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Izvleček
Knjižnica je v prispevku prikazana kot prostor osredotočene hoje v iskanju določene
knjige in/ali naključnega pohajkovanja med knjigami, kot prostor reda in/ali nereda,
ki pa je v obeh primerih prostor lepote in potencialne ustvarjalnosti. Razni načini siste
matizacije znanja so prisotni že od nekdaj, poudarjanje nereda v redu pa je značilneje
za novejši čas, ko se s tem ukvarjajo na primer Matias Faldbakken, Jorge Louis Borges,
Alberto Manguel in kažejo na pomembnost in lepoto neurejenega v kozmosu, svetu,
knjižnicah in knjigah.
Ključne besede: knjižnice, arhitektura, red, nered, Matias Faldbakken

Abstract
The library is presented here as a space for focussed walking in the search for a cer
tain book and/or a space for strolling among books; it can be a space of order and/or
disorder, in both cases being a space of beauty and potential creativity. Various ways
of systematising knowledge have always been present, while the emphasis on disorder
in order is more characteristic of the recent times. For example, Matias Faldbakken,
Jorge Louis Borges, Alberto Manguel and many others have addressed these issues and
highlighted the importance and beauty of the unordered order within the cosmos, the
world, libraries and books.
Keywords: libraries, architecture, order, disorder, Matias Faldbakken
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1 Uvod
Prostor knjižnice – med drugim – omogoča hojo in pohajkovanje med knjigami.1
S hojo po knjižnici je mišljeno namerno premikanje med vodoravnimi in
navpičnimi vrstami knjig z nekim ciljem: poiskati točno določeno knjigo
med strogo razvrščenimi znanstvenimi in imaginarnimi svetovi po policah.
Nasprotno je pohajkovanje med knjigami in knjižnimi policami naključno,
negotovo in sproščeno vijuganje med navdušenjem nad možnostjo zapopadenja
obilice neskončne vednosti in melanholijo ob misli, da to vendarle ni možno.
Pohajkovanje je nelinearno in kaotično, bolj sanjarjenje, medtem ko je hoja po
knjižnici v iskanju določene knjige fokusirana, premočrtna daljica, ki jo je treba
prehoditi po najkrajši poti, po strukturirani in strogo organizirani koordinatni
mreži univerzalne decimalne klasifikacije ali kakega drugega zakoličenega
sistema klasifikacije in razporeditve gradiva od vhoda do želene knjige.
Pohajkovanje po knjižnici pomeni vitje, ovinki ponujajo nove odcepe, okljuke,
meandre, veje, vejanja, razcepe in stranpoti. Nanaša se na ves potencialni prostor
med pohajkovalcem in posamezno knjigo, polico, vrsto polic … Pomembna ni
samo določena knjiga, ampak vse okoli nje. Bistvo doživljanja sveta oblikujeta
haptičnost in periferni nefokusirani vid. Slednji poveže človeka s prostorom,
fokusirani vid pa ga potisne iz prostora (Pallasmaa, 2007, str. 25–29). Fokusiran
vid je pomemben za iskanje točno določene knjige, periferni pa za dojemanje
celote knjižnice in zaznava tudi praznine na policah ter sluti knjige, ki bi lahko
tam stale in knjige, ki bi lahko bile napisane.
Po Manguelu knjižnica ni samo prostor reda in kaosa, marveč je tudi kraljestvo
naključja (Manguel, 2011, str. 129). Knjižnice težijo k idealu čim večje urejenosti
knjig in skrajne organiziranosti, prav zato se lahko tam pojavijo temu konceptu
nasprotni kupi razmetanih knjig, njihovo naključno razvrščanje in kaos. Pred
nekaj leti sta dve veliki svetovni razstavi prikazali – med drugim – oba principa:
red in sistematizacijo vsega znanja na način enciklopedične palače (Beneški bie
nale umetnosti 2013) in nered v dveh kasselskih knjižnicah (Documenta 2012).

