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Са же так
Током првих година 18. века, Шпанија се суочавала са бројним историјским променама и друштвеним изазовима који су 
утицали на измену културне политике и развијање свести о потреби да се национално културно наслеђе сачува и учини 
доступним будућим генерацијама. У овом контексту треба посматрати и концепцију „дириговане културе“, присутну не само 
на Иберијском полуострву, већ и у другим европским срединама, а чије ће позитивне последице бити оснивање и данас 
значајних културних институција. Циљ овог рада јесте да се кроз историјат настанка и развоја Националне библиотеке у 
Мадриду, најзначајније установе тога типа у Шпанији, укаже на значај повољног интелектуалног и друштвено-историјског 
амбијента у том процесу, али и на важност визије о неопходном очувању културног наслеђа, пре свега изданака националне 
писане речи. У раду се потврђује теза о погрешној перцепцији неокласичарске уметности и просветитељског покрета у 
Шпанији као „периода декаденције и културног неуспеха“, с обзиром на то да је управо у тој епохи настала основа за дела 
шпанске уметности и културе потоњих столећа и то захваљујући остварењу идеје о културном панхиспанизму.

Кључне речи: Национална библиотека у Мадриду, Шпанија, 18. век, шпанска култура, културна историја, шпанско 
културно наслеђе

Увод

На кон тзв. „злат ног до ба“ (Si glo de Oro)1 на ци о нал не кул ту ре, умет но сти, ге о по ли тич ке до-
ми на ци је и во де ће уло ге у исто риј ским раз вој ним про це си ма гло бал ног ка рак те ра, Шпа ни ја је 
то ком пр вих го ди на 18. ве ка би ла пред број ним исто риј ским и дру штве ним иза зо ви ма, ко ји су 
не сум њи во ути ца ли на про ме ну кул тур не по ли ти ке и оп ште све сти о по тре би да се очу ва на ци-
о нал на кул тур на ба шти на. По окон ча њу ди на стич ког су ко ба Хаб збур га и Бур бо на те на кон зва-
нич ног усто ли че ња Фе ли пеа V (Fe li pe V, 1700–1746) за шпан ског кра ља 1713. го ди не (прем да 
је трон за у зео већ по чет ком сто ле ћа), у пр вој по ло ви ни 18. ве ка на ста је низ ра ди кал них из ме на 
у др жав ној ор га ни за ци ји и на чи ну вла да ња. Фран цу ски ути цај по ста је до ми нан тан еле мент у 
мно гим сег мен ти ма шпан ског дру штва, а по себ но се огле дао у ад ми ни стра тив ној цен тра ли за-
ци ји, у за по че тим ко ре ни тим ре фор ма ма, у мо нар хи стич ком мо де лу вла да ви не, али и у спе ци-
фич ној кон цеп ци ји кул тур не и оп ште по ли ти ке за сно ва не на ути ли та ри зму и ди дак тич но сти.2

1  На зив Si glo de Oro (и још Si glos de Oro или Edad de Oro), тј. „злат но до ба“, од но си се на шпан ску кул ту ру 16. и 17. ве ка 
и на ве ли ки број зна чај них де ла шпан ске књи жев но сти и дру гих умет но сти. У исто ри ји шпан ске књи жев но сти и кул ту-
ре ни је би ло та ко плод ног пе ри о да, у ко јем на ста ју, из ме ђу оста лог, и књи жев на де ла да нас свр ста на у ред вр хун ских 
оства ре ња свет ске књи жев но сти (Дон Ки хот, Ла са ри љо са Тор ме са, Гу сман од Ал фа ра ћеа, по е зи ја Ке ве да и Гон го ре итд). 
Хро но ло шке гра ни це овог пе ри о да мо гу се нај ши ре од ре ди ти две ма го ди на ма (1492−1681), ка да ства ра ју нај зна чај ни-
ји умет ни ци кла сич не шпан ске кул ту ре. За ни мљи во је да се тер мин Si glo de Oro не ко ри сти у вре ме ну ко је озна ча ва, већ 
је пр ви пут упо тре бљен у 18. ве ку, ка да на ста ју ком па ра тив не сту ди је у књи жев но сти, а мо дер но до ба и књи жев на де ла 
по ве зу ју се с де ли ма про шло сти. Исто риј ски, „злат но до ба“ об у хва та вла да ви ну тзв. ка то лич ког кра љев ског па ра (Иза-
бе ле од Ка сти ље и Фер нан да од Ара го на) те Кар ло са I, Фе ли пеа II, Фе ли пеа III, Фе ли пеа IV и део вла да ви не Кар ло са 
II, тј. пе ри о де ре не сан се (Re na ci mi en to), ма ни ри зма (Ma ni e ri smo) и ба ро ка (Ba rr o co).

2  José Ma nuel Ca bra les y Gu il ler mo Hernández, Li te ra tu ra española e hi spa no a me ri ca na 1 (De la Edad Me dia al Neo c la si ci smo), 
cu ar ta edición (Ma drid: SGEL, 2011), 208.
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По чет ком 18. ве ка до ла зи до на гле ур ба ни за ци је Шпа ни је и цен тра ли за ци је мо ћи у од ре-
ђе ним сре ди на ма, ме ђу ко ји ма пре сто ни ца има до ми нант ну уло гу као по ли тич ко и ад ми ни-
стра тив но сре ди ште бур бон ске мо нар хи је. Ипак, осим по ли тич ко-еко ном ске мо ћи, Ма дрид 
ће по твр ди ти и да ље раз ви ти имиџ сре ди шта шпан ске кул ту ре и оно вре ме ног кул тур ног жи во-
та Ибе риј ског по лу о стр ва. На ста ју и зна чај не де мо граф ске и со ци јал не про ме не: све је ма ње 
пле ми ћа, а све ви ше при пад ни ка на ра ста ју ћег бур жо а ског сло ја. Ни же плем ство оп ста је у ма-
њем бро ју, иа ко се ме ња ју окол но сти и пе р цеп ци ја ње го ве уло ге у дру штве ном и при вред ном 
жи во ту те рад и са мо и здр жа ва ње по ста ју сва ко дне ви ца уме сто не гда шњег осе ћа ја сра мо те и 
не при лич но сти.3

