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Но ва књи га ар ген тин ско-ка над ског есе ји сте, ро ма но пи сца, пре во ди о ца, уред ни ка и из да ва ча, Ал-
бер та Ман ге ла, Па ку јем сво ју би бли о те ку: еле ги ја и де сет ди гре си ја у из да њу Ге о по е ти ке, на ста вља низ 
за по чет прет ход ним де ли ма о вог ау то ра – Са Бор хе сом (2005), Сти вен сон под па лма ма (2006) и Би бли о-
те ка но ћу (2008). Ман гел у фо кус свог ис тра жи вач ко-есе ји стич ког по ступ ка уво ди по зна те ре ла ци је: чи-
та лац – про цес чи та ња – пи сац – би бли о те ка. Не ис цр пљу ју ћи, већ на про тив, до гра ђу ју ћи и про ши ру ју ћи 
при чу ве за ну за исто ри ју би бли о те ка, Ман гел уо ча ва сим би о тич ку ве зу из ме ђу жи во та и књи жев но сти. 
Пре мо шћа ва ју ћи тра ди ци о нал на огра ни че ња жан ра, исто ри је књи жев но сти и дру гих књи жев них ди-
сци пли на, ства ра по е тич но и на дах ну то де ло ко је нај бли же од ре ђу је тер мин – би бли о ме мо а ри. Ве што 
уком по но ван са др жај ства ра пре плет – еле ги ју за вла сти ту би бли о те ку ис при ча ну у де сет по гла вља и 
де сет ди гре си ја о свом чи та лач ком жи во ту и љу ба ви пре ма књи га ма.

На слов књи ге па ра фра зи ра чу ве ни есеј Вал те ра Бе ња ми на (Wal ter Ben dix Be nja min, 1982–1940) 
Рас па ку јем сво ју би бли о те ку: бе се да о ко лек ци о нар ству,1 у ко ме овај не мач ки ин те лек ту а лац, фи ло зоф 
и те о ре ти чар кул ту ре раз ма тра ком плек сан од нос чи та о ца пре ма књи га ма. Код оба ау то ра (Ман ге ла и 
Бе ња ми на) пре лом ни до га ђа ји у жи во ту (раз вод и се лид ба), од ре ђу ју па ко ва ње, од но сно рас па ки ва ње 
лич не би бли о те ке, као пој мо ве ди ја лек тич ки ра за пе те из ме ђу по ло ва ре да и не ре да. Ако је рас па ки-
ва ње осло ба ђа ју ће, по пут чи на ро ђе ња, или пак вас кр се ња, па ко ва ње је ве жба за бо ра ва, као пу шта ње 
филм ске тра ке уна зад. Књи ге спу ште не са по ли ца би бли о те ке и по ло же не у ку ти је, по Ман ге лу, по чи ва ју 
у про сто ру на лик гроб ни ци, ме ња ју ћи свој иден ти тет, што под се ћа на иш че ки ва ње ко је прет хо ди ко нач-
ном су ду. „Јер ако је при ро да сва ке би бли о те ке ау то би о граф ска, он да у ње ном па ко ва њу као да по сто ји 
не што од не кро ло га са мом се би“, за кљу чу је Ман гел.2