1

Omemba knjig se vedno nanaša tudi na najrazličnejše drugo gradivo, ki ga knjižnica – mediateka
vsebuje.
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2 O redu in neredu v knjižnici
Enciklopedična palača je bil naslovljen 55. Beneški bienale umetnosti2 po Enciklopedični palači iz šestdesetih let 20. stoletja, ki si jo je zamislil, napravil njen
model in jo patentiral Marino Auriti. Palača je ostala v sferah imaginarnega in
nerealiziranega, a ideja popolnega muzeja in sistematizacije znanja in vednosti
se je nadaljevala ter navdihovala še naprej. Čeprav ne s tem imenom, je sama
ideja katalogiziranja vsega obstajala že od nekdaj. Ideal enciklopedične pala
če je tudi ideal knjižnice: zaobjeti v knjigah in drugem raznolikem gradivu vse
znanje – glede na usmeritev knjižnice. Sanje o vseobsegajočem znanju, ki bi bilo
dostopno na enem mestu, so prisotne verjetno od samih začetkov civilizacije (na
primer »Aleksandrijska knjižnica [–] prostor spomina, hočeš nočeš nepopolnega
spomina« (Manguel, 2011, str. 32)) oziroma Muzejon, ki vsebuje ves svet (»Egipt
tako vsebuje Muzejon, Muzejon knjižnico, knjižnica pa vesoljni svet.« (Manguel,
2011, str. 29)), Giulio Camillo z idejo Gledališča spomina/znanja;3 Enciklopedija
Diderota in soavtorjev kot svetišče, v katerem bo človeško znanje na varnem;
knjižnice, muzeji, spletne baze podatkov …). Poskušati zaobjeti in strukturirati
znanje v vseobsegajoč sistem je po eni strani nujnost, po drugi pa strogost poraja
nemožnost zadovoljivo popredalčkati vse in posledično sledita nelagodje in me
lanholija, podobno kot pri Borgesovi Babilonski knjižnici vseh možnih knjig: »Za
presilnim upanjem je prišla, kot je naravno, pretirana potrtost.« (Borges, 2001,
str. 53) Enciklopedična palača je bila razstava4 o želji po sistematizaciji znanja,
tudi nezavednega in imaginarnega ter hkrati o zavedanju, da je to nemogoče,
oziroma kot je zapisal Borges:5 »Svetovna enciklopedija, univerzalna knjižnica,
že obstaja – in to je svet sam.« (Manguel, 2011, str. 75)
Matias Faldbakken, ki se je opisal z besedami »Jaz sem vandal!« (Čuden, 2010, str.
[254]), je v okviru 13. Documente v Kasslu (6. junij–16. september 2012) poskrbel
za dobršno mero kaosa v kasselski Osrednji knjižnici v Mestni hiši in v Mladinski
knjižnici (»Zentralbibliothek im Rathaus« in »Jugendbücherei«). Najboljše
znamenje očaranosti je pretiravanje (Bachelard, 2001, str. 133) in Faldbakken
nedvomno pretirava. Razmetane knjige po tleh, šaljivo sestavljeni stebri, stolpiči,
hiške, mostovi in druge nestabilne oblike, nagrmadenost in razmetanost na
2
3
4

