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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

І ДЕ/РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО КАНОНУ  
В СУЧАСНІЙ ІСПАНІСТИЦІ 

 
Протягом тридцяти років, що минули від дня смерті Франко, 

Іспанія зробила величезний крок від тоталітарної диктатури, яка за-
безпечувала країні консервативну модернізацію й повільне, але впев-
нене входження в світ західних цивілізацій, до розвиненого неолібе-
рального постмодерного суспільства з усіма його ознаками. За влуч-
ним висловом Джо Лабаньї, з колишнього переможеного модерністю 
Іспанія швидко перетворилась на переможця доби постмодерності.1 
Вона продовжує переживати швидке відродження “периферійних 
націоналізмів” і перехід від жорстко централізованої держави до де-
централізованої “держави автономій”. Країну захопили процеси гло-
балізації, вона намагається розв’язати проблему імміграції, приєдна-
лась до Євросоюзу.  

Принципово змінилося розуміння природи іспанської культури. 
Тепер слід говорити не “культура Іспанії”, а “культури Іспанії”, оскі-
льки це формулювання “перекреслює ідею національної приналежнос-
ті і запроваджує в обіг замість неї принцип географічного співісну-
вання культур в Іспанії”.2 Крім культур власне національних меншин, 
у повний голос заявляють про себе численні культури субалтерних 
груп усіх внутрішніх вигнанців (жінок, циган, геїв, лесбіянок, марок-
канців, латиноамериканців тощо). Настала епоха плюралістичного 
суспільства, де різні мови визнаються як легітимні й рівноправні.  

Звичайно, така доволі різка зміна всього устрою іспанського 
життя примусила іспанців по-новому поглянути на традиційні понят-
тя й уявлення про себе, з якими вони жили протягом століть. Це сто-
сується релігії, повсякденних звичок, традицій, родини, освіти, ґенде-
рного питання і в тому числі уявлення про себе як національну спіль-
ноту – розуміння іспанської національної ідентичності. Новий дух 
часу, новий постмодерний стан речей давно виявив абсолютну анах-
ронічність так званої ідеї “іспанськості” (“españolismo”), складника-
ми якої були “культ Іспанії, релігійна містична віра в її обраність і 
прославляння її релігійного і військового минулого”.3 Націонал-
католицизм, який зробив з озброєних сил символ і головний принцип 
вертикальної уніфікації нації, з католицизму – основу національного 
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почуття, з авторитарної Держави, могутньої, централізованої і унітар-
ної – ключовий елемент національного порятунку, пішов у небуття, 
забравши з собою есенціалістське, примордіалістське розуміння іс-
панської нації як вічного незмінного явища, що сягає своїм корінням 
у більш ніж двотисячорічну історію.  

На зміну йому прийшло зовсім інше розуміння Іспанії. Вона при-
пинила бути проблемою в тому значенні, в якому про це писав Педро 
Ентральго Лаїн, тобто тепер процес об’єднання всіх різноманітних 
іспанських земель під прапором “вічної традиції” вже не на часі. Про-
те Іспанія залишилася великою проблемою в тому розумінні, що вона 
становить множинну конфліктну колективну спільноту, якій дове-
деться ще пройти тривалий і важкий шлях до самовизначення й внут-
рішнього перевиховання в дусі толерантності та взаємної відкритості. 
Сучасна плюринаціональна мультикультурна Іспанія виглядає поки 
що далеко неідилічно.  

Є чимало проблем у стосунках центру (Мадрида) з автономіями, 
як і в стосунках між самими автономіями. Деякі націоналістичні пар-
тії використовують агресивні або терористичні методи під час боро-
тьби за владу (наприклад, баскська організація ЕТА). Не припиняють-
ся “культурні” і “мовні” війни”.4 Корінне іспанське населення з підо-
зрою, а часто – з відвертою неприязню сприймає іммігрантів, дивля-
чись на них як на конкурентів і як на чужинців, що підривають тради-
ційні устої іспанського суспільства. Іммігранти, у свою чергу, викори-
стовують усі дозволені й недозволені методи, аби відвоювати собі 
життєвий простір у місцевого населення. Процес розмивання тради-
ційного усвідомлення іспанцями самих себе зайшов настільки далеко, 
що сьогодні нерідко можна почути запитання: “А хто такі, власне 
кажучи, іспанці? Що це таке – Іспанія?” Саме слово “Іспанія” пропо-
нується викреслити зі словника через його неполіткоректність, а за-
мість нього вживати словосполучення “Іспанська держава”.  

