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Ве ћи на књи га о би бли о те ка ма и би бли о те кар ству пред ста вља свој пред мет на стру чан и објек тив но-
на у чан на чин, али је ма ло оних у ко ји ма чи та лац ову струч ну сфе ру мо же до жи ве ти и као пра ву аван ту-
ру. Књи га Пи сац у свом ра ју: три де сет ве ли ких пи са ца ко ји су би ли би бли о те ка ри Ан хе ла Есте ба на, у из да-
њу Де ре те из Бе о гра да (2016) у пре во ду Ве сне Ви да ко вић, на 228 стра на, јед но је од та квих шти ва. На 
ње ним ко ри ца ма по глед за ста је као на де та љу уред но сло же не би бли о теч ке по ли це, ода кле са хр ба та 
књи га по сма тра ју ли ца пи са ца и фи ло зо фа, ма ње по зна тих и као би бли о теч ких рад ни ка. Књи га пред ста-
вља ком плек сну збир ку пор тре та свет ски ви ше или ма ње по зна тих пи са ца, од ко јих су мно ги у исто вре-
ме би ли и во де ћи ин те лек ту ал ци сво га до ба, про фе со ри, прав ни ци, по ли ти ча ри, фи ло зо фи, дру штве но 
ан га жо ва ни струч ња ци и – би бли о те ка ри. Она об у хва та пе ри од од 16. до 21. ве ка и 31 лич ност1 из 15 
зе ма ља Аме ри ке и Евро пе. Осим кла си ка за пад не, хи спа но а ме рич ке и европ ске кул ту ре (Бор хес, Ба тај, 
Љо са, Пе ро, Ка за но ва, Ге те, Ја коб и Вил хелм Грим, Ке рол, Хел дер лин, Пруст, Му зил, Стринд берг, Оне-
ти, Сол же њи цин, Кинг, Бар тон, Пе рек, Гру сак, Аре нас), ме ђу ода бра ним пи сци ма на ла зи се и не ко ли ко 
њих ко ји ни су по зна ти до ма ћој чи та лач кој пу бли ци, ба рем не у пре во ду, са шпан ског го вор ног под руч ја 
(Пал ма, Мон та но, Хар цен буш, Га љар до, Пе ла јо, Д’Орс, Вас кон се лос), или су им де ла пре ве де на тек сег-
мен тар но (Да рио, Мо ра тин, Гу зман, Фу ер тес), што мо же би ти под сти цај пре во ди о ци ма и из да вач ким 
ку ћа ма за но ве књи же ве по ду хва те.

Иако је гра ђа ко ју је Есте бан имао пред со бом не сум њи во огром на и пред њим је био иза зов, сам по 
се би, да је пред ста ви чи ње нич но, кон ци зно, а опет по е тич но, не ја сан је на чин ње ног си сте ма ти зо ва ња, 
осим што су ов де по је дин ци-ства ра о ци по ве за ни јед ном струк ту ром чи је тки во ис пу ња ва – би бли о те ка. 
У мо но гра фи ји не по сто ји про прат ни текст ко ји би чи та о ци ма раз ја снио или при бли жио кри те ри ју ме по 
ко ји ма је аутор на пра вио из бор. На са мом по чет ку на ла зи се пред го вор из пе ра М. В. Љо се, али ње гов 
текст де лу је са мо стал но, иако се од ње га оче ку је да пред ста ви са др жи ну ко ја сле ди. Не до ста је и пре-
ци зна на уч на, би бли о граф ска апа ра ту ра ко ја би ука за ла на из вор чи ње ни ца и тврд њи ко је се у књи зи 
на во де. Осим не ко ли ко на по ме на у са мом тек сту о из во ри ма гра ђе, у ко ји ма ни су пре ци зно на ве де не 
ре фе рен це, у пр вој фу сно ти сто ји да су све на по ме не пре во ди о че ве. Оста је по тре ба да се ви ди ко је 
из во ре је Есте бан ко ри стио, ина че се сти че не ја сан ути сак и о то ме ко ме је књи га на ме ње на – да ли би-
бли о те ка ри ма или књи жев ни ци ма, ин те лек ту ал ци ма уоп ште, или чи та о ци ма без по себ ног зна ња из ових 
сфе ра, а жељ ни ма са зна ња о при ват но сти и ин три гант ним жи во ти ма слав них по је ди на ца, о че му би се 
мо гли ин фор ми са ти и у ску пљим ма га зи ни ма или не дељ ни ци ма. За посвећеног би бли о те ка ра она мо-
жда са др жи бли ску те ма ти ку, али је не до ре че на и пу на оп штих ме ста, а за књи жев ни ка-ис тра жи ва ча и 
би о гра фе, мо же би ти су ви ше про из вољ на и не по у зда на.