У пр вим го ди на ма 18. ве ка, у шпан ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма очи глед на је апа ти ја, 
не ак тив но ст и не спо соб ност да се у ши рем кон тек сту спо зна спо ља шњи свет. У сфе ри кул ту ре 
по сто је на зна ке на пу шта ња до та да шњих кул тур них обра за ца пост ба рок ног ти па, али и де ли-
мич ног и се лек тив ног пре у зи ма ња од ре ђе них кул тур них мо де ла од раз ви је ни јих европ ских зе-
ма ља. Раз вој из да ва штва пра тио је по тре бе тек на ста лог тр жи шта: у оп ти ца ју је ма ли или по све 
за не мар љив број књи га и ква ли тет них из да ња, пре све га због скром ног бро ја по тен ци јал них 
чи та ла ца. Уни вер зи тет ска ак тив ност се од ви ја ла у скла ду с тра ди ци о нал ним обра сци ма и до-
ми на ци јом схо ла стич ког си сте ма ми шље ња, ко ји је по пра ви лу ис кљу чи вао за пи та ност, рас-
пра ву или ино ва тив ност у спро во ђе њу иде ја и до но ше њу су до ва. У ова квом ам би јен ту са мо су 
од ре ђе ни ур ба ни цен три, по пут Ма дри да, Се ви ље или Ва лен си је, би ли отво ре ни ка ино ва ци-
ја ма и на пред ним иде ја ма ко је су на ста ја ле ши ром европ ског кон ти нен та.4 Ме ђу тим, ка ко век 
од ми че, шпан ска кул тур на по ли ти ка по ка зу је зна ке си сте ма тич ни јег при сту па пи та њи ма од 
оп штег на ци о нал ног зна ча ја. Но си о ци кул тур ног жи во та оно вре ме не Шпа ни је би ле су ин сти-
ту ци је ко је су сво јом де лат но шћу умно го ме да ле пре по зна тљи ви пе чат оп штој исто ри ји кул ту-
ре, а део су јед ног спе ци фич ног мо де ла на зва ног „ди ри го ва на кул ту ра“. По сре ди је мо дел у 
ко јем обра зо ва на ели та, на та ла су про све ти тељ ских иде о ло шких по став ки, на сто ји да на мет не 
и про ши ри од ре ђе не обра сце, али и ин сти ту ци о на ли зу је кул ту ру и обра зо ва ње.5

Је дан од нај зна чај ни јих по ду хва та у том вре ме ну би ло је осни ва ње број них ин сти ту ци ја 
кул ту ре, јав ног и при ват ног ка рак те ра, чи ји је циљ био про у ча ва ње, ши ре ње и очу ва ње шпан-
ске кул тур не ба шти не. Та ко се у вре ме вла да ви не Фе ли пеа V, 3. ав гу ста 1713. го ди не (иа ко је 
до зво лу за рад до би ла тек 3. ок то бра 1714), осни ва Шпан ска кра љев ска ака де ми ја (Real Aca-
de mia Española), ин сти ту ци ја ко ја ће по себ ну па жњу по све ти ти очу ва њу, нор ми ра њу и ши ре-
њу шпан ског је зи ка и је зич ке кул ту ре, об ја вљу ју ћи у го ди на ма по осни ва њу, али и да нас, низ 
зна чај них пу бли ка ци ја лин гви стич ког и књи жев ног ка рак те ра.

Ка ко уме шно при ме ћу ју Фе ли пе Пе дра са Хи ме нес и Ми ла грос Ро дри гес Ка се рес,6 то ком 
18. ве ка Ибе риј ским по лу о стр вом не за др жи во се ши ри мо да осни ва ња и де ла ња тзв. „ака де-
мијâ“, ин сти ту цијâ кул ту ре ко је су оку пља ле зна ме ни те кул тур не по сле ни ке и обра зо ва не љу де, 
дра го це не еру ди те и но си о це све ко ли ке по зи тив не и ра ци о нал не ми сли оно вре ме не Шпа ни је. 
На ста ју Ака де ми ја за исто ри ју (Aca de mia de la Hi sto ria, 1738), Ака де ми ја ле пих умет но сти Сан 
Фер нан до (Aca de mia de Bel las Ar tes de San Fer nan do, 1752), Кра љев ска ака де ми ја за књи жев-
ност у Бар се ло ни (Real Aca de mia de Bu e nas Le tras de Bar ce lo na, 1751) и Кра љев ска ака де ми ја 
за књи жев ност у Се ви љи (Real Aca de mia se vil la na de Bu e nas Le tras, 1752). На ску по ви ма но во-
фор ми ра них ин сти ту цијâ кул ту ре при сут ни су не рет ко пред ста вља ли још необјaвљена де ла и 
до но си ли пр ве кри тич ке су до ве о књи жев но сти, али и о де ли ма дру гих вр ста умет но сти.

3  Fe li pe B. Pe dra za Jiménez y Mi la gros Rodríguez Cáceres, Las épo cas de la li te ra tu ra española, ter ce ra edición (Bar ce lo na: 
Ariel, 2007), 173.

4  Фе Ба хо Ал ва рес и Ху лио Хил Пе ћа ро ман, Исто ри ја Шпа ни је, пре ве ла са шпан ског Би ља на Бу квић (Бе о град: Клио, 
2003), 167.

5  Juan Lu is Al borg, Hi sto ria de la li te ra tu ra española (Si glo XVI II) (Ma drid: Edi to rial Gre dos, 1993), 22.
6  Pe dra za Jiménez y Rodríguez Cáceres, Nav. de lo, 174.
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С дру ге стра не, је дан од нај ве ћих не при ја те ља кул ту ре у оно вре ме ној Шпа ни ји би ла је 
не пи сме ност (око 80% Шпа на ца ни је зна ло да чи та и пи ше), али и не до ступ ност штам па них 
књи га, чи је су це не би ле пре ви со ке за ве ћи ну гра ђа на. Сто га је сва ка при ват на ко лек ци ја књи-
га би ла зна чај на, пи та ње пре сти жа и ве ли ке ма те ри јал не вред но сти.7 У на сто ја њу да се пре ва-
зи ђе не по вољ на кул тур на кли ма и по бољ ша ју оп шти усло ви обра зо ва ња те под стак не раз вој 
свих де лат но сти ко је би би ле усме ре не ка очу ва њу на ци о нал не кул тур не ба шти не, пре све га 
пи са ног ка рак те ра, вла да ри и њи хо ви са рад ни ци ак тив но ра де на про јек ти ма тзв. „ин сти ту ци-
о на ли зо ва ња кул ту ре“.