Враховуючи сказане вище, легко зрозуміти, чому, як і за яких 
обставин сталося так, що проблема національної ідентичності є одні-
єю з центральних дискусійних тем іспанської суспільної думки. Не 
залишається осторонь і сучасна іспаністика. Ця проблема знайшла 
відображення у дослідженнях істориків (В.П. Атард, К. Серрано, Х.А. 
Хунко, Х.П. Фусі),5 літературознавців (І. Фокс, М.Л. Бретс, І. Завала, 
Г. Грем, Д. Лабаньї, С. Хуліа Діас, Х.-К. Майнер та ін.),6 культуроло-
гів, соціологів, психологів, спеціалістів з теорії інформації. Націона-
льна ідентичність є темою численних філософсько-культурологічних 
есе, написаних останнім часом такими авторами, як М. Асурменді, 
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Х.М. Бенейто, Г. Буено, Х.А. Сенбріан, А.Д. Ортіс, К. Еглесіас, Х.С. 
Перес Гарсон, К. Руберт де Вентос, Е. Субіратс, Х. Тусселл, Х. Варе-
ла, Е. Уріарті та ін.7 

Основу розуміння проблеми національної ідентичності у сучас-
ній іспаністиці становить поширене у постколоніальних і мультикуль-
туралістських студіях (Б. Андерсон, Е. Геллнер, Е. Гобсбаум, Г. Бгаб-
га, Е. Сміт та багато ін.) відоме визначення нації як “удаваної спільно-
ти”,8 яка є продуктом модерної доби: “Епоха Просвітництва, раціо-
налістичного секуляризму, принесла з собою свою модерну темряву. 
(...) Небагато речей відповідали внутрішнім потребам цієї ситуації 
краще, ніж ідея нації. Якщо національні держави широко визнаються 
як “нові” та історичні, то нації, яким вони надали політичного вира-
ження, завжди беруть початок у сивій давнині (...) і пливуть у безме-
жне майбутнє. Якщо ми хочемо зрозуміти, що таке націоналізм, ми 
повинні підходити до нього не з точки зору тих політичних ідеологій, 
які він використовує, аби пояснити сам себе, а тлумачити його в ра-
мках великих культурних систем, які йому передували і з яких – або 
всупереч яким – він виник”.9 З погляду згаданих теоретиків, конструкт 
нації був розроблений (“вигаданий”) буржуазією з метою створення 
незалежної нації-держави, утримання влади і культурної гегемонії.  

Окрім розуміння нації як вигаданої спільноти, в іспанському інте-
лектуальному просторі також міцно укорінилося розуміння нації як на-
рації або нації як поширення інформації про саму себе (Dessemi Nation), 
яке є розвитком згаданого вище тлумачення “нації як удаваної спільно-
ти”. Такий підхід до розуміння нації, як відомо, став популярним після 
виходу в світ книги “Nation and Narration”, редактором якої був Г. Бга-
бга. Останній описує націю як “систему культурних означень”,10 
“текстуальні стратегії, метафоричні заміщення (displacements), під-
тексти і фігуративні стратегеми”,11 “форму соціальної і текстуальної 
афіліації”12 і т.п.  