5

Potekal je od 1. junija do 24. novembra 2013.
Gre za prostor v obliki rimskega amfiteatra, v katerega bi vstopil obiskovalec in se v njem razgle
doval po enciklopediji vseh znanosti in izrazov.
V okviru beneške Enciklopedične palače so bile med najrazličnejšimi eksponati razstavljene šte
vilne knjige (Jungova Rdeča knjiga …), knjige umetnika (Shinro Ohtake …), inštalacije, fotografije
in slike s knjigami, knjižnicami, arhivi (Odires Mlászho …), črke (Xul Solar z Vse-jezikovno igro
s kartami).
Pod vplivom Borgesove Knjige imaginarnih bitij je bil v okviru Enciklopedične palače razstavljen
tudi sodobni fantazijski in fantastični bestiarij Christiane Soulou.
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kupe so ponujali svojevrstno doživetje obiskovalcem Documente, presenečenja
obiskovalcem knjižnice in »turistom nomadom« (Novljan, 1991) ter razmislek
knjižničarjem. Faldbakken ni samo znan konceptualistični postmedijski umetnik,
ampak tudi pisec razvpite trilogije Skandinavska mizantropija6 s provokativnimi
intervencijami, »dezirevolucijskimi« akcijami, nekonvencionalnimi projekti,
izzivajočimi izpadi, invertiranimi pomeni …7 Kasselska intervencija (slike od
1 do 8) je bila ne samo napad, ampak pravi juriš na ustaljen knjižnični red in
dovršen bibliotekarski sistem razporejanja knjig po policah, kar pa ni oviralo
izposoje, ki se je morda celo povečala. Porušen je bil osnovni vzorec v ravne vrste
razpostavljenih knjig po knjižnici in v knjižnico – »zapor knjig« – je bila vnešena
anarhija: knjige so prestopile bregove – robove polic, ki so, kot da bi bile načete
od erozije, dopustile, da so knjige v valovih in vrtincih preplavile tla, ukleščeni in
zakoličeni sistem razvrščanja knjig se je zamajal. Kupi nametanih knjig so imeli
samosvoje estetske kvalitete kaosa in običajen potek obiska in dela v knjižnici je
bil prekinjen in moten, a hkrati obogaten.

Slika 1: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Osrednja knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

6
7

»Brez dvoma se bo izkazalo, da trilogija ni branje za vsakogar. […] V vsakem primeru velja:
Beremo na lastno odgovornost.« (Čuden, 2010, str. [356])
Čeprav skuša Faldbakken ločevati svojo literarno ustvarjalnost od vizualne, so določene vzpo
rednice očitne: njegovi literarni junaki oziroma antijunaki se ukvarjajo z intervencijami, provo
kacijami in subverzijami, podobno kot sam izvaja umetniške intervencije, provokacije, napada
ustaljene sisteme, postavlja nepričakovana vprašanja, daje prostor svobodi, norosti in sanjam,
ne pa družbenim omejitvam in kulturnim normam.
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Slika 2: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Mladinska knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Knjige so bile zmetane po tleh, pod policami, stoli in mizami, kupe najrazličnejših
oblik pa so nato hote ali nehote spreminjali še obiskovalci. Odpirale so se nove di
menzije v tradicionalnih vodoravno navpičnih in pravokotno vzporednih sistemih
razporejanja knjig. Faldbakknova intervencija je z vidika vnosa kaosa celo prese
gla Borgesovo idejo babilonske knjižnice z vsemi možnimi knjigami, tudi nesmi
selnimi, ki pa so urejeno postavljene po policah. Čeprav je Borgesova babilonska
knjižnica neskončna, upošteva principe enciklopedične palače in sistematizacije,
saj je urejena in ni kaotična – kaotične so zgolj knjige v njej. Če je Borges pisal o
gravitaciji knjig na policah (Borges, 2002, str. 7), je Faldbakken prikazal nekaj
možnih posledic te gravitacije. Red se mora ustvarjalno mešati z neredom, če naj
se prikaže ustvarjalna celovitost. Tudi Borgesova osebna knjižnica »je odražala
njegovo vero v naključja in v zakonitosti anarhije« (Manguel, 2019, str. 27). Fald
bakken je prikazal, da knjižnice potrebujejo tudi neurejenost, kupe in vrtince, ki
lahko delujejo kot vrelci knjig, od koder knjige prihajajo, ali pa kot lijaki, ki kakor
črne luknje knjige vlečejo vase: neurejenost knjig navdihuje, bogati in intenzivira
ter doprinaša k ustvarjalnosti, napačno postavljena knjiga pa je morda na pravem
mestu. Kozmos oblikuje človeka, arhitekturni prostori ga preoblikujejo, in prostor
knjižnice kot prostor neskončnih možnosti hoje, pohajkovanja in branja zrcali svet
in ima poleg svoje predpisane in urejene geometrije še svojo gravitacijo oziroma
privlačno silo knjig. Manguel poudarja, da ne beremo na enak način, če sedimo
znotraj kroga ali kvadrata, v sobi z nizkim stropom ali visoki dvorani (Manguel,
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 377–388
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2011, str. 107). Poseg v Kasslu je dinamiziral prostor in vse v njem, poživil obisk
knjižnice, spremenil načine branja v njej, obujal stare in porajal nove imaginacije
in nastal je prostor provokacije, ustvarjalnosti, sanjarije in utopije.