На ци о нал на би бли о те ка и кул тур ни пан хи спа ни зам

Би бли о те ке у исто ри ји ци ви ли за ци је и раз во ја кул ту ре, по пра ви лу, на ста ју тек ка да се за-
до во ље сви пред у сло ви и од ре ђе ни фак то ри, по пут еко ном ске мо ћи осни ва ча, ви шег сте пе на 
де мо кра тич но сти дру штве них од но са или пак раз ви је не све сти о по тре би очу ва ња и не го ва ња 
кул тур не ба шти не, ко ја се пре но си бу ду ћим на ра шта ји ма.8 Упра во у овом кон тек сту се мо же 
го во ри ти и о ра ђа њу иде је да у Шпа ни ји, не ка да шњој ко ло ни јал ној си ли и зе мљи спе ци фич-
не кул ту ре у европ ским окви ри ма, на ста не ин сти ту ци ја ко ја ће за пра во ис пу ња ва ти све оне 
основ не функ ци је би бли о те ке: да по ве же љу де, кул ту ре, али и да са чу ва, кла си фи ку је и бу ду-
ћим по ко ле њи ма пре не се зна ње.9

Да на шња На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је (Bi bli o te ca Na ci o nal de España) на ста је у вре ме 
ка да на Ибе риј ском по лу о стр ву још увек не мо гу да се пре ва зи ђу од ре ђе на ци ви ли за циј ска и 
кул тур на огра ни че ња про шло сти,10 а про све ти тељ ски по крет не успе ва да у пот пу но сти за го-
спо да ри шпан ском кул тур ном и дру штве ном сре ди ном, че сто на мар ги на ма европ ских то ко ва.

Би бли о те ку је 1712. го ди не осно вао краљ Фе ли пе V под на зи вом Кра љев ска би бли о те ка 
(Bi bli o te ca Real). Циљ осни ва ња био је дво струк: 1) уна пре ђе ње оп штег зна ња, ду хов них и 
ин те лек ту ал них ве шти на двор ја на; 2) са ку пља ње и цен тра ли зо ва но чу ва ње при ват них пле-
мић ких књи шких ко лек ци ја, по себ но еми гра на та ко ји су се у Ра ту за на сле ђе шпан ске кру не 
(Gu e r ra de Sucesión española, 1701–1714)11 бо ри ли на стра ни Кар ла Ау стриј ског (Car los de 
Au stria).12

7  Pe dra za Jiménez y Rodríguez Cáceres, Nav. de lo, 175.
8  Гор да на Сто кић Си мон чић, „Увод или че му нас учи исто ри ја би бли о те ка“, У Би бли о те ка кроз вре ме: При ло зи оп штој 

исто ри ји би бли о те ка до 16. ве ка, Гор да на Сто кић Си мон чић, при ре ђи вач (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Бе о град: Фи-
ло ло шки фа кул тет, 2017), 8.

9  Исто.
10  Вој ни по ра зи ко је јед на од нај ве ћих ко ло ни јал них си ла под но си на те ри то ри ја ма под упра вом шпан ске кру не ван гра-

ни ца Ибе риј ског по лу о стр ва; ло ше упра вља ње јав ним сред стви ма и ре сур си ма; фи нан си ра ње ску пих и не у спе шних 
ра то ва; ме ђу ет нич ки су ко би раз ли чи тих кон фе си ја; дру штве не тен зи је, ко руп ци ја у ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма из вр-
шне вла сти итд.

11  У пр вим го ди на ма 18. ве ка, док дру ге европ ске зе мље раз ви ја ју на ци о нал не ка па ци те те у ра зним обла сти ма на у ке, оп-
штег зна ња и кул ту ре, Шпа ни ја во ди тзв. Рат за на сле ђе шпан ске кру не (1701–1714), за сно ван на ди на стич ком су ко бу 
око шпан ског пре сто ла из ме ђу Хаб збур га и Бур бо на. На кон смр ти кра ља Кар ло са II 1700. го ди не, отво ре но је пи та ње 
пра ва на на сле ђи ва ње пре сто ла, а си ту а ци ју је до дат но усло жња ва ла ви ше ве ков на по ве за ност ди на стијâ Хаб збур га и 
Бур бо на, пре све га за хва љу ју ћи за мр ше ној ве зи род бин ских од но са. Иа ко је у свом те ста мен ту Кар лос II пре сто пре дао 
Фе ли пеу Ан жуј ском, уну ку Лу ја XIV, европ ским си ла ма (пре све га Ен гле ској и Хо лан ди ји) ни је од го ва ра ла фран цу ска 
пре власт на по ли тич кој ма пи Евро пе те су ис ко ри сти ле по во љан исто риј ски тре ну так да оства ре соп стве не на ци о нал не 
ин те ре се, по др жа ва ју ћи пра во хаб збур шког пре тен ден та на пре сто, над вој во де Кар ла Хаб збур шког, си на ца ра Ле о-
пол да I. На кон де це ни је ис цр пљу ју ћих бор би и су ко ба на ра зним фрон то ви ма, рат је за вр шен пот пи си ва њем ми ров них 
спо ра зу ма у Утрех ту (1713) и Ра шта ту (1714). На шпан ски пре сто до ла зи пред став ник бур бон ске ди на сти је Фе ли пе V, 
ко ји је мо рао да се од рек не пра ва на фран цу ску кру ну, ка ко би стра не пот пи сни це спо ра зу ма би ле за до вољ не и ка ко 
би се спре чи ло ује ди ње ње фран цу ског и шпан ског пре сто ла. Та ко ђе, Хаб збур зи су до би ли нај ве ћи део шпан ских по-
се да на европ ском кон ти нен ту: Флан дри ју, Лук сем бург, Ми ла но, На пуљ и Сар ди ни ју, а Ен гле ској је при зна то пра во на 
по се до ва ње Ги брал та ра и Ме нор ке. – Ба хо Ал ва рес и Хил Пе ћа ро ман, Нав. де ло, 160–162.