У рамках даного підходу “національна ідентичність” тлума-
читься як центральна ідея націоналізму, а також аналітичний концепт, 
що визначає напрямок розгортання націоналістичної нарації – 
“означує відтворення і реінтерпретацію набору цінностей, символів, 
спогадів, міфів і традицій, що складають духовний набуток 
(patrimonio) націй, який їх відрізняє від інших, а також забезпечує 
процес ідентифікації індивідів із цим спадком, а також з культурни-
ми елементами, що входять до його складу”.13  

Національна ідентичність, яка є об’єктом, метою і засобом націо-
налізму, є продуктом інтелектуальних еліт, а не виявом національної 
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душі чи національної ідеї: “Націоналізм не будить в націях самоусві-
домлення, він вигадує нації там, де вони не існують, але для цього 
йому потрібні якісь знаки, що відрізняють одну спільноту від іншої і 
на яких він базується, навіть якщо ці знаки є суто негативними” (Е. 
Gellner).14 Еліти як створюють самий концепт, так і розробляють на-
ративні стратегії його поширення у свідомості людських колективів 
через науку, школу, пропаганду тощо.15  

Мистецтву, літературі, філології, а також іншим гуманітарним 
наукам відводиться у процесі “націоналізації” суспільства окрема 
роль. Сучасні теоретики націоналізму відзначають, що націоналісти, 
які займаються розбудовою нації, відчувають особливу прихильність 
до мистецтва, оскільки усвідомлюють той емоційний та інтелектуаль-
ний потенціал впливу на індивідів, який в них закладений. Викорис-
товуючи різноманітні форми художнього вираження, націоналісти 
намагаються “ре/конструювати” образи нації. Зі свого боку, митці 
також відчувають магнетизм націоналізму і активно співпрацюють з 
націоналістами, постачаючи їх образністю націоналізму, на якій базу-
ється національна ідентичність.  

Е. Сміт виділяє три групи учасників процесу творення націона-
льної ідентичності (нації) через мистецтво: 1) інтелектуали, які тво-
рять художні твори, породжують ідеї та образність; 2) інтелігенція, 
тобто професіонали, які передають іншим і пропагують породжені 
першою групою ідеї та образи; і 3) культурна публіка, яка споживає 
витвори мистецтва та закладену в них ідеологію.  

Коли образи й ідеологеми, що складають концепт національної 
ідентичності, укорінюються у свідомості й серцях цієї третьої групи та 
коли сама ця група є максимально широкою, можна вести мову про 
успіх розроблених інтелектуалами наративних стратегій націоналізації. 
Тут важливо підкреслити, що для теоретиків націоналізму поняття 
“митець” і “інтелектуал” принципово тотожні, хоча в реальності це не 
зовсім так, але в тому контексті, про який ідеться – утилітарне викори-
стання образності та ідей з метою “націоналізації” населення і вклю-
чення його в силове поле символічно-знакової системи націоналізму, – 
таке ототожнення цілком логічне. Е. Сміт зазначає: “Саме інтелектуа-
ли (письменники, музиканти, скульптори, романісти, історики, архео-
логи, театральні автори, філологи, антропологи і фольклористи) ви-
робляють концепти і мову нації й націоналізму. Вони через свої розду-
ми і дослідження також стають відлунням надій і бажань широких 
мас, які виражають через образи, міфи і символи”.16  
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Щоправда, зауважує той самий Е. Сміт, роль інтелектуалів неод-
накова на різних етапах впровадження концепту національної іденти-
чності й “націоналізації”: на початкових етапах, на стадії розробки 
образності й концептосфери вона виключно велика, на подальших 
етапах вона спадає. З іншого боку, інтелектуали є ненадійними союз-
никами націоналізму, оскільки тягнуться до нього не для того, щоб 
отримати владу, як націоналісти, а для того, щоб розв’язати кризу 
власної ідентичності, спричинену “науковою державою” і революція-
ми, які розбивають вщент традиційну релігію і суспільство разом із 
внутрішнім світом самих інтелектуалів.17  

