
encaixotando minha biblioteca





alberto manguel

Encaixotando 
minha biblioteca
Uma elegia e dez digressões

Tradução 
Jorio Dauster



Copyright © 2018 by Alberto Manguel
Publicado mediante acordo com Schavelzon Graham Agencia Literaria, S.L. 
www.schavelzongraham.com

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua  
Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original 
Packing My Library: An Elegy and Ten Digressions

Capa 
Ale Kalko

Imagem de capa 
Iricat/ Shutterstock

Preparação 
Cristina Yamazaki

Revisão 
Huendel Viana 
Tatiana Custódio

[2021]
Todos os direitos desta edição reservados à
editora schwarcz s.a.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532-002 — São Paulo — sp
Telefone (11) 3707-3500
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br
facebook.com/companhiadasletras
instagram.com/companhiadasletras
twitter.com/cialetras

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Manguel, Alberto 
Encaixotando minha biblioteca : Uma elegia e dez digressões / 

Alberto Manguel ; tradução Jorio Dauster. — 1a ed. — São Paulo : 
Companhia das Letras, 2021. 

Título original: Packing My Library : An Elegy and Ten 
Digressions

isbn 978-65-5921-088-6 

1. Bibliotecas 2. Bibliotecas particulares 3. Bibliotecas públi-
cas 4. Ficção canadense 5. Livros e leitura 6. Manguel, Alberto —
Livros e leitura i. Título. 
21-63345 Cdd813

Índice para catálogo sistemático:
1. Ficção : Literatura canadense em inglês  813

Cibele Maria Dias – Bibliotecária – crb-8/9427 



Para Craig





Um homem não teria o menor prazer
em descobrir todas as belezas do universo,
mesmo no céu, a menos que tivesse
um parceiro com quem pudesse
compartilhar suas alegrias.

Cícero, De amicitia, 88





encaixotando minha biblioteca



11



11

Minha última biblioteca foi na França, instalada em 
um antigo presbitério de pedra no sul do vale do Loire, 
num povoado tranquilo com menos de dez casas. Meu 
parceiro e eu escolhemos o lugar porque, junto à própria 
casa, havia um celeiro, parcialmente demolido séculos 
antes e grande o suficiente para acomodar minha biblio-
teca, que à época já contava com 35 mil livros. Pensei 
que, com os livros tendo encontrado seu lugar, eu en-
contraria o meu. Como depois verifiquei, estava errado.

Na primeira vez em que abri os pesados portões de 
carvalho que davam acesso ao jardim, soube que queria 
viver naquela casa. A visão, emoldurada pelo pórtico de 
pedra arredondado na parte de cima, era de duas velhas 
sóforas cujas sombras se projetavam sobre um gramado 
macio que se estendia até o distante muro cinza; disse-
ram-nos que, durante as guerras camponesas, haviam 
sido cavados sob o terreno corredores abobadados que 
ligavam a casa a uma longínqua torre, agora em ruínas. 
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Ao longo dos anos, meu parceiro cuidou do jardim, 
plantou roseiras e uma horta, além de cuidar das árvores 
cruelmente maltratadas pelos antigos proprietários, que 
tinham enchido um dos troncos ocos com lixo e permi-
tido que os galhos superiores ficassem perigosamente 
frágeis. Toda vez que atravessávamos o jardim, dizíamos 
a nós mesmos que éramos seus guardiões,  nunca seus 
donos, porque (como ocorre com todos os jardins) o 
lugar dava a impressão de ser possuído por um espírito 
independente que os antigos chamavam de numinoso. 
Plínio explica que esse caráter dos jardins se deve ao 
fato de que, em tempos remotos, as árvores eram os tem-
plos dos deuses, e os deuses não se esqueceram disso. As 
árvores frutíferas nos fundos do jardim haviam sido 
plantadas numa área correspondente a um cemitério 
abandonado do século ix: talvez ali os antigos deuses 
também se sentissem em casa.

O jardim murado era um local extraordinariamen-
te tranquilo. Todas as manhãs, por volta das seis, eu des-
cia, ainda semiadormecido, preparava um bule de chá 
na escura cozinha com vigas aparentes e me sentava com 
nossa cadela no banco de pedra do lado de fora para ver 
a luz matinal avançar lentamente no muro dos fundos. 
Depois, ia com ela até minha torre, anexa ao celeiro, on-
de ficava lendo. O silêncio só era quebrado pelo canto 
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dos pássaros (e, no verão, pelo zumbido das abelhas). Na 
penumbra do anoitecer, pequenos morcegos voavam em 
círculos e, de madrugada, as corujas no campanário da 
igreja (nunca entendemos por que elas preferiram cons-
truir seus ninhos sob os sinos que dobravam) mergulha-
vam para pegar sua refeição. Eram corujas-de-igreja, 
mas, na véspera do Ano-Novo, uma grande coruja bran-
ca, como um anjo que Dante descreve pilotando a nave 
das almas rumo às praias do Purgatório, planava silen-
ciosamente em meio à escuridão.