По ла зну тач ку ман ге лов ске еле ги је чи ни на пу шта ње се о ског има ња и пи шче вог до ма са зда ног на те-
ме љу ста ре пре зби те ри јан ске цр кве на ју гу Фран цу ске и по вра так у Ар ген ти ну, 2015. Алу ди ра ју ћи да је 
то био ап сурд ни за вр ше так ду гач ког и срећ ног по гла вља у ње го вом жи во ту, па ку ју ћи уз по моћ при ја те ља 
лич ну би бли о те ку, ко ју чи ни им по зан тан број од три де сет пет хи ља да на сло ва, пре пу шта се са ња ре њи-
ма ко ја сло је ви то от кри ва ју мо мен те ње ног уз бу дљи вог на стан ка и фор ми ра ња. Пра ве ћи па ра ле ле са 
за ко ни то сти ма ко је вла да ју у јав ним би бли о те ка ма, Ман гел ис ти че да су за ње га нај ве ћу вред ност увек 
по се до ва ле оне књи ге у ко ји ма пре по зна је лич не асо ци ја ци је. Сход но то ме, уре ђе ње ова кве би бли о те ке 
оправ да но под ле же лич ним скло но сти ма, хи ро ви ма и луц ка стој ло ги ци, чи ји је глав ни кон зу мент упра во 
и њен тво рац. Одељ ци са књи га ма у Ман ге ло вој би бли о те ци су по пут иди о син кра тич них сим бо ла, њи хов 
по ре дак је на су ми чан, де ли мич но абе цед ни, а де ли мич но са здан од не ке та јан стве не ло ги ке. Је дан од 
нај дра жих де ло ва при па дао је реч ни ци ма ко ји ма при пи су је ма гиј ску моћ, јер са би ра ју оно што је зна но и 
не зна но, су ми ра ју ћи у се би про шлост (ре чи ко ји ма су се слу жи ли на ши пре ци) и бу дућ ност (ре чи ко ји ма 
би смо мо гли да име ну је мо не што што би смо јед ног да на же ле ли да ка же мо). Све прет ход не би бли о те ке, 
ма пи ра не на раз ли чи тим де сти на ци ја ма у ко ји ма је жи вео, од Бу е нос Ај ре са, пре ко Па ри за, Мон тре а ла, 
Лон до на и Ми ла на, сли ле су се у ову по след њу, ко ја по при ма об лик ви ше слој не ау то би о гра фи је. Та ко 
спа ко ва на и спрем на да на пу сти свој дом, осли ка ва сво га твор ца као не у мор ног са ку пља ча, ко ји же ли да 
љу бо мор но по се ду је сва ку књи гу ко ја за ње га по ста је вр ста ре ли кви је, амај ли је и ДНК-а узор ка.

Не ду го по за вр шет ку па ко ва ња и сме шта ју књи га у ма га цин ски про стор у Мон тре а лу, Мангелa књи ге 
до зи ва ју у сну. Овај про цес су ге ри ше тран сфор ма ци ју Ман ге ло ве лич но сти, док са ња Каф ки ну (Franz 

1  Val ter Benjа min, Ras pa ku jem svo ju bi bli o te ku: be se da o ko lek ci o nar stvu (Be o grad: Knji žar sko-iz da vač ka za dru ga Ba ra ba, 2017).
2  Al ber to Man gel, Pa ku jem svo ju bi bli o te ku: ele gi ja i de set di gre si ja (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2019), 53.
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Kaf ka, 1883–1924) књи гу Пре о бра жај и глав ног ју на ка Грегорa Сам су ко ји се јед ног ју тра бу ди из не мир-
ног сна и схва та да се пре тво рио у огром ног ин сек та. Вр ло про ми шље но и ма што ви то, у сво јим раз ми-
шља њи ма о ме та мор фо зи, Ман гел ис ти че и На бо ко вље во (Вла ди мир Вла ди ми ро вич На бо ков, 1899–
1977) ста но ви ште да ин сект у ко га је Сам са пре тво рен за пра во има скри ве на кри ла, жи ве ћи у не зна њу 
да га са мо ма ли за мах де ли од ко нач не сло бо де. Да ли су Ман ге ло ве књи ге, та ко бри жљи во спа ко ва не 
и хер ме тич но за тво ре не, за пра во са мо у иш че ки ва њу да по ле те на не ко но во ме сто, ко је са мо њи ма 
при па да? Јер би бли о те ка је за Ман ге ла про стор уте хе и сми ре ња, у ко ме ни ка да ни смо по ста ли пра ви 
вла сни ци књи га, већ оне по ма ло вол шеб но, оства ру ју пре власт над на ма.