Таке розуміння “нації” та “національної ідентичності” визнають 
сьогодні, з більшими чи меншими застереженнями, всі іспаністи, які 
займаються проблемою іспанської національної ідентичності. Проте, 
мабуть, найбільше і найпослідовніше в сучасній іспаністиці проблема-
ми ідентичностей (у тому числі й національної) займається група науко-
вців, об’єднаних ідеєю “іспанських культурних студій” (Д. Лабаньї, Г. 
Грем, Л. Чарнон-Дейч, А. Бланко, П. Наїр, П.Ж. Сміт, Й. Габілондо, Е. 
Делгадо, Ж.Р. Ресіна та багато інших). “Іспанські культурні студії” 
вийшли з британської школи культурних студій і набули значного по-
ширення насамперед в англосаксонських інтелектуальних дискурсах 
(Велика Британія, США). Вони увібрали наукову ідеологію регіональ-
них, а також ґендерних студій, тому цілком природно відрізняються 
принципово інтердисциплінарним характером: у центрі уваги вчених не 
тільки література, а й кіно, архітектура, релігія, масове мистецтво, полі-
тика. Як пише Д. Лабаньї, “тут “культура” тлумачиться у широкому 
антропологічному значенні як всеохопна символічна система, яка скла-
дається усіма життєвими практиками даного суспільства”.18  

У такому дусі створено кілька капітальних колективних праць з 
історії й актуальних питань іспанської культури, таких, як “Іспанські 
культурні студії: Вступ” (1995),19 “Енциклопедія сучасної іспанської 
культури” (1999),20 “Кембриджський путівник по сучасній іспансь-
кій культурі” (1999),21 “Конструювання ідентичності в сучасній 
Іспанії. Теоретичні дебати і культурні практики” (2002).22 Ідеологію 
іспанських культурних досліджень також реалізують такі журнали, як 
“Journal of Spanish Cultural Studies”, “Journal of Romance Studies”, 
та спеціальні випуски журналів “Letras peninsulares” (Fall, 2002) і 
“Revista de Estudios Hispánicos” (tomo XXXVII, núm. 2, Mayo 2003), 
присвячених проблемам літератури й культури плюринаціональної му-
льтикультурної Іспанії. “Іспанські культурні студії” – поза сумнівом, 
один із найпотужніших і найсучасніших дослідницьких напрямів у сьо-
годнішній іспаністиці. 
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Методологічні засади даного напрямку близькі до ідеології так 
званого “неоіспанізму”.23 Останній становить різновид постколоніаль-
ної критики і мультикультуралізму, який, базуючись на неортодокса-
льному марксизмі, на працях представників франкфуртської школи 
(Т. Адорно, В. Беньямін, Г. Маркузе, Ю. Габермас), на вченні А. Гра-
мші про гегемонію, на положеннях російського формалізму й струк-
туралізму (від Ю. Тинянова і Р. Якобсона до Ю. Лотмана), на вченні 
про карнавал і на принципах “діалогічної уяви” М.Бахтіна, на фройди-
змі, на деконструкції Ж. Лакана і Ж. Дерріди, на принципах філософії 
М. Фуко, на ідеях Е. Саїда і Г. Бгабги, ґендерному критицизмі, на на-
працюваннях французької феноменології та на багатьох інших сучас-
них філософських і естетичних мейнстримах, намагається запропону-
вати нове розуміння іберійської-іспаномовної культури як єдиного 
семіотичного простору, діалогічного процесу, в якому вже більше 
немає місця протиставленню метрополії колоніям, Мадрида – іншим 
частинам Іспанії.  

Як пишуть М.І. Міллінгтон і П.Д. Сміт, “останнім часом виникла 
ціла низка “нових іспанізмів”, які спираються головним чином на фемі-
ністську, психоаналітичну або матеріалістичну перспективи”.24 Вони 
зосереджують увагу на питаннях ґендеру, класу, сексуальності й націо-
нальної ідентичності. Вони переймаються “перечитуванням канонічних 
текстів, а також відкриттям невідомих голосів і культурних зон. (…) 
Вони сприяють процесу ресемантизації й оновленню і водночас підкрес-
люють важливість постійного поглиблення саморефлексії”.25  

