. обојена изразитом атмосферском 
неизвесношћу, кастиља и њени становници одувек полажу велике наде 
у снагу и утицај неба, а та нада често постаје нови облик религије:

la inseguridad atmosférica ha originado en el labriego castellano una segunda 
naturaleza basada en la desconfianza: desconfianza en las propias fuerzas y en 

9 књижевник, романописац, своју мисију испуњава осветљавањем оног педља земље 
који му је судбина наменила. мени је додељена кастиља и настојим да осветлим кас-
тиљу. јасно, постоји тежња писца ка универзалности, али сматрам да писац своју 
универзалност мора да оствари кроз предано посматрање и естетску интерпрета-
цију нечег локалног (превод: аутор).
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la asistencia del sol o del agua que necesita. esta desconfianza, apuntalada en 
razones climatológicas, va extendiéndose después hacia sus convecinos y hacia la 
vida misma y acaba configurando una manera de ser: la del hombre insatisfecho, 
receloso, que vive en una perpetua zozobra. el campesino castellano, por siste-
ma, nunca nos dirá que las cosas van bien.10 (delibes 2012: 55)

неизвесност и непозната будућност фрустрира и плаши кастиљан- 
ског човека: излаз проналази у јасној религиозности, као једином могућем 
излазу који му олакшава туробну свакодневицу. оваква религиозност 
посебно се огледа у поштовању традиције и традиционалног приступа 
животу, али и у развијању побожних култова, посебно према девици 
(Virgen). свеци су медијум за одржавање наде, те су молитве упућене уп-
раво њима у ситуацијама кад треба призвати кишу или заштитити усеве 
и плодове земље. монотон и једноличан пејзаж не дају много прилика за 
развој и рационална објашњења појава, те религиозност на махове добија 
елементе сујеверја и подстиче склоност ка натприродном и чудесном.

кастиљански човек, вођен искуством и тешким животом у суровим 
природним условима, склон је да не верује исувише у колективне циље-
ве и ефикасност било каквог облика групног деловања. тако настаје и 
доминантна мантра међу кастиљанцима: «lo mío es mío pero lo de todos 
no es de nadie»11 (delibes 2012: 127). стога кастиљанац, као биће које у 
кључним и одлучујућим тренуцима и пред проблемима својих ближњих 
реагује незаинтересовано, исказујући учесталу великодушност и сао-
сећање, сада постаје и отупели појединац, неспособан да покаже соли-
дарност у питањима свакодневице. овај изразити индивидуализам, који 
одликује кастиљанца, лако се може довести у везу са мизантропијом као 
основним елементом његовог менталног склопа, те потребом да се оса-
ми и живи у условима који не омогућавају комуникацију. дакле, упркос 
томе што је човек по природи друштвено биће, код кастиљанаца прона-
лазимо варијетет који се огледа у појави човека-самотњака.

такође, извесно је да у кастиљанској традицији постоји нераски-
дива веза кастиљанског човека, земљорадника и сељака и земље коју 
настањује. његов земљишни посед постаје део идентитета, личног, по-
родичног и колективног. живот кастиљанског сељака у целости чини 
земља коју обрађује, а пошто је она његов смисао живота и постојања, 
треба је пажљиво обрађивати, неговати, шкропити капима свога зноја, 
умрети на њој, и коначно допустити да га у смрти баш она и прекрије 
(delibes 2012: 135).

10 атмосферска променљивост створила је код кастиљанског ратара једну другу при-
роду, засновану на неповерењу: неповерењу према сопственим снагама и према сун-
цу и води, чија помоћ му је потребна. овакво неповерење, условљено климатским 
разлозима, касније се шири на ближње и на сâм живот, те на крају обликује и ње-
гов начин живота: живот незадовољног, огорченог човека који живи у непрестаној 
бојазни. кастиљански сељак, по правилу, никад нам неће рећи да је све у најбољем 
реду (превод: аутор).

11 „што је моје, моје је, али оно заједничко, ничије је” (превод: аутор).
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још два идентитетска елемента која можемо издвојити из сегмена-
та есејистичких коментара мигела делибеса (2012: 181–182) у овој анто-
логији јесу „кастиља као периферија” и „кастиља као место заборава”. 
у том снажном осећају периферије и издвојености од центра збивања 
(престоничком, националном, регионалном, европском) развила се јед-
на хрома, инертна и покорна географска област, те се у политичком, иде-
олошком и сваком другом смислу могло рачунати на кастиљу и њене 
људе а да се нису улагала било каква средства у покретање разноразних 
процеса. кастиљанац је резервисан, неповерљив и сумњичав, свестан да 
је све што поседује резултат његовог личног рада, а не туђих заслуга или 
помоћи „спољних фактора”. традиционализам је елементарна одлика 
начина живота кастиљанца, а посебно традиционалистички елементи 
попут неговања племићког култа (значај и распрострањеност идалга, 
шпанског племића ниског ранга), славне прошлости, достојанства и от-
ворености да „понуди чашу вина првом странцу који наиђе с добрим 
намерама и у миру” («compartir un vaso de vino con el primer forastero que 
llegue tan pronto barrunte que no viene a él de mala fe») (delibes 2012: 182). 
реч је, дакле, о неповерењу и сумњичавости које не искључују, већ оба-
везно подстичу господство, витештво и гостопримство.