12  Да ли бор Сол да тић и Жељ ко До нић, Свет хи спа ни сти ке (Увод у сту ди је) (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2011), 235.
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Не ко ли ко го ди на на кон осни ва ња, 1716. го ди не, кра љев ским де кре том је по ста ла оба ве за 
свих из да ва ча да би бли о те ци до ста ве нај ма ње је дан при ме рак сва ке об ја вље не књи ге, чи ме 
ће би ти по пу ња ван би бли о теч ки фонд. Ова чи ње ни ца ће у зна чај ној ме ри до при не ти не са-
мо раз во ју књи жев ног уку са у Шпа ни ји, већ и оба ве ште но сти све ве ћег бро ја ком пе тент них и 
по вла шће них чи та ла ца, ко ји ма су би бли о теч ки фон до ви по ста ли до ступ ни за ко ри шће ње. По 
узо ру на пре сто нич ку би бли о те ку, до кра ја ве ка ће на ста ти јав не би бли о те ке у дру гим шпан-
ским гра до ви ма (Ва лен си ја, Се ви ља, Са ра го са), иа ко ће њи хов зна чај би ти ло кал ног или ре ги-
о нал ног ка рак те ра.13 Се ди ште ма дрид ске би бли о те ке би ло је у про ла зу ко ји по ве зу је та да шњу 
Кра љев ску па ла ту (Pa la cio Real) и са мо стан Ен кар на сјон (Real Mo na ste rio de la Encarnación).

Не ко ли ко де це ни ја по осни ва њу, раз ви је на је и свест о зна ча ју из да вач ке и би бли о граф-
ске де лат но сти те Кри сто бал Ро дри гес (Cristóbal Rodríguez) 1738. го ди не об ја вљу је де ло под 
на сло вом Bi bli ot he ca Uni ver sal de la Polygrap hia Española, пу бли ка ци ју у фор ми ка та ло га, ко ја је 
са др жа ла го то во сва де по но ва на из да ња би бли о те ке14 и ко ја би се мо гла сма тра ти за чет ком 
на ци о нал не би бли о гра фи је. Ре ше њем од 11. ма ја 1750. го ди не, Кра љев ској би бли о те ци да то 
је пра во да у ро ку од осам да на пре гле да све књи ге ко је су пу ште не у про да ју, што је зна чај но 
уве ћа ло фон до ве, пре све га кроз про цес се лек ци је и но вих на бав ки „ре ле вант ни јих“ и „уче-
ста ли јих“ књи га, али и кон тро лу из да вач ког и ди стри бу тив ног про це са. 

У дру гој по ло ви ни 18. ве ка на ста је низ ор га ни за ци о них про ме на, па та ко краљ Кар лос III 
(Car los III, 1759–1788) 1761. го ди не пот пи су је но ви Ста тут, ко јим се уки да ле ги сла ти ва из пр-
вих го ди на ра да ове уста но ве, ви ши би бли о те кар по ста је ујед но управ ник би бли о те ке, сви 
би бли о те ка ри до би ја ју ста тус слугâ кра љев ског до ма, што је под ра зу ме ва ло и мно ге при ви ле-
ги је. То је вре ме на стан ка и пр ве Кра љев ске штам па ри је (Im pren ta Real) при би бли о те ци, ко ја 
ће се тек 1793. го ди не из дво ји ти из ње ног окри ља.15 Иа ко скром на у вре ме осни ва ња ва жних 
кул тур них ин сти ту ци ја и би бли о те ка, шпан ска би бли о граф ска про дук ци ја у дру гој по ло ви ни 
18. ве ка, а по себ но то ком вла да ви не Кар ло са III, зна чај но је раз ви ја на, не са мо у по гле ду 
кван ти те та, већ и ква ли те та штам пе и бо га то опре мље них из да ња. Са рад ња књи жа ра, штам-
па ра и по зна тих умет ни ка би ла је све уче ста ли ја, што ће из да ња књигâ учи ни ти ква ли тет ни јим, 
опре мље ни јим број ним илу стра ци ја ма и ори ги нал ним ти по граф ским ре ше њи ма, ко ја и да нас 
оду ше вља ва ју струч ња ке из те обла сти.16

Упр кос чи ње ни ци да оп ште ре фор ме ко је је спро во дио Кар лос III ни су би ле до вољ но си-
сте ма тич не ни ти уса гла ше не с ја сним кон цеп том и ви зи јом раз во ја шпан ског дру штва те да је 
њи хов ефе кат био крат ко ро чан, спо ра ди чан и изо ло ван, не би тре ба ло ре ла ти ви зо ва ти њи хов 
зна чај у кон тек сту оп ште про све ти тељ ске кли ме.17 На про тив, спро ве де не ак тив но сти и про-
јек ти пред ста вља ли су осно ву за по то њи рас кид са за ста ре лим кул тур ним мо де ли ма, а исто-
вре ме но и увод у пе ри од озбиљ ни јег, да ле ко се жни јег, план ског уна пре ђе ња ин сти ту ци о нал не 
бри ге за очу ва ње шпан ске на ци о нал не ба шти не.

Де вет на е сти век био је вре ме про ме на у На ци о нал ној би бли о те ци. Се ди ште је пре ме ште но 
1809. го ди не у са мо стан Обу ве них три ни та ра ца (Tri ni ta ri os Cal za dos) у ули ци Ато ћа. У на ред-
ном пе ри о ду ви ше пу та ће ме ња ти се ди ште. 

Тек мно го го ди на ка сни је, у је ку ли бе ра ли зма и на ци о на ли зма, ко ји су на та ла су бу ђе ња 
„на ци о нал ног ду ха“ то ком 19. ве ка за хва ти ли го то во све европ ске зе мље, ова шпан ска ин сти-
ту ци ја 1836. го ди не до би ја са вре ме ни на зив: На ци о нал на би бли о те ка (Bi bli o te ca Na ci o nal). 

13  Ni gel Glen din ning, Hi sto ria de la li te ra tu ra española (El si glo XVI II), sépti ma edición, au men ta da y pu e sta al día (Bar ce lo na: 
Ariel, 2000), 53.