Як уже було сказано вище, науковці, причетні до “іспанських куль-
турних студій”, активно займаються проблемами ідентичності 
(колективної, класової, расової, гендерної тощо). Їх, зокрема, цікавлять 
форми репрезентації ідентичностей у культурі, а також те, як культура 
допомагає/заважає конструювати ідентичності. З їхньої точки зору, іде-
нтичність є метою і засобом встановлення культурної гегемонії: буржу-
азія, яка перебуває при владі, створює проект ідентичності, який нама-
гається нав’язати меншинам (національним, гендерним, класовим), аби 
одержати над ними культурну перемогу і тримати під контролем їхню 
свідомість і підсвідоме, а меншини, у свою чергу, розробляють і впро-
ваджують у життя контрпроекти (паралельні нарації) власних ідентич-
ностей, намагаючись відвоювати у переможця культурний простір для 
самореалізації.  

Саме з цих засад представники “іспанських культурних студій” 
намагаються розв’язати проблему культурного, і зокрема літератур-
ного канону, оскільки саме він фіксує ієрархізацію текстів, розставля-
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ючи їх за ступенем значущості, естетичної або ідеологічної вартості, а 
також залежно від того, хто їх споживає, і у такий спосіб здійснює 
сегрегацію, виключення або замовчання ідентичностей: “Дослідження 
(the critical writing) сучасної (modern) іспанської культури здебільшо-
го обмежується вивченням “високої культури” (навіть коли вивча-
ються неканонічні тексти). У такий спосіб систематично стають 
невидимими – своєрідними привидами – цілі простори культури. 
Останні розглядаються як нелегітимні об’єкти дослідження, тому 
що споживаються субалтерними групами”.26  

Є два шляхи, якими відбувається витіснення “негідних”, 
“неканонічних” текстів із канону: 1) їхня маргіналізація, 2) їхня каніба-
лізація – стратегія, подібна до психоаналітичного механізму заперечен-
ня (одночасне утвердження/заперечення – the psychoanalytic mechanism 
of disavowal, simultaneous affirmation/denial). Культурний (літературний) 
канон у результаті поділяється на “високий” і “низький”. Тексти, прина-
лежні до “високого” канону, визнаються моделями для наслідування, а 
“низькі” характеризуються як вторинні, другорядні, негідні. Останні 
зникають з поля культури разом із тими ідентичностями, які через них 
конструюються.  

Таким чином, одне із завдань “іспанських культурних студій” – 
реабілітація справжньої культурної (літературної) картини іспаномов-
ного світу через повернення до нього витіснених ідентичностей шля-
хом введення в поле зору дослідника, а потім і до канону культури 
“навмисно забутих” текстів, орієнтованих на споживачів, що нале-
жать до субалтерних культур (національних меншин, жінок, масового 
глядача, дітей і т.п.). Окрема увага дослідників зосереджена, таким 
чином, “на жертвах історії і, насамперед, на субалтерних групах, чиї 
історії – а це історії тих, хто зазнав поразки – виключені з доміную-
чих наративів переможців”.27  

На думку Д. Лабаньї, “високий канон” конструюється з метою 
легітимації національної ідентичності іспанської нації-держави на осно-
ві “іспанізму” (españolismo), який сформувався протягом ХІХ ст. Цей 
канон використовується для витіснення або замовчування текстів, які 
легітимують ідентичності національних меншин: “Консолідація модер-
ної нації-держави – яка уперше в історії запроваджує в обіг ідею нації, 
що базується на одній національності (race), одній мові, одній культурі 
(тобто буржуазній культурі), а не постає сумішшю гетерогенних еле-
ментів (Гобсбаум) – відбулася в Іспанії в середині-наприкінці ХІХ ст. 
Одним із засобів такої консолідації була свідома спроба розвинути кон-
цепт “іспанської національної культури” шляхом написання історій 



196 

національної літератури і, за часів Реставрації, шляхом утвердження 
у свідомості (promotion) тієї картини (mapping) цілісності нації (the 
entirety of the nation), як її було представлено в реалістичному романі. 
На практиці це була кастеляномовна культура, оскільки кастильський 
діалект був мовою державної адміністрації. Іспаномовна Америка з 
імперіалістичних причин була включена, але не культури, створені на 
каталонській, галісійській і баскській мовах, яким було надано статус 
діалектів. (...) Деякі історії літератур, написані наприкінці ХІХ ст., 
включали навіть твори португальською мовою як одну з частин націо-
нальної літератури”.28  