O antigo celeiro, em cujas pedras estavam gravadas 
as assinaturas de quem trabalhara nelas no século xv, 
guardou meus livros por quase quinze anos. Sob um te-
to de vigas desgastadas pelo tempo, juntei os sobreviven-
tes de muitas bibliotecas que datavam de minha infância. 
Tinha uns poucos livros que um bibliófilo sério julgaria 
dignos: uma Bíblia ilustrada de um scriptorium alemão 
do século xiii (presente do romancista Yehuda Elberg), 
um manual de inquisidores do século xvi, diversos li-
vros de artistas contemporâneos, um bom número de 
primeiras edições raras e muitos exemplares assinados 
pelos autores. Mas me faltavam (e ainda faltam hoje) os 
recursos financeiros ou o conhecimento para me tornar 
colecionador profissional. Em minha biblioteca, jovens 
e lustrosos Penguins se sentavam felizes ao lado de pa-
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triarcas encadernados de aparência severa. Os mais va-
liosos para mim eram exemplares com conotações pes-
soais, tal como um dos primeiros livros que eu li, uma 
edição da década de 1930 dos contos de fadas dos ir-
mãos Grimm, impresso em lúgubres caracteres góticos. 
Muitos anos depois, recordações de minha infância es-
corregavam até mim sempre que eu folheava aquelas 
páginas amareladas.

Organizei a biblioteca de acordo com minhas exi-
gências e meus preconceitos. Ao contrário de uma biblio-
teca pública, a minha não precisava de códigos comuns 
que outros leitores entendessem e compartilhassem. Sua 
geografia era ditada por certa lógica meio louca. As prin-
cipais seções eram determinadas pela língua em que os 
livros haviam sido escritos: isto é, sem distinção de gêne-
ro, aparecendo juntos numa estante todos os livros escri-
tos originalmente em espanhol, francês, inglês ou árabe 
(sendo este último um idioma que não falo nem leio). No 
entanto, me permiti muitas exceções. Alguns assuntos — 
a história dos livros, comentários bíblicos, a lenda de 
Fausto, a literatura e a filosofia renascentista, estudos 
sobre a homossexualidade, bestiários medievais — ti-
nham seções separadas. Certos autores e gêneros eram 
privilegiados: colecionei milhares de histórias de detetives 
mas poucas de espionagem, mais Platão que Aristóteles, 
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as obras completas de Zola e quase nada de Maupassant, 
tudo de John Hawkes e Cynthia Ozick, praticamente-
nenhum dos autores da lista dos mais vendidos do New 
York Times. Tinha nas estantes dezenas de livros muito 
ruins que eu não jogava fora, caso algum dia precisasse 
de um exemplo de livro que considerasse de má qualida-
de. Balzac, em Le Cousin Pons, oferecia uma justificativa 
para tal comportamento obsessivo: “Uma obsessão é um 
prazer que atingiu a condição de ideia”.

Embora soubesse que éramos apenas os guardiões 
do jardim e da casa, eu sentia que os livros propriamen-
te ditos pertenciam a mim, eram parte de quem eu era. 
Falamos de certas pessoas que relutam em nos emprestar 
sua atenção ou nos dar a mão: eu raramente emprestava 
um livro. Se desejava que alguém lesse determinado vo-
lume, comprava um exemplar e o oferecia como presen-
te. Creio que emprestar um livro significa incitar o rou-
bo. A biblioteca pública de uma das minhas escolas 
exibia um aviso ao mesmo tempo excludente e generoso: 
esses livros não são seus: pertencem a todos. Ne-
nhum anúncio desse tipo poderia ser posto em minha 
biblioteca. Para mim, minha biblioteca era um espaço 
profundamente privado, que me envolvia e me espelhava.

Em Israel, onde meu pai servia como embaixador 
da Argentina, quando criança muitas vezes me levavam 
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para brincar num parque que começava como um jar-
dim bem cuidado e ia se transformando em dunas de 
areia. Grandes tartarugas cruzavam o parque pesada-
mente, deixando delicados rastros na areia. Certa vez 
encontrei uma tartaruga cuja casca fora parcialmente 
retirada. Ela me olhou fixamente com seus olhos antigos 
ao se arrastar pelas dunas em direção ao mar, privada de 
algo que a protegera e definira.

Muitas vezes senti que minha biblioteca explicava 
quem eu era, me dava uma personalidade mutante, que 
se transformava constantemente ao longo dos anos. To-
davia, apesar disso, meu relacionamento com as bibliote-
cas sempre foi estranho. Adoro o espaço de uma biblio-
teca. Adoro os prédios públicos que se erguem como 
emblemas da identidade que uma sociedade escolhe pa-
ra si, imponente ou discreto, intimidador ou aconche-
gante. Adoro as fileiras intermináveis de livros cujos tí-
tulos tento identificar na lombada, lendo (nunca descobri 
por quê) de cima para baixo em inglês e italiano, e de 
baixo para cima em alemão e espanhol. Adoro os sons 
abafados, o silêncio meditativo, o brilho atenuado das 
lâmpadas (especialmente dos abajures verdes), as mesas 
polidas pelos cotovelos de gerações de leitores, o cheiro 
de pó, papel e couro, ou os odores mais novos de mesas 
com tampos plastificados e produtos de limpeza com 