14  Bi bli o te ca Na ci o nal de España, pre u ze to 25. 2. 2022, http://www.bne.es/es/LaB NE/Hi sto ria/Cro no lo gia/in dex.html.
15  Ibid.
16  An to nio Do min ges Or tis, Kar los III i Špa ni ja u vre me pro sve će no sti, pre vod Bra ni slav Đor đe vić (Be o grad: Či go ja štam pa, 

2013), 215.
17  Ба хо Ал ва рес и Хил Пе ћа ро ман, Нав. де ло, 166–167.
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Ме ња се и упра вљач ка струк ту ра, а ди рект на за ви сност од из вр шне вла сти и ста бил но ин сти-
ту ци о нал но фи нан си ра ње до ве ли су до ни за по зи тив них про ме на. С об зи ром на то да су у ово 
вре ме кра љев ским де кре том уки ну ти мно ги цр кве ни ре до ви, а оп ста ли са мо они ко ји су се ба-
ви ли обра зо ва њем, 1837. го ди не ши ром Шпа ни је осно ва на су по себ на те ла: ко ми си је на уч ног 
и умет нич ког ка рак те ра, чи ји је циљ био да „из вр ше из бор књи га из фон до ва уки ну тих са мо-
ста на, ко је би тре ба ло де по но ва ти у би бли о те ка ма и од го ва ра ју ћим му зе ји ма. На тај на чин је 
На ци о нал на би бли о те ка уве ћа ла сво је фон до ве за 70.000 књи га из ма дрид ских са мо ста на.“18

Вр то гла ви раз вој би бли о те ке и њен све ве ћи зна чај у кул тур ном жи во ту дао је вла да ри ма 
под стрек да се бри ну о пан хи спан ској пи са ној кул ту ри те је кра љи ца Иза бе ла II (Isa bel II), 21. 
апри ла 1866. го ди не, по ста ви ла ка мен те ме љац Па ла те му зе ја, Ар хи ве и но вог зда ња би бли-
о те ке, што је и да на шње се ди ште ове уста но ве у ули ци Па сео де Ре ко ле тос. Зда ње је про јек-
то вао Фран си ско Ха ре њо Ала р кон (Fran ci sco Jareño Alarcón). Убр зо ће се Ар хе о ло шки му зеј 
одво ји ти од би бли о те ке и од не ти вред ну ар хе о ло шку и ну ми зма тич ку зби р ку.

Слика 1. Глав ни улаз у На ци о нал ну би бли о те ку (Pa seo de Re co le tos 20–22, Ma drid)19 

У тур бу лент ним вре ме ни ма и ре во лу ци о нар ним пре вра ти ма20 На ци о нал на би бли о те ка је 
одо ле ва ла свим по тре си ма и ја ча ла сво ју по зи ци ју сто же ра шпан ске и хи спан ске кул ту ре. У 
скла ду с та квим иде о ло шким усме ре њем, Ма ну ел Ру ис Со ри ља (Ma nuel Ru iz Zor ril la), пре ми-
јер Шпа ни је, де кре том од 1. ја ну а ра 1869. го ди не на ре дио је за пле ну ар хи ва, би бли о те ка и 
умет нич ких зби р ки ко је су при па да ле ка те дра ла ма, оп шти на ма, са мо ста ни ма и вој ним ре до-
ви ма, чи ме је би бли о те ка до би ла зна чај на де ла из фон до ва нпр. ка те дра ла у Ави ли и То ле ду. 
Кра јем ве ка (1892) за вр ше ни су ра до ви на згра ди и на ред не го ди не би бли о те ка ко нач но пре-
ла зи у но во зда ње, са гво зде ним де по ом на се дам спра то ва. За јав ност је у пот пу но сти отво ре-
на 16. мар та 1896. го ди не.21 Дру га по ло ви на 19. ве ка је вре ме бу ђе ња све сти о по тре би за пер-
ма нент ним обра зо ва њем и опи сме ња ва њем те се све ве ћа па жња по све ћу је пра ви ма чла но ва 
и ре дов них ко ри сни ка не са мо На ци о нал не, већ и дру гих јав них би бли о те ка ши ром Шпа ни је. 
Кри ти ке су се од но си ле на пре крат ко вре ме ко је су би бли о те ке оста вља ле ко ри сни ци ма за рад 

18  Сол да тић и До нић, Нав. де ло, 236.
19  Bi bli o te ca Na ci o nal de España, Se des, pre u ze to 25. 2. 2022, http://www.bne.es/es/Are a Pren sa/Ma te ri al Gra fi co/Ima ge-

nIn sti tu ci o nal/Se des/in dex.html.
20  Че сто сме њи ва ње по ли тич ких пар ти ја на вла сти; не пре ста ни пар ла мен тар ни су ко би ли бе ра ла, уме ре ња ка, тра ди ци-

о на ли ста, ре пу бли ка на ца, мо нар хи ста; кар ли стич ки ра то ви; свет ска еко ном ска кри за ко ја се од ра зи ла и на Шпа ни ју 
(1866); „Слав на ре во лу ци ја“ (1868) итд.

21  Сол да тић и До нић, Нав. де ло, 236–237.
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уну тар про сто ри ја (3–4 са та од ре ђе ним да ни ма), уз број не не рад не да не и ду ге пе ри о де ко ји 
су под ра зу ме ва ли су же не мо гућ но сти упо тре бе фон да или ка квог кон так та са за по сле ни ма, 
че сто ан га жо ва ним на дру гим, ад ми ни стра тив ним или пак фи зич ким по сло ви ма.22 

На пре ла зу 19. у 20. век чи ни се да до из ра жа ја до ла зи и све ве ћи при ти сак углед них ин те-
лек ту а ла ца, ко ји де ло ва ње усме ра ва ју ка те жњи да се по сто је ћи си стем из ме ни, би бли о те кар-
ска де лат ност и рад са ко ри сни ци ма учи не ком па ти бил ним и при ме ре ни јим про фе си о нал ним 
по тре ба ма, а ове јав не уста но ве уи сти ну по ста ну пра ве ри зни це на ци о нал не кул ту ре и ба сти-
о ни пан хи спан ске кул тур не по ли ти ке.