Елітаристський за своєю суттю проект “національної іспанської 
літератури” зводиться до вивчення доволі вузького, чітко визначено-
го і “закритого” списку імен зразкових літераторів, чиї твори “гідно” 
репрезентують національну свідомість і можуть слугувати приклада-
ми для формування національної ідентичності як єдиної для всіх час-
тин Іспанії. Цей проект ігнорує альтернативні способи породження і 
споживання культурних текстів, а разом з цим і “неканонічні” літера-
тури (культури) національних меншин. Останнім, аби зафіксувати 
свої ідентичності, не залишається нічого іншого, як максимально роз-
ширити цей канон або зовсім його зруйнувати.  

Надзвичайно цікаві теоретичні спостререження щодо природи 
літературного канону ми находимо у ще однієї представниці іспансь-
ких культурних студій І. Савали, яка, щоправда, підходить до цієї 
проблеми з феміністських засад.29 Проте, оскільки жінки і національ-
ні меншини у культурній площині намагаються реалізувати одне й те 
саме завдання (реабілітувати свої голоси, замовчувані глобальним 
мейнстримом національної культури), а також конструюють і ствер-
джують свої індентичності у схожий спосіб, спостереження І. Савали 
можуть цілком застосовуватися і щодо питання реабілітації націона-
льних ідентичностей в літературі. Тим більше, що ґендер є однією з 
важливих складових останніх, адже “патріархальна традиційна ри-
торика і парадигми нації й національності натуралізуються через 
сексуальні стосунки (фемінність або маскулінність мови)”.30  

Завдання критики літературного канону І. Савала визначає при-
близно так само, як і Д. Лабаньї – як перегляд результатів селекції й 
виключення текстів, імен, явищ, жанрових систем тощо, за допомогою 
яких здійснюється уніфікація певної літератури. Особливу увагу І. Са-
вала приділяє деконструюванню традиційної герменевтики, яка посту-
лює нормативність методів, обов’язковість результатів досліджень, 
гомогенізацію чужих художніх світів: “Канон утверджує ідентичнос-
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ті і методи ідентифікації національних суб’єктів, стає частиною 
дискурсу, який безпосередньо впливає на їхнє позиціювання: ми може-
мо сказати, що канон є епістемним (epistémico), він проектує і намага-
ється зафіксувати спільні образності (imaginarios compartidos), зада-
ючи, таким чином, національному суб’єкту горизонти теперішнього і 
майбутнього”.31 Дискурсивна образна єдність надає суб’єктові певні 
потенції ідентифікування, які дозволяють йому ототожнювати себе зі 
світом в такий, а не в інший спосіб.  

І. Савала визначає основні шляхи деконструкції канону, назива-
ючи цей процес, услід за М. Фуко, негативною роботою. Мета остан-
ньої – звільнення від тягаря традиції як канону або догми і продуму-
вання наново того, як конструюється відмінність в історії.32 Тут треба 
бути обережним, попереджає дослідниця, оскільки в різні періоди 
були різні концептуальні картини, й епістеми не можна змішувати. 
Крім того, відмінність, знайдена в результаті перегляду канону, – це 
не просте перегортання парадигми, а демонстрація її внутрішньої 
множинності. Ре/деконструкція канону повинна іти за трьома напря-
мами: 1) перегляд символічної репрезентації, 2) переконфігурація 
жанрових систем, 3) конструювання сюжету у різноманітних дискур-
сах: “Вивчати канон означає аналізувати репрезентаційні структу-
ри, які нам дають змогу розуміти (для того щоб змінювати) взаєми-
ни, що переживаються або тільки мисляться як реальні, в яких бе-
руть участь індивідуальні суб’єкти. Це дає нам змогу читати під 
поверхнею текстів колективну логіку, яка призвела до деформації, 
демонізації, подавлення, маргіналізації й замовчування Іншого”.33 