Slika 3: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Osrednja knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Po Manguelu so knjige kaotične stvaritve, katerih vsebine se izmikajo bralcem, ko
pa se jih shranjuje po določenem redu, dobijo svojevrstno opredelitev in smisel
(Manguel, 2011, str. 57). Faldbakken se ne strinja: običajno postavitev knjig je pre
kinil in podelil knjigam, obiskovalcem in knjižničarjem določeno mero svobode
in ustvarjalnosti. Hote dvoumna intervencija je nihala med provokacijo in ustvar
jalnostjo, med kršenjem razstavnih, estetskih pravil, pravil vedenja v knjižnici in
pravil postavitve knjig ter hkrati vzpostavljanjem novih; večplastna obogatitev
pohajkovanja in hoje v knjižnici pa se lahko prenaša iz prostora knjižnice v druge
realne in imaginarne svetove.
Faldbakknova kaotična gnezda knjig so poživila in ustvarjalno posegla v tradi
cionalno klasifikacijo znanja, nekaterim blago dolgočasno (Walter Benjamin se
je tako izrazil v Unpacking my library glede reda v svoji knjižnici (Manguel, 2011,
str. 41), drugim celo kot tiransko vsiljevanje pogleda na svet (»Kadar stopim v
kako knjižnico, mi vsakič znova pade v oči, kako s svojimi kategorijami in uredi
tvijo bralcu vsiljuje lastno vizijo sveta.« (Manguel, 2011, str. 44)). S Faldbakkno
vim izzivom suhoparni urejenosti knjižnice je v sferi mitološkega intervencija s
knjigami postala Hermatena: prostor poetike reda in nereda, principa Atene in
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Hermesa. Strogo urejenost knjig in fokusirano hojo po zakoličenem redu med
policami lahko predstavlja Atena (predvsem kot boginja modrosti in razmišljanja,
logike, discipline, reda, zakonitosti in racionalnosti), princip pohajkovanja pa
nepredvidljivi Hermes (z vidika dinamičnega boga potovanj, sprememb, menjav
in improvizacije), Faldbakknova kaotična gnezda knjig v urejeni knjižnici pa ima
ginarna Hermatena.8

Slika 4: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Mladinska knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Razlike med Ateno in Hermesom oziroma nihanje med redom in neredom knjig,
med hojo in pohajkovanjem, se lahko sklenejo v imaginarni Hermateni, ki
nastopa kot Atenin in Hermesov otrok (včasih pa oba nastopata kot par oziroma

8

»Atena in Hermes sedita v delavnici, v knjižnici […] Hermes, tolmač vseh znakovnih sistemov,
torej tudi črk, varuje bralce, trgovce in arhivarje, poleg njih pa še kockarje, lopove in prevaran
te … Atena razvija intelektualno moč politikov in tudi vojakov, pomaga umetnikom in tudi obr
tnikom […] Tako se Atena in Hermes od helenizma naprej pojavljata kot ekskluzivna zaščitnika
plodov ljudskega znanja in kulture, ki nimata več veliko opraviti v političnih prostorih mesta,
ker tam ni več demokracije. Umik Atene in Hermesa v templje izobraževanja in duha, v knjižnice,
muzeje, učilnice in zbirke se je torej zgodil že v antiki. Izguba kultnega pomena je dopolnjena s
kulturnim vpisom, simbolna predstava božanstev je še nadalje prezentacija ideološkega teksta,
a sedaj neuradnega, pogosto tajnega in v strahu pred vladajočo ideologijo. Tako je delovalo tudi
imaginarno božanstvo Hermatena (otrok Atene in Hermesa), preplet dveh tokov pridobivanja
znanja.« (Slapšak, 2017, str. 21)
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en z atributom drugega). Hermatena lahko predstavlja knjižnico, ki združuje
hojo in pohajkovanje po knjižnici, red in nered knjig, dan in noč, tostranstvo in
onstranstvo, skratka urejenost Ateninega principa in neurejenost Hermesovega.
Faldbakken je s svojo intervencijo prikazal možnost videti knjižnico kot
imaginarno Hermateno oziroma knjižnico, ki je kozmos in kaos ter hkrati njun
presežek. Za vsako knjižnico bi se lahko reklo, da ima svojo »knjižničnost«: skupek
najrazličnejših vidnih in nevidnih značilnosti in kasselski knjižnici sta nekaj časa
poudarjeno združevali red in nered – principa Atene in Hermesa. Faldbakken je
v času Dokumente pokazal, kako knjižnica lahko postane Hermatena oziroma
v njej pride do imaginarnega srečanja z idejo Hermatene. Princip urejene
enciklopedične palače se bolj ujema s hojo po knjižnici in iskanjem določene
knjige, naključnemu pohajkovanju je bliže nefokusirano sprehajanje med
knjigami, Falbakknova intervencija pa ustvarjalno posega v oba.