фатализам, као изразити елемент кастиљанског духа, учинио је ло-
калног становника пасивним бићем које већ унапред губи наду да ст-
вари може решити делањем. мирење са затеченим и постојећим, рези-
гнираност стварношћу, одсуство наде и вере у будућност, само су неки 
од фаталистичких симбола становника кастиље. у оваквом амбијенту 
и духовном миљеу није ни потребно показивати отпор или бити склон 
побуни, будући да ће свака акција зависити од одлука престонице и 
централизоване власти, али и од могућности да се неко у органима уп-
рављања сети „периферије” (delibes 2012: 195). у оваквом становишту 
треба тражити извор за распрострањени и у традицији укорењени кас-
тиљански осећај изолованости, посебно у односима града према селу.

коначно, кастиља је постала сабирно место и центар миграција ста-
новништва из села у градове. долазак на свет неких нових генерација, 
измењено васпитање, прекид с концепцијом традиционалног огњишта и 
вишегенерацијске заједнице под истим кровом, довели су до пустошења 
свега сеоског и исконско кастиљанског. резултат је неговање „култа са-
бласти”, будући да су опустошена кастиљанска села у потпуности оронула 
и пала у физички и сваки други заборав, или пак успевају да се одржавају 
у животу захваљујући напорима преосталих стараца који нису могли да 
се помире са животом на неком другом месту, далеко од „родне груде”. јаз 
између младих, који одлазе у урбане средине како би напредовали и ух-
ватили корак с модерним начином живота, и стараца, који се грозничаво 
држе свог родног краја настојећи да буду последњи бастиони традиције и 
да од изумирања сачувају фолклор и оно исконско кастиљанско, херојско 
на умору, све више личи на сукоб између потребе за квалитетом, с једне, 
и квантитетом живота, с друге стране. напредак свакако није лоша ст-
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вар, сматра делибес (2012: 251), али не треба прихватити прогрес који са 
собом носи дехуманизацију човека и уништење природе:

entonces, mis palabras de esta noche no son sino la coronación de un largo pro-
ceso que viene clamando contra la deshumanización progresiva de la sociedad 
y la agresión a la naturaleza, resultados, ambos, de una misma actitud: la en-
tronización de las cosas. pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la 
naturaleza y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado 
de su esencia. (…) [a]ntes que menosprecio de corte y alabanza de aldea, en mis 
libros hay un rechazo de un progreso que envenena la corte e incita a abandonar 
la aldea. desde mi atalaya castellana, o sea, desde mi personal experiencia, es 
esta problemática la que he tratado de reflejar en mis libros.12 (delibes 2012: 253)

уништење природе није само физичко већ подразумева и брисање 
њеног значења за самог човека, неку врсту духовне и животне ампута-
ције (delibes 2012: 254). оваквим приступом и сликом прогреса и њего-
ве улоге у формирању идентитетских одредница кастиљанског човека 
делибес се сврстава у ред оних писаца који су означавани као изразити 
традиционалисти. међутим, и наведени одломак, али и ваљано тума-
чење делибесовске аргументације, пре указују на умерени традициона-
лизам и јасну идеологију повратка природи и човековим коренима.

Закључак
антологија Кастиља, кастиљанско и Кастиљанци мигела дели-

беса представља значајан допринос процесу разумевања кастиљанског 
човека и кастиљанског духа у идентитетском кључу. посебно су инди-
кативни аутореференцијални сегменти који претходе одломцима из де-
либесових прозних дела, а у којима се смењују озбиљан есејистички тон, 
филозофска визура и критички осврт на разне видове кастиљанске сва-
кодневице. делибес тако читаоцима ненаметљиво сугерише једну ори-
гиналну слику кастиље и свега кастиљанског, посебно истичући њену 
историјску бит и традиционални начин живота.