У 20. ве ку раз вој На ци о нал не би бли о те ке Шпа ни је је очи гле дан, упр кос број ним дру штве-
но-исто риј ским иза зо ви ма ко је је ова зе мља има ла. По ус по ста вља њу ре пу бли кан ске вла-
сти 1931. го ди не за по чи ње и про цес ре фор ми под ру ко вод ством Ми ге ла Ар ти га са (Mi guel 
Ar ti gas)23. Са ле се при ла го ђа ва ју по тре ба ма ко ри сни ка, а фон до ви се пре ме шта ју ка ко би 
би ли до ступ ни ји јав но сти и за ин те ре со ва ним струч ња ци ма. То ком три го ди не Шпан ског гра-
ђан ског ра та (Gu e r ra Ci vil Española, 1936–1939) би бли о те ка је обо га ти ла фонд за хва љу ју ћи 
за пле на ма ко ми си је ко ја је би ла за ду же на да спа са ва умет нич ка де ла и књи ге чу ва не по 
вер ским цен три ма, па ла та ма и при ват ним ку ћа ма. Реч је о зна чај ном фон ду од чак 500.000 
на сло ва. Ипак, ва жно је на по ме ну ти да је би бли о те ка оште ће на то ком рат них су ко ба, а нај-
вред ни је ко лек ци је књи га и дру гих пред ме та пре не те су у Ва лен си ју или у по друм ске про сто-
ри је. По сле рат на шпан ска власт 1947. го ди не до не ла је указ ко јим се за бра њу је из но ше ње 
књи га, ин ку на бу ла, ма па, цр те жа и дру ге би бли о теч ке и ар хив ске гра ђе из про сто ри ја би-
бли о те ке, док су у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гле би ти на по зај ми цу да те ко пи је.24 Још јед на 
те ко ви на сре ди не про шлог ве ка је и за кон ско уре ђе ње би бли о те кар ске де лат но сти и од ред ба 
по ко јој са мо про фе си о нал ни би бли о те кар и члан Удру же ња би бли о те ка ра (осно ва ног у Ма-
дри ду 1949. го ди не под на зи вом Federación española de aso ci a ci o nes de ar chi ve ros, bi bli o te-
ca ri os, ar qu e ólo gos, museólogos y do cu men ta li stas – ANA BAD) мо же би ти на ру ко во де ћем 
по ло жа ју у На ци о нал ној би бли о те ци. То ком се дам де се тих го ди на 20. ве ка осни ва се низ би-
бли о те ци ва жних и бли ских уста но ва, по пут Хи спан ског би бли о граф ског ин сти ту та (In sti tu to 
Bibliográfico Hispánico), На ци о нал не слу жбе за до ку мен тар но и би бли о граф ско бла го (Ser-
vi cio Na ci o nal del Te so ro Do cu men tal y Bibliográfico), а 1983. го ди не На ци о нал на би бли о-
те ка про гла ше на је исто риј ским спо ме ни ком. То ком де ве де се тих го ди на ка па ци те ти де поа 
по ве ћа ни су из ме шта њем јед ног де ла гра ђе и отва ра њем но ве згра де у Ал ка ли де Ена рес, у 
бли зи ни Ма дри да.25

У прет ход ним де це ни ја ма, На ци о нал на би бли о те ка у Ма дри ду учи ни ла је мно го на по љу 
све при сут не ди ги та ли за ци је и елек трон ског упра вља ња фон до ви ма. У том сми слу зна чај на је 
2008. го ди на, ка да је у рад пу ште на Хи спан ска ди ги тал на би бли о те ка (La Bi bli o te ca Di gi tal 
Hispánica). Овај про је кат об у хва та елек трон ско из да ње и сло бо дан при ступ на да љи ну хи ља-
да ма до ку ме на та, ме ђу ко ји ма су књи ге об ја вље не од 15. до 19. ве ка, рет ки ру ко пи си, цр те жи, 
ски це, бе ле жни це, фо то гра фи је, ма пе, атла си, пар ти ту ре, исто риј ска до ку мен та, али и број ни 
ау дио-за пи си. Нај ва жни ји ци ље ви раз во ја ова квог про јек та је су:

•	  ши ре ње и ве ћа до ступ ност шпан ског кул тур ног на сле ђа, очу ва ње и трај ни оп ста нак 
кул тур не ба шти не у ди ги тал ном об ли ку, ко ји то омо гу ћа ва упр кос про то ку вре ме на и 
мно гим иза зо ви ма ко је оно до но си;

22  Il mo. Sr. D. Nicolás Díaz y Pérez, Las bi bli o te cas de España, Edición facsímil de la Se gun da edición (Ma drid: Tipografía de 
Ma nuel G. Hernández, 1885; USA: Scho lar’s Cho i ce, 2015), 214–215.

23  Шпан ски би бли о те кар и учен чо век, управ ник Би бли о те ке Ме нен дес Пе ла јо (Bi bli o te ca Menéndez Pe layo) у Сан тан де-
ру од 1915. и На ци о нал не би бли о те ке од 1930, као и члан Шпан ске кра љев ске ака де ми је од 1935. го ди не.

24  Arun dell Es da i le, Na ti o nal Li bra ri es of the World: The ir Hi story, Ad mi ni stra tion and Pu blic Ser vi ces, se cond edi tion com ple tely 
re vi sed by F. J. Hill (Lon don: The Li brary As so ci a tion, Cha u cer Ho u se, Ma let Pla ce, 1957), 194.