От кри ва ње умет но сти чи та ња је ин ти ман чин, за ма гље но и тај но ви то ис ку ство ко је чо век про жи ва-
ља ва ка да је сам са со бом, као епи фа ни ју или не ку вр сту за ра зе, ко ја га спре ча ва да се за у ста ви. По ред 
књи га ко је је ци ља но ку по вао и до би јао на по клон од сво јих при ја те ља, Ман гел је стра стве но са ку пљао 
при мер ке од улич них про да ва ца на Бро две ју и у Мон тре а лу. По не кад је до во љан са мо до дир ко ри ца 
или пре ли ста ва ње већ по зна тог на сло ва ко ји је не кад др жао у ру ка ма, да се у ми сли ма вра ти у свет сво је 
мла до сти, да на жи во пи сан и по е ти чан на чин по ве же књи гу са до га ђа ји ма и љу ди ма из сво је про шло сти, 
као да пи ше пред ло жак за још не на пи са ну ау то би гра фи ју.

Ми рис пра ши не, па пи ра и ко же, сто ло ви угла ча ни лак то ви ма чи та ла ца, си би лин ска уса мље ност би бли о-
те ка ра и све ви де ће око пул та за ин фор ма ци је у јав ним би бли о те ка ма, оно су што Ман ге ла по себ но оп чи ња-
ва. До жи вља ва ју ћи би бли о те ку исто вре ме но као сим бол иден ти те та, про стор се ћа ња и ме сто ко је уво ди ред 
у ха о тич ни свет ко ји нас окру жу је, Ман гел ис ти че па ра док сал ну чи ње ни цу да се за пра во не осе ћа са свим 
при јат но на та квом ме сту. Са ња ју ћи о отво ре ном при сту пу свим књи га ма, о до ступ но сти при мер ци ма без 
че ка ња, бе ле же њу по мар ги на ма стра ни ца без за бра не и, на кра ју, од но ше њу књи га без вра ћа ња, су ге ри ше 
по сто ја ње иде ал не би бли о те ке, скро је не по же љи сво га ко ри сни ка, ван кла сич ног устрој ства и пра ви ла.

У но вем бру 2015, по сле ду жег раз ми шља ња, Ман гел при хва та ме сто управ ни ка На род не би бли о те ке 
Ар ген ти не. Ожи вља ва ју ћи исто вре ме но се ћа ње на Бор хе са (Jor ge Lu is Bor ges, 1899–1986) ко ји је 1955. 
био на овој по зи ци ји, Ман гел по ку ша ва да ова пло ти ње го ву иде ју уни вер зал не би бли о те ке. То ком не ко-
ли ко го ди на, у мла до сти, Ман гел је про во дио мно ге ве че ри чи та ју ћи ве ли ком пи сцу и био све док из у зет не 
спо соб но сти сле пог Бор хе са да са по ли ца иза бе ре на сло ве књи га у ко ји ма је знао да ће ужи ва ти, по што 
би са мо пр сти ма пре шао пре ко по ве за не ке од њих. На ци о нал на би бли о те ка из Ман ге ло ве мла до сти и 
би бли о те ка у ко ју се по сле мно го де це ни ја вра ћа, та ко ђе до жи вља ва сво је вр сну ме та мор фо зу. По ре де-
ћи но ву ар хи тек тон ску кон струк ци ју згра де са на уч но фан та стич ном ле те ли цом он го во ри о ан га жо ва њу 
прет ход не упра ве на по пу ла ри за ци ји и ме ди јској ви дљи во сти би бли о те ке у јав но сти и за не ма ри ва њу ње-
не су штин ске уну тра шње струк ту ре. На осно ву Ман ге ло вих иде ја из не тих у књи зи, са зна је мо о стра те ги ји 
ко ју је же лео да спро ве де, а ко ја се од но си на: ре ор га ни за ци ју оде ље ња уну тар би бли о те ке, мо дер ни за-
ци ју ка та ло га, ус по ста вља ње ли сте при о ри те та гра ђе за ди ги та ли за ци ју. Јед ну од кључ них та ча ка чи ни по-
ве зи ва ње и умре жа ва ње са дру гим свет ским би бли о те ка ма, што у Ман ге ло вим раз ма тра њи ма ево лу и ра 
у иде ју ства ра ња уни вер зал не ди ги тал не би бли о те ке. Па жљи вом чи та о цу не мо же да про мак не ау то ров 
став да је би бли о те ка кључ на ин сти ту ци ја ко хе рент ног, ин тер ак тив ног и, пре све га, на ци о нал ног иден-
ти те та, као ча ро бан, чу вар ни про стор у ко ме ће чи та лац за ми шља ти, а по том и ства ра ти бо ље све то ве.