С дру ге стра не, Есте бан на за ба ван на чин, кроз ду хо ви те и сли ко ви те на сло ве це ли на (ис под ко-
јих на во ди кон крет но име пи сца-би бли о те ка ра и вре мен ске од ред ни це ње го вог жи во та), упо зна је са 
би бли о те ка ри ма „не мо рал ним“ (Ба тај), „лу дим“ (Хел дер лин) и оним „нај чуд ни јим на све ту“ (Пе рек), 
са би бли о те ка ри ма „иза ре ше та ка“ (Сол же њи цин), „у бес крај ном ла ви рин ту“ (Бор хес), у Вај мар ској 
и би бли о те ка ма ши ром Не мач ке (Ге те и бра ћа Грим), оним „без осо би на“ (Му зил), „про сја ка“ (Пал-
ма) и „за вод ни ка“ (Ка за но ва) и „ре во лу ци о на ра“ (Гу зман) те је ди ну же ну, ве ли ко ду шну би бли о те кар-
ку и спи са те љи цу деч јих књи га, чи ји су „ше фо ви књи ге“, ка ко је са ма во ле ла да ка же (Гло ри ја Фу ен-
тес). Аутор из но си од ре ђе ни број по да та ка о њи хо вим лич но сти ма, на чи ну жи во та, рад ним на ви ка ма 

1  У под на сло ву сто ји „три де сет ве ли ких пи са ца ко ји су би ли би бли о те ка ри“, лап сус на стао ве ро ват но пре тва ра њем Ја ко ба и Вил-
хел ма Гри ма у јед ну осо бу.
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и емо ци о нал ним ста њи ма и по тре ба ма, те сно ве за ним за би бли о те ку – или сти ца јем окол но сти, или 
за хва љу ју ћи стра сти и љу ба ви пре ма књи зи и зна њу. У на сло ви ма це ли на ви ди се и сам од нос ауто ра и 
тих пи са ца пре ма би бли о те ци и књи га ма те је Љо са „у брач ном од но су са би бли о те ка ма“, оне су „ми-
стич не за вод ни це“, „пре пу не тај ни“, али го то во увек су „не што ви ше од књи га“ (у слу ча ју С. Кин га ко ји 
је у би бли о те ци про на шао же ну свог жи во та) и сва ка ко да ју под сти цај на пу ту до ра ја, ако ни су и сам 
рај за не ке од њих (Бор хес, Љо са, Вас кон се лос), ка ко и сам Есте бан су ге ри ше у на сло ву сво је књи ге. 
Не ки од њих ни су ни ра ди ли дру ге по сло ве осим оних ве за них за књи ге, пи са ње и би бли о те ку, тру де ћи 
се да об ја вљи ва њем ва жних ка та ло га и бил те на ре ор га ни зу ју сво је уста но ве ка ко би би ле ефи ка сни је 
за ко ри сни ке (Пе ла јо, Ге те, Д’Орс). С тим у ве зи, Есте бан на во ди и ле ген де о по себ ним спо соб но сти ма 
би бли о те ка ра, нај че шће са па три от ском функ ци јом ка да су мек сич ки пи сци-би бли о те ка ри у пи та њу, 
ко ји су, по пут Д’Ор са, ра ди ли на по ли тич ко-естет ским про јек ти ма и ре фор ми „људ ског би ћа“; или по-
пут Пе ла јоа, ко ји ни ка да ни је кон сул то вао ка та ло ге ка да би тра гао за не ким при мер ком књи ге, јер се 
„са вр ше но се ћао где се она на ла зи“ и успе вао да чи та две стра ни це јед не књи ге од јед ном, сва ку јед ним 
оком. Опи су је се и би бли о те ка као оп се си ја, као онај Ман ге лов „за тво рен про стор, свет са соп стве ним 
са мо до вољ ним пра ви ли ма ко ја пре тен ду ју да за ме не или про ме не пра ви ла без о блич ног вањ ског све та“.2 
Оне су ам би јент у ко јем се од ра ста, у ко јем се „усва ја дах ду хов не сло бо де и по бу не у свим сфе ра ма 
жи во та“ (Љо са), где се „са зре ва и бит не ства ри по ста вља ју на ме сто ко је им при па да” (Ка за но ва), ства-
ра лац се хра ни „му дро шћу ко ја ема ни ра из књи га“ (бра ћа Грим) у тим не по но вљи вим ме сти ма у ко ји ма 
је по хра ње но се ћа ње чо ве чан ства, а пра ви ин те лек ту а лац, у од но су на „ор ган ског“, до ла зи у ства ри из 
учи о ни ца и би бли о те ка (Гу зман). По сто ја ли су, ипак, и они ко ји су с те шком му ком оба вља ли по сло ве 
би бли о те ка ра, ма ко ли ко не зах тев ни они би ли (Пруст).