за разлику од својих књижевних претходника, посебно припадни-
ка генерације ’98, који су кастиљу сматрали углавном апстракцијом у 
служби идеолошког илустровања филозофских и метафизичких по-
ставки, мигел делибес извесно говори о другом облику концептуалног 
уопштавања. његова кастиља је „реална кастиља”, коју чине аутентич-
ни, живи људи, блиски традицији, у чијим малим, свакодневним зби-
вањима почива срж шпанског човека. делибес вишеструко превазила-

12 дакле, моје речи вечерас нису ништа друго до круна једног дуготрајног процеса про-
тив све веће дехуманизације друштва и агресије према природи, као резултата једно 
те истог поступка: постављања обичних ствари на трон. ипак човек, свидело се то 
нама или не, своје корене вуче из природе, те одвајајући га од ње и мамећи га техни-
ком, одузимамо му његову бит. (...) [у]место мотива „куђење града и хваљење села”, 
у мојим делима налазимо одбацивање напретка који трује град и подстиче на на-
пуштање села. из моје кастиљанске осматрачнице, тј. из мог личног искуства, управо 
је то проблематика коју сам покушао да обрадим у својим књигама (превод: аутор).
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зи традиционално књижевно и есејистичко разматрање кастиљанског 
идентитета и улоге кастиље у формирању личног и колективног: своје 
ликове у прозним делима интегрише у кастиљански пејзаж, стварајући 
интерактивни однос међу њима и показујући емпатију и људску топлину 
која је углавном недостајала претходницима, припадницима генерације 
’98, склоним лабораторијском и апстрактном разматрању историјских и 
филозофских питања. 

анализа „слике о себи” (auto-image), тј. о кастиљи и кастиљанцима 
у делибесовим текстуалним фрагментима, потврђује претпоставку да 
њени конститутивни елементи чине низ општих места и стереотипних 
представа и карактеристика које, на први поглед, могу бити актуализо-
ване и у другим европским регионима. но, чини се да на кастиљанском 
подручју проналазимо веома оригиналан спој наглашеног телуризма, 
културног традиционализма, натурализма, изразитог и деструктивног 
песимизма, али и друштвене, политичке, идеолошке поларизације. кас-
тиљанац тако постаје човек чији идентитет обухвата спој противречно-
сти које му својим динамизмом помажу да опстане у суровим животним 
околностима. занимљиво је да у делибесовским текстуалним фрагмен-
тима скоро и не проналазимо јасну референцијалност и усмереност ка 
другом, спољашњем, изванкастиљанском, европском, већ се та врста 
уобичајеног обрасца у разматрању идентитетских питања налази у дис-
курсу тишине или тек имплицитном тињајућем дијалогу, присутном и 
подразумеваном у свему што није речено или је само наговештено. 

такође треба нагласити да су елементи кастиљанског идентитета 
које делибес настоји да прикаже и објасни у својим текстуалним фраг-
ментима условљени и временом настанка његове антологије, крајем се-
дамдесетих година XX века, када шпанија, а уједно и кастиља као њена 
„срж”, након деценија изолације и друштвене херметичности франки- 
стичког периода, започињу демократску транзицију и поновну изградњу 
друштвеног и цивилизацијског система, по угледу на модерна европска 
друштва. Будући да одређивање идентитета у савременим колективите-
тима подразумева дискурзивну активност која се заснива на ауторефе-
ренцијалности, али и на различитости као полазишту за процес иденти-
фикације, модерна европска друштва и културе, а међу њима и шпанско 
друштво и култура, у покушају одређивања регионалних идентитета 
били би стављени пред бројне изазове. стога остаје отворено питање де-
финисања и(ли) преиспитивања слике кастиље и одређивања кастиљан-
ског идентитета у књижевном стваралаштву шпанских писаца XXi века, 
с обзиром на то да су друштва у ери глобализације, миграција, етничких 
и културних прожимања, постала плодно тло за идентитетску ревало-
ризацију, али и место свеопштег дијалога.
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Vladimir J. Karanović
The iMage of caSTiLe anD caSTiLian iDenTiTY in The 

wriTingS of MigueL DeLibeS
Summary

considering the importance that issues of identity have in contemporary comparative 
and cultural studies, this article presents the image of castile and analyses the elements of 
the castilian identity which are discussed in the anthology entitled Castile, Castilian and 
Castilians (Castilla, lo castellano y los castellanos, 1979) and personally compiled by the 
spanish contemporary writer miguel delibes (1920-2010), fulfilling the promise given to a 
publisher to finally offer the public a number of answers to smouldering and topical issues 
during the period of democratic transition in spain. since these kinds of issues first appeared 
in a systematic manner and were thoroughly analysed in the essayistic texts of the Generation 
of 98, a considerable portion of the article is dedicated to the differences between previous 
images of castile, especially its landscape, and more contemporary concept, created by miguel 
delibes, which is conceived in a very different historical and social context. The analysis of 
self-image, that is, in this case, of castile and the castilians in the textual fragments of miguel 
delibes, a castilian, supports the assumption that its constituent elements make a synthetic 
fusion of tellurism, cultural traditionalism, naturalism, intense and destructive pessimism, 
but also an ideological, political and social polarization of the castilian people. a castilian, 
therefore, becomes a man whose identity includes a synthesis of contradictions that often help 
him, by its dynamism, to survive the harsh living conditions, and to compare himself and his 
existence with the other/others, that is, with everyone who is outside the geographical and 
cultural boundaries of the central iberian peninsula.

Keywords: miguel delibes, Castile, Castilian and Castilians, identity, cultural studies, 
twentieth-century spanish literature  
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