Уви дом у Ман ге ло ву на дах ну ту и ро ман си ра ну при чу о би бли оте ка ма, сти че мо увид ко ји су жан ро ви 
и пи сци за ње га би ли при ви ле го ва ни, а ко је те ме су га, на ро чи то као ис тра жи ва ча и пи сца, за о ку пља ле. 
Глав ни ток рад ње пре ки нут је ди гре си ји ма, што ау тор об ја шња ва чи ње ни цом да у сва ко днев ном жи во ту 
асо ци ја ци је на раз ли чи те пред ме те, ста ња и до га ђа је ре ме те пра во ли ниј ски ток ње го вих ми сли. Ди-
гре си је у Ман ге ло вој књи зи упу ћу ју на лич на ау то ро ва ту ма че ња кључ них до га ђа ја у исто ри ји свет ских 
би бли о те ка, од суд бо но сних исто риј ских та ча ка њи хо вог на стан ка и стра да ња, до пи та ња ве за них за 
од нос из ме ђу пи ца и ње го вог де ла. Из два ја ју ћи се ћа ња на до га ђа је ко ји су фор ми ра ли ње гов чи та лач ки 
укус, ау то ро ве ди гре си је ука зу ју на из ве сну ам би ва лент ност при че, ко ја кре и ра уз бу дљив и ди на ми чан 
ток рад ње. За тва ра ње и па ко ва ње би бли о те ке, при зор из гу бље ног про сто ра ожи вље ног Ле па жо вом ма-
гич ном пред ста вом, ме сто управ ни ка На ци о нал не би бли о те ке, кључ не су тач ке овог на ра ти ва. Во де ћи 
бит ку са за бо ра вом, Ман ге ло во па си о ни ра но са ку пља ње књи га то ком ду гог ни за го ди на је сво је вр сно 
опи ра ње вре мен ском точ ку, у по ку ша ју да де ли ће про шло сти, пу тем асо ци ја ци ја, угра ди у соп стве ну са-
да шњост. На кон по ме ну тих књи га, ко је је на пи сао у про те клој де це ни ји, за тва ра се, ци клич но гле да но, 
бо гат и сло је вит ду хов ни круг, ко ји кул ми на ци ју до сти же у еле ги ји о би бли о те ци. Се ћа ња на Бор хе са 
пра ве нит пре ма де лу Са Бор хе сом, док се ком плек сна ана ли за раз ли чи тих аспек а та чи та ња, од кла сич-
ног раз у ме ва ња до ин фор ма тич ке еман ци па ци је, ло гич ки на до ве зу је на сту ди ју Исто ри ја чи та ња. Ипак, 
Би бли о те ка но ћу је сте пра ви прет ход ник Ман ге ло вих ме о мо а ра, у ко ји ма би бли о те ка и књи га одо ле ва ју 
све оп штем за бо ра ву, оста ју ћи као су штин ска спо на из ме ђу по је дин ца и све та.