Стра ни це ове књи ге све до че и о од но су пре ма би бли о те ка ма то ком ве ко ва, о ње го вом раз во ју и 
тран сфор ма ци ји од пред ста ве о пу кој слу жби ко ја са ку пља пра шња ве књи ге и ко ја слу жи за пре жи вља-
ва ње ње них за по сле ни ка, са ми ни му мом оба ве за и за да та ка ко је у њој оба вља ју (као што је био слу чај са 
Ка за но вом или бра ћом Грим), до крај ње од го вор них функ ци ја и по ду хва та, ко је су мно ги од њих има ли 
као ру ко во ди о ци при ват них, јав них и на ци о нал них фон до ва, или по је ди них оде ље ња и ар хи ва (Пе ла јо, 
Ге те, Д’Орс и др.). Аутор ни је за у зео из ри чи то афир ма ти ван став пре ма би бли о те ци и ни је је по ште део 
ни кри ти ке, што му је до зво ли ло да се до так не и мре же сте ре о ти па за мр ше них око ње, ко ји оп ста ју и 
дан-да нас чак и у ин те лек ту ал ном све ту. Жи вот у би бли о те ка ма Есте бан је опи сао и као су мо ран и до-
са дан, пун пра ши не ко ја те ра на ки ја ње, ис пу њен мо но то ни јом де лат но сти и бес по сли ча ре њем и не у-
ко шћу ње них рад ни ка; ко ри сни ци су че сто се де ли об у че ни и у ка пу ти ма чи та ли због хлад но ће, по сао 
пре тра ге књи га би им оте жа ва ла ла ви ринт ска струк ту ра би бли о теч ких де поа и ком пли ко ва ни ка та ло шки 
си сте ми. Бра ћа Грим су се у би бли о те ка ма ши ром Не мач ке осе ћа ла као код ку ће, али овим би бли о фи-
ли ма, док су ра ди ли као би бли о те ка ри, ни су би ли за ни мљи ви ни за бав ни сва ко днев ни, по ре чи ма са мог 
ауто ра, ар хив ски за да ци, по пут по пу ња ва ња фор му ла ра, рас по ре ђи ва ња књи га... 

Ипак, упе ча тљи ва је ауто ро ва ус хи ће ност би бли о те ка ма, ко ју де ли са мно гим лич но сти ма о ко ји ма 
пи ше. Не ке су пред ста вља ле ве о ма бо га то, ари сто крат ско окру же ње за ода бра не (би бли о те ка у На ци о-
нал ном клу бу у Ли ми), не ке су ви ше ве ков на, ве ли чан стве на зда ња са им пре сив ним ко лек ци ја ма књи га 
(Хар вард ска уни вер зи тет ска би бли о те ка, Град ска би бли о те ка у Њу јор ку и сл.). Све су оне, ме ђу тим, 
осим што су „уто чи шта за ду хов на би ћа зва на књи ге, не ме ду ше ко је ожи вља ва ју у сва ком чи та о цу и чи-
ја је ра зно вр сност не ис црп на“, ка квим их ви ди Вас кон се лос, и ме ста ко лек тив ног обра зо ва ња ода кле се 
ин те лек ту ал не по тре бе ши ре на све дру штве не и про фе си о нал не сло је ве у јед ној зе мљи, као „ге не рал ни 
шта бо ви“ и сте ци шта за при ја те ље и по зна ва о це књи га, где се они оку пља ју да их чи та ју и ко мен та ри шу, 
по пут Ге теа и Ши ле ра и њи хо вих са вре ме ни ка те Ба та ја и ње го вих исто ми шље ни ка. Ов де би бли о те ка ри 
уче ству ју у об но ви и еду ка ци ји по је ди на ца и дру штва и ис ти чу ва жност књи га у жи во ти ма љу ди. Опи су је 
се би бли о теч ки ам би јент као кљу чан и од лу чу ју ћи за кул тур не до ме те и углед јед не за јед ни це и др жа-
ве, под јед на ко то ком свих ових ве ко ва, а на ро чи то у бур ним вре ме ни ма ра то ва и по ли тич ких пре вра та 
и на кон њих; као ме сто где се „спа ја ју љу бав пре ма на у ци и књи жев но сти и спо соб ност да се упра вља 
сред стви ма и ус по ста ви по ли ти ка раз вит ка у др жа ви” (Ге те, Вас кон се лос, Д’Орс).