25  Bi bli o te ca Na ci o nal de España, pre u ze to 25. 2. 2022, http://www.bne.es/es/LaB NE/Hi sto ria/Cro no lo gia/in dex.html.
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•	  ис пу ње ње до го во ра на ни воу Европ ске уни је и европ ског кул тур ног про сто ра, по ко јем 
је нео п ход но ство ри ти је дин стве ну Европ ску ди ги тал ну би бли о те ку и омо гу ћи ти бес пла-
тан, ви ше је зи чан при ступ ди ги тал ним фон до ви ма свих на ци о нал них би бли о те ка;

•	  на ста нак ва жног по ма га ла у про це су ис тра жи ва ња и да љег про у ча ва ња шпан ске на ци о-
нал не кул ту ре, по себ но сту де на та и хи спа ни ста ши ром све та, а да ни је по треб но фи зич-
ки бо ра ви ти на ло ка ци ји би бли о теч ког фон да;

•	  по ну ди ти спе ци фи чан на чин са рад ње и раз ме не фон до ва свим дру гим би бли о те ка ма, 
ка ко у Шпа ни ји, та ко и у зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке.26

Да нас је На ци о нал на би бли о те ка у Ма дри ду ре фе рент на уста но ва за де ла пи са не кул ту ре 
на шпан ском је зи ку. Као и дру ге слич не уста но ве у све ту, фон до ве по ве ћа ва си сте мом на бав-
ке, раз ме не или до на ци ја. Пре ма ре чи ма Да ли бо ра Сол да ти ћа:

„[т]о се пре све га од но си на би бли о граф ске ма те ри ја ле ко ји се не ну де пре ко уо би-
ча је них ка на ла, стра не пу бли ка ци је о шпан ској и хи спа но а ме рич кој кул ту ри, де ла 
шпан ских ау то ра об ја вље на у све ту, хи спа но а ме рич ке пу бли ка ци је из обла сти дру-
штве них на у ка, кри тич ка из да ња де ла ве ли ких свет ских ми сли ла ца и ства ра ла ца (на 
ори ги нал ном је зи ку), ре фе рент на де ла оп штег ка рак те ра из обла сти дру штве них на-
у ка, зна чај не трак та те из ра зних ди сци пли на, пу бли ка ци је из обла сти ин фор ма ти ке 
и до ку мен та ци је.“27 

Би бли о те ка да нас рас по ла же фон дом од пре ко пет ми ли о на књи га, ру ко пи са, ин ку на бу ла, 
али и пр вих и(ли) рет ких из да ња кла сикâ шпан ске и хи спан ских књи жев но сти.

Слика 2. Чи та о ни ца На ци о нал не би бли о те ке у Ма дри ду28

За кљу чак

У свом исто риј ском тра ја њу На ци о нал на би бли о те ка у Ма дри ду би ла је све док мно гих 
дру штве но-исто риј ских про це са (ди на стич ки су ко би, по ли тич ка пре ви ра ња, осло ба ђа ње од 
стра ног ути ца ја, фор ми ра ње са вре ме не на ци о нал не др жа ве, ра то ви и иза зо ви тран зи ци је и 

26  Bi bli o te ca Na ci o nal de España.
27  Сол да тић и До нић, Нав. де ло, 240–241.
28  Bi bli o te ca Na ci o nal de España, Se des, pre u ze to 25. 2. 2022, http://www.bne.es/es/Are a Pren sa/Ma te ri al Gra fi co/Ima ge-

nIn sti tu ci o nal/Se des/in dex.html.



TEMA	 Читалиште	40	(мај	2022)	 23
 
 Карановић В. „Национална библиотека у Мадриду и дух просветитељства“, 16–25

из град ње де мо крат ског си сте ма итд), али и ин сти ту ци ја ко ја је сво је де ло ва ње мо ра ла да при-
ла го ђа ва да тим окол но сти ма, не пре ста но во де ћи ра чу на да се по сва ку це ну и упр кос ис ку-
ше њи ма са чу ва хи спан ска би бли о граф ска ба шти на. На ста ла по чет ком 18. ве ка, за хва љу ју ћи 
раз во ју све сти о ну жно сти не го ва ња на ци о нал не кул ту ре и ен ци кло пе ди зма, од по чет ка има 
за да так да про мо ви ше пан хи спа ни зам, кон цеп ци ју на ста лу знат но ра ни је, а по себ но ак ту ел ну 
у вре ме про све ти тељ ског про јек та син те зе, об но ве, очу ва ња и про мо ци је пи са них еле ме на та 
хи спан ске кул ту ре. Упр кос то ме што су кул тур на исто ри ја 18. ве ка и нео кла си ци зам у Шпа ни-
ји не рет ко од ре ђи ва ни као „вре ме про па сти и кул тур ног не у спе ха“, за пра во је ве о ма ва жно 
на гла си ти да је реч о по гре шним прет по став ка ма и пер цеп ци ји шпан ске на ци о нал не кул ту ре 
ове епо хе. То ком „ве ка про све ће но сти“ мо жда у Шпа ни ји на ста је ма њи број књи жев них и 
умет нич ких де ла ко ја, из са вре ме не пер спек ти ве, има ју сим бо ли чан зна чај у све у куп ној исто-
ри ји шпан ске кул ту ре и умет но сти, али оно вре ме ни кул тур ни ам би јент не дво сми сле но ства ра 
по вољ ну кли му и осно ву за раз вој на ци о нал не умет но сти и из да на ка пи са не кул ту ре ко ја ће 
на ста ја ти у на ред ним ве ко ви ма. Де лат ност На ци о нал не би бли о те ке упра во је до бар при мер 
ко ји по твр ђу је из не ту те зу. 

На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је по зи тив но је од го во ри ла и на иза зо ве са вре ме ног све-
та, тру де ћи се да фон до ве учи ни до ступ ним ве ћем кру гу ко ри сни ка и да хи спан ско кул тур но 
бла го при бли жи свим за ин те ре со ва ним по кло ни ци ма еле ме на та кул ту ре на шпан ском је зи ку. 
Сто га не чу ди да је ова уста но ва у прет ход ним го ди на ма на че лу про це са ди ги та ли за ци је гра ђе 
и елек трон ског упра вља ња би бли о теч ким фон до ви ма. 
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The Na ti o nal Li brary of Ma drid and the Spi rit of the En lig hten ment 