Slika 5: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Mladinska knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Razmetane knjige niso samo ideja, simbol, metafora in bogato interpretabilna
umetniška intervencija, ampak so resnične v polnem pomenu doživljanja, kaos
ni imaginaren, je tudi realen in obvladljiv, saj so knjige razmetane samo po
tleh, na dostopnih mestih. Če bi šlo za višjo stopnjo kaotičnosti, bi se nahajale
tudi na nedostopnih mestih, na primer po stropu – to pa je že en od možnih
imaginarnih elementov, prepuščenih ustvarjalnemu predstavnemu svetu
prisotnih v knjižnici. Kaotična gnezda knjig so poleg negacije in upora proti togim
384
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brezdušnim sistemom predalčkanja lahko prostori za premišljevanje, kjer se knjig
ne omejuje z razporejanjem; prostor fluidnosti, kjer red prehaja v nered in nered
v red; zanimivost in eksperiment; odločen in aktiven poseg v repetitivnost in
dolgočasnost ter izziv knjižničarjem. Po Faldbakknu knjižnica ne potrebuje manj,
ampak več nereda. V kaotičnem se skrivajo možnosti, svoboda, ustvarjalnost in
sproščene duhovitosti (na primer ptičje hišice iz knjig), kjer lahko nastaja neka
druga oblika urejenosti: ne seštevek reda in nereda, ampak njun presežek, ki
»klasično« primerjavo knjižnice z gozdom, svetom oziroma vesoljem dinamizira,
knjige pa postanejo dejansko in simbolno podrastje in zgolj pasivna materija na
policah. Neurejenost knjig vnaša v hojo po knjižnici pohajkovanje: tavanje po
gozdu nepredvidljivosti, razmetane knjige pa pomenijo novost tudi v primerjavi
knjižnice z gozdom: poti, razcepi, brezpotja in kaos se pomnožijo.

Slika 6: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Mladinska knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Prostor obeh kasselskih knjižnic je navzoče upočasnil z odmikom od hitrosti v
pozitivnem in aktivnem smislu, kot ga opisuje na primer Frédéric Gros, ko pou
darja pomen počasne hoje, kar poglablja doživljanje prostora (Gros, 2017, str. 32).
Učinki reda in nereda so dinamizirali prostor in ga pognali v gibanje, vrtinčenje
in valovanje. Čeprav obe kasselski knjižnici nista temačni, je inovativno preraz
porejanje knjig spustilo več svetlobe v prostor. Nekatere police so se povsem iz
praznile, druge delno, mnoge knjige so se preselile na tla, kjer so komajda metale
sence in so manj ovirale poglede med regali: vnos nereda je prinesel več svetlobe
Knjižnica, 2019, 63(1–2), 377–388
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v knjižnico v dejanskem in simbolnem pomenu. Prostor knjižnice se je spremenil
v nepredvidljivo in svetlejšo pokrajino knjig z novimi pogledi, razgledi in pobliski
na odprte, priprte in zaprte pohajajoče knjige. Novo nastali prazni prostori na
policah so kazali na vizualno in pomensko nadaljevanje razmikov med črkami,
besedami, stavki, odstavki in poglavji v knjigah. Falbakken je prazne prostore,
razmike in vrzeli še pomnožil. Poleg pomembnosti slednjih v besedilih, umetno
sti in arhitekturi Èpštejn poudarja, da nastopa razmik oziroma prazen prostor
kot znak skrivnosti, ki krepi zanimanje (Èpštejn, 2012, str. 156). Faldbakken je
na policah naredil več prostora, kamor lahko posameznik vtke zgodbe, po knjiž
nici pa več kaosa in naključja, vse skupaj pa je omogočalo še več možnosti za
pohajkovanja po dejanski knjižnici in po mentalni imaginarni knjižnici, gozdu,
svetu, vesolju.