Књи га пред ста вља је дин стве ни пре сек јед не вр сте тра га ња за зна њем, што је да нас, у вре ме ка да су 
исто вре ме но ак ту ел на пи та ња ди ги та ли за ци је пи са не ба шти не и хи пер про дук ци је књи га, мо гу ћи пут да 
са вре ме ном кон зу мен ту, за ин те ре со ва ном, али бо ја жљи вом ко ри сни ку би бли о те ке, чи та ње оста не бли-
ско – јер „не мо же мо на у чи ти не ко га да чи та ако му не при у шти мо да чи та“ све до че нам и ре чи Хо сеа 

2  Al ber to Man gel, Bi bli o te ka no ću (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2008), 23.
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Вас кон се ло са (ко јег је Есте бан си гур но с на ме ром оста вио за сам крај књи ге).3 С тим у ве зи, Есте бан је, 
осим ре ла тив но бо га тих би о гра фи ја и исто риј ско-ге о граф ских окол но сти у ко ји ма су пи сци од ра ста ли и 
ра ди ли, ис тра жио и шта их је још фор ми ра ло као пи сце од ре ђе ног сти ла, од ре ђе не иде о ло ги је и прав ца 
и шта им је би ла лек ти ра. Ка ко и сам Љо са пи ше, још као ма ли је, за хва љу ју ћи ра ном чи та њу, „про жи-
вља вао не сва ки да шња ис ку ства на од ре ди шти ма ко ја су би ла ван ре ал ног ис ку ства“, што је зах те ва ло 
од ре ђе ни ин те лек ту ал ни на пор, али је и ства ра ло осе ћа ње „ап со лут не сре ће“. Он да ље ка же да је је дан 
од симп то ма бу ду ће про фе си је пи сца по тре ба да се мно го чи та, по твр ђу ју ћи ти ме и Бор хе со ву тврд њу 
да „чо век ни је оно што пи ше, већ оно што је про чи тао“ и то у окри љу би бли о те ке и оп скр бљен би бли-
о те кар ским зна њем. Есте бан успе шно под се ћа би бли о те ка ре, чи та о це сво је књи ге, да ко ри сник мо же 
би ти би ло ко (као што су ве ћи на пи са ца-би бли о те ка ра опи са них у овој књи зи у би бли о те ку нај пре ушли 
као чи та о ци), под сти чу ћи их да се вра те основ ном од но су пре ма ко ри сни ку, да му од го во ре на ње гов 
зах те ве, да му по мог ну. Мо жда је нај ве ћа вред ност ове књи ге у то ме што она пред ста вља сво је вр стан 
спо ме ник та квом чи та о цу и та квом пи сцу – пи сцу ко ји је пр во био чи та лац, а за тим и би бли о те кар. 

3  Мек сич ки књи жев ник и ду го го ди шњи управ ник би бли о те ке, ко ји је чи тав жи вот по све тио ре ви та ли зо ва њу би бли о те ке у рат ном 
и по сле рат ном вр тло гу пр ве по ло ви не 20. ве ка, ка ко би од ње на пра вио огро ман кул тур ни про стор и ин те лек ту ал но са ста ја ли-
ште ка ко про бра них кру го ва дру штва, та ко и ши ро ких на род них ма са.