Оскільки критика канону І. Савалою здійснюється загалом з нео-
марксистстких (зокрема грамшіанських) позицій, підкріплених ідеями 
М. Фуко, особлива увага дослідниці звертається на залежність між 
ним й інституціями, які підтримують культурні гегемонії, насамперед 
школою і університетом: “Ми, літературні критики, є агентами, що 
допомагають формувати канон, а саме – виключення з нього або його 
зменшення. Інші інституалізовані форми розробки і впровадження 
канону – історії літератури, видання текстів, літературні або куль-
турні студії, словники, енциклопедії, рецензії, академії, премії. Одне 
слово, увесь академічний, видавничий і культурний світ, який бере 
участь у поширенні і відтворенні культури, яку ми розуміємо як ком-
плекс вірувань, практик, моледей, знаків і символів, що визнача-
ють і обмежують соціальне поводження індивідуума”.34  

Принципове значення для реабілітації субалтерних національних 
ідентичностей шляхом критики канону “національної літератури”, 
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яку здійснює Д. Лабаньї, має поєднання ідей І. Савали з відомим по-
ложенням про “націю як нарацію” Г. Бгабги. Всередині канону, так 
само, як і в глобальних нараціях нації, утворюються великі оповідан-
ня, або магістральні сюжети, або метаоповіді, за допомогою яких ор-
ганізуються соціальне життя і національна політика. Канон, таким 
чином, стає важливим елементом “націоналізації” народних мас і на-
рації нації: “Такі наративи витворюють “тотальності””,35 на основі 
яких, власне кажучи, і конструюються нації.  

Виходячи з вищесказаного, ми можемо ще раз переформулювати 
ознаки кастеляноцентристського “високого” канону іспанської 
“національної літератури”, який і досі залишається впливовим у викла-
дацьких і наукових практиках. Враховуючи наведені вище ідеї, ми мо-
жемо інтерпретувати його як метаоповідь (метанаратив) уніфікованої 
кастеляноцентристської іспанської нації, який реалізує себе через: 1) 
систему образної репрезентації (кастильський рицар, кастильський пей-
заж тощо); 2) жанрову систему (надання надмірного авторитету теорії 
епосу Р. Менендеса Підаля, реалістичному роману ХІХ ст., замовчуван-
ня літератури національних та інших меншин, нехтування масовими й 
“розважальними” жанрами); 3) конструювання сюжету про “вічного 
іспанця” в історії іспанської літератури (впровадження традиціоналіст-
ських підходів до історії літератури, які постулюють “середньовічність” 
іспанської літератури загалом, принцип зміни поколінь, а також неза-
стосування до іспанської літератури європейських і світових принципів 
періодизації літературного процесу).  

Таким є в загальних рисах розуміння проблеми національної іден-
тичності і літературного канону в сучасній іспаністиці. По-перше, тут 
привертає увагу принципово важливий акцент захисту меншин, який 
передбачає де/реконструювання “високого канону” “національної літе-
ратури”, спрямованого на витіснення субальтерних голосів. Звідти іде 
переписування, реінтерпретація іспанської культурної історії, а також 
історії літератури, аби прийти до мультикультуралістського, постмоде-
рністського, поліцентричного їх бачення. По-друге, “похід” проти 
“високого” канону “національної літератури” вже давно набув рис доб-
ре організованого трансатлантичного проекту, оскільки становить ефек-
тивну систему породження і впровадження ідей, концептів, герменевти-
чних практик через університетські кафедри, конференції, монографії і 
цілу низку періодичних видань, що поширюються як у США, так і в 
Європі. По-третє, інтердисциплінарна методологія, інтеграція всіх най-
новіших герменевтичних практик, деконструктивне спрямування разом 
із “проектною” формою організації наукової праці, про яку ми щойно 
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сказали, створюють ефект цілеспрямованої атаки на основні міфологе-
ми і концепти “іспанськості”, закріплені у “високому” каноні. 
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