Slika 7: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Mladinska knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

3 Zaključek
Faldbakken je v jasnost in preglednost knjižnice dodal nepravilnost, nejasnost,
nepopolnost in zmedo: takšni so človek, svet in knjižnica. Pri ustvarjalnem
delu potrebujemo poleg natančnosti tudi nejasnost, zamegljenost in negotovost
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(Pallasmaa, 2017, str. 6), nedokončane, dvoumne in brezoblične umetniške podobe
pa spodbujajo imaginacijo in mišljenje (Pallasmaa, 2017, str. 37). Nametane knjige
bogatijo imaginarij: ravne vrste knjig so bolj tihe, ploske in blede, razmetane so
zgovornejše in glasnejše. Kar Pallasmaa govori o arhitekturi na splošno, velja tudi
za knjižnice, v tem kontekstu pa še posebej za kasselsko: »Stavba ni zgolj fizična
struktura, je tudi mentalni prostor, ki strukturira in artikulira izkustva.« (Palla
smaa, 2017, str. 68) Čeprav fokusirana hoja po knjižnici in naključno pohajkova
nje med knjigami tudi prehajata drug v drugega, se lahko oba načina premikanja
po knjižnici še obogatita s posebnimi spremenljivimi prostori in neponovljivimi
konstelacijami knjig, katerih bolj navdih kot zgled bi bila Faldbakknova kaotična
gnezda knjig. Hoji in pohajanju navzočih v knjižnici bi se pridružile še pohajajoče
knjige.

Slika 8: Pogled na inštalacijo Matiasa Faldbakkna, Documenta 13, Osrednja knjižnica, Kassel
(foto: Nena Škerlj)

Zahvala
Urša Vidic je prevedla izvleček in ključne besede v angleščino, za kar se ji na tem
mestu zahvaljujem.

Knjižnica, 2019, 63(1–2), 377–388

387

Nena Škerlj

Navedeni viri
Bachelard, G. (2001). Poetika prostora. Ljubljana: Študentska založba.
Borges, J. L. (2001). Izbrana dela 4. Namišljenosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Borges, J. L. (2002). Izbrana dela 8. Proza. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Čuden, D. (2010). Knjiga, da te kap ali kaj je kapnilo Matiasu. V M. Faldbakken, Skandinav
ska mizantropija. [1], The Cocka Hola Company (str. 354–356). Radovljica: Didakta.
Èpštejn, M. N. (2012). Znak_vrzeli: o prihodnosti humanističnih ved. Ljubljana: Literarnoumetniško društvo Literatura.
Gros, F. (2017). Filozofija hoje. Ljubljana: V. B. Z.
Manguel, A. (2011). Knjižnica ponoči. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Manguel, A. (2019). Z Borgesom. Ljubljana: Beletrina.
Novljan, S. (1991). Turist v knjižnici. Knjižnica, 35(4), 11–17.
Pallasmaa, J. (2007). Oči kože: arhitektura in čuti. Ljubljana: Studia humanitatis.
Pallasmaa, J. (2017). Utelešena podoba: imaginacija in imaginarij v arhitekturi. Ljubljana:
Studia humanitatis.
Slapšak, S. (2017). Antična miturgija. Ljubljana: Beletrina.

Nena Škerlj

Biblioteka SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana
e-pošta: nena.skerlj@zrc-sazu.si

388

Knjižnica, 2019, 63(1–2), 377–388