Sum mary
In the first years of the 18th century, after the so-called ”Golden Age” (Siglo de Oro) of the national culture, arts, 
geopolitical domination, and the leading role in global historical development processes, Spain was facing many 
historical and social challenges. They undoubtedly influenced changes of cultural policies and caused raising 
awareness about the need for preservation of the national cultural heritage. The cultural life of the 18th century Spain 
was created by institutions which predominantly put a recognizable stamp on the general history of culture, and 
have been a part of the specific cultural model called ”the conductive culture”. It is a model in which an educated 
elite, influenced by the Еnlightenment ideological settings, seeks to impose and expand certain cultural patterns 
and to institutionalize culture and education. The modern National Library of Spain (Biblioteca Nacional de España) 
appears at a time when the Iberian Peninsula still cannot overcome certain civilizational and cultural constraints 
of the past and often exists on the margins of European trends, and the Enlightenment movement fails to conquer 
Spanish cultural and social environments. The library, entitled Royal Library (Biblioteca Real), was founded in 1712 
by King Philip V. Throughout its history, not only has the National Library in Madrid witnessed numerous socio-
historical processes (dynastic conflicts, political turmoils, the release from the foreign influence, the formation of a 
modern national state, wars and challenges of transition, and building of a democratic system etc.), but it was also an 
institution whose actions had to be adapted to the circumstances, continuously taking into account that, in spite of 
threats, the Hispanic bibliographic heritage had to be preserved at all costs. It appeared in the beginning of the 18th 
century, as part of the awareness-raising process on the necessity of cultivating national culture and encyclopaedism. 
Its task has always been to promote Pan-Hispanism, the concept that emerged much earlier, but was especially 
popular at the time of the Enlightenment project of synthesis, restoration, conservation and promotion of written 
elements of Hispanic culture. Despite the fact that the cultural history of the 18th century and neoclassicism in Spain 
are often defined as ”the period of decadence and cultural failure”, it is very important to emphasize that these are 
wrong assumptions and perceptions of the Spanish national culture of this era. During the Century of Enlightenment, 
perhaps Spain had smaller number of literary and artistic works that, from a modern perspective, have a symbolic 
significance in the overall history of Spanish culture and arts. But, that cultural environment unambiguously created 
a favorable climate and the basis for the later development of national arts, and the outgrowth of the written culture 
that will happen in the next centuries. In the past decades, the National Library in Madrid has done a lot in the 
field of ubiquitous digitization and electronic library management. In this respect, the year 2008 is very significant 
because than The Hispanic Digital Library (La Biblioteca Digital Hispánica) was launched. This project includes an 
electronic edition and free remote access to thousands of documents, including books published from the 15th to the 
19th century, rare manuscripts, drawings, sketches, notebooks, photographs, maps, atlases, music scores, historical 
documents, and numerous audio tracks.

Keywords: National Library of Spain in Madrid, 18th century, Spanish Culture, History of Culture, Spanish Cultural 
Heritage

La Bi bli o te ca Na ci o nal de Ma drid y el espíritu de la Ilustración

Re su men
Durante los primeros años del siglo XVIII, tras el llamado Siglo de Oro del arte y de la cultura nacional, de la 
dominación geopolítica y del protagonismo en procesos de desarrollo histórico de carácter global, España se enfrentó 
a numerosos cambios históricos y retos sociales, que sin duda han influido en un cambio de la política cultural y en 
creación de la conciencia general de la necesidad de preservar el patrimonio cultural nacional. La vida cultural de 
la España del siglo XVIII fue creada por las instituciones que en buena medida han dado un sello reconocible a la 
historia general de la cultura, y han formado parte del modelo cultural específico denominado „cultura dirigida”. Es 
un modelo donde una élite educada, influenciada por los escenarios ideológicos de la Ilustración, busca imponer y 
expandir ciertos patrones culturales e institucionalizar la cultura y la educación. La Biblioteca Nacional de España 
de hoy surge en un momento en el que la Península Ibérica aún no puede superar ciertas limitaciones civilizatorias 
y culturales del pasado, y el movimiento de la Ilustración no logra conquistar los entornos culturales y sociales 
españoles, a menudo al margen de las tendencias europeos. La biblioteca, denominada Biblioteca Real, fue fundada 
en 1712 por el rey Felipe V. A lo largo de su historia, la Biblioteca Nacional de Madrid no sólo ha sido testigo 
de numerosos procesos sociohistóricos (conflictos dinásticos, convulsiones políticas, liberación de influencias 
extranjeras, la formación de un estado-nación moderno, las guerras y desafíos de la transición y la construcción 
de un sistema democrático, etc.), sino que también ha sido una institución cuya actuación debía adaptarse a las 
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circunstancias, teniendo en cuenta continuamente que, a pesar de las tentaciones, el acervo bibliográfico hispano 
había de ser preservado a toda costa. Apareció a principios del siglo XVIII como parte del proceso de sensibilización 
sobre la necesidad de cultivar la cultura nacional y el enciclopedismo. Su cometido ha sido siempre promover el 
panhispanismo, concepción surgida mucho antes, especialmente vigente en la época del proyecto ilustrado de 
síntesis, restauración, conservación y promoción de los elementos escritos de la cultura hispánica. A pesar de que se 
suele definir la historia cultural del siglo XVIII y el Neoclasicismo en España como “la época de la ruina y el fracaso 
cultural”, es muy importante subrayar que se trata de suposiciones y percepciones erróneas de la cultura nacional 
española de la época en cuestión. Durante el siglo de la Ilustración, España quizás contó con un número menor de 
obras literarias y artísticas que, desde una perspectiva moderna, tienen un significado simbólico en el conjunto 
de la historia de la cultura y el arte españoles. Pero el entorno cultural anterior crea inequívocamente un clima 
favorable y una base para el posterior desarrollo del arte nacional y el crecimiento de la cultura escrita que surgirá 
en los siglos posteriores. En las últimas décadas, la Biblioteca Nacional de Madrid ha hecho mucho en el campo 
de la digitalización ubicua y la gestión de fondos electrónicos. En este sentido, el año 2008 es muy significativo 
porque fue el año en que se puso en marcha La Biblioteca Digital Hispánica. Este proyecto incluye una edición 
electrónica y acceso remoto gratuito a miles de documentos, incluyendo libros publicados desde el siglo XV al XIX, 
manuscritos raros, dibujos, bocetos, cuadernos, fotografías, mapas, atlas, partituras musicales, documentos históricos 
y numerosos archivos de contenido audio-visual.

Palabras clave: Biblioteca Nacional de Madrid, España, siglo XVIII, Cultura Española, Historia de la Cultura, 
Patrimonio Cultural Español

При мље но: 1. фе бру а ра 2022. 
Ис прав ке ру ко пи са: 28. фе бру а ра 2022. 

При хва ће но за об ја вљи ва ње: 10. мар та 2022.




