எனது நூலகத்தை மீள அடுக்குைல்: புத்ைகத் சேகரம் பற்றி ஒரு உதரயாடல் – வால்ட்டர் பபஞ்ேமின்
ஆம், ான் ணது நூனகத்த திரும்தவும் அடுக்கி தக்கப்பதாகிபநன்.. இன்னும் புத்கங்கள்
அனாறிகதப ட்ட வில்தன, ஒழுங்காக அடுக்கப்தட்ட பின்ணாகத் தரியும் தல்லி அலுப்பு
இன்னும் அற்தநத் தாடவில்தன. ணது ண்தர்களின் முன் இந் புத்கங்களின் நிதன
தற்றி விர்சணங்களுக்குள் ன்ணால் நுத இனாது. நீங்கள் அற்தநப் தற்றி ாதாரு
தமும் தகாள்பத் பதயில்தன. ாநாக, உதடசல்களுடன் திநந்து கிடக்கும் ஒழுங்கற்ந
ப்ததட்டிகள், தூசிகளுடம் விாபித்திருக்கும் காற்று, தயில் விரிந்து கிடக்கும் காகிங்கள்
ஆகிற்றுடன் இதந்து தகாள்ப உங்கதப அதக்கிபநன். பலும் இண்டு ருட
இருளுக்குப் பின் தகல் தளிச்சத்தப் தார்க்கும் புத்கத் தாகுப்புகளின் அடுக்குகதபக்
காவும் உங்கதப அதக்கிபநன். ஆதகால், இந் புத்கங்கள் ஒரு உண்தாண புத்க
பசகரிப்தாபரிடம் ற்தடுத்துகிந ண நிதனத – பசாகாண ண நிதன ன்று தசால்ன
முடிாது – உங்களுடன் தகிர்ந்து தகாள்ப பண்டி அதக்கிபநன்.
உங்களிடம் பதசும் இத்தக னிாககூர்ந்து ஆய்ந்ால் அர் ன்தணப்தற்றி ட்டுப
பதசுகிநார் ன்தது உறுதிப்தடும். ான் நூனகத்தின் பிரிவுகதப அல்னது தரிசுப் ததாருள்கதபக்
கக்கிட்டு, ஒருபதப அன் னாற்தநபா அல்னது ஒரு ழுத்ாபாருக்கு அணால்
விதபயும் ன்த தற்றிபா தசால்ற்கு உறுதிாண பாக்கம் ஒன்தந ளிதாகச் தசால்ன
ணக்கு துணிவிருக்கிநா ? ான், தளிவு குதநந் அபசம் அடர்த்தி மிகுந் பா
ஒன்தநயும் ணதில் தத்து, உண்தயில் உங்களிடம் தசால்ன விரும்புது ன்ணதன்நால்;
ஒரு புத்க பசகரிப்தாபாருக்கும் அரிடம் இருப்ததகளுக்கும் இதடபாண ஒரு உநதப்
தற்றி, பசகரித்து தத்து தற்றி அல்ன பசகரிப்தது தற்றி.
ஒருபதப ான் புத்கங்கதபப் ததறுற்காண தல்பறு ழிகதபப் தற்றி விபக்கம்
அளித்ால் அது முற்றிலும் ன்னிச்தசாணதுான். இது அல்னது ந் ஒரு ழிமுதநயும்,
ன்னிடம் இருக்கும் பசகங்கதபப் தற்றி திர்தார்ப்ததப்தற்றிச் தசால்லுற்கு ஒரு
பசகரிப்தாபருக்குஅத பாக்கி தாயும் நிதணதனகள் ஒரு அத பதானத்ான் இருக்கும்.
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அதடந்திருக்கும். அற்கும் பனாக இதுபுத்கங்களின்தானாண தக்கப்தட்ட குப்தங்கதப ணது கண் முன்ணால் கடந்கானத்ால் நிப்தப்தட்ட விதித - தளிாக முன் தக்க ஒரு
ாய்ப்தாக இருக்கும். ஒரு ஒழுங்கற்ந ன்த ன்தணத்ாபண ஒழுங்காகத் (order)கதத்துக்
தகாள்ளுபவிற்கு நீளுா, ஆணால் பறு ற்காக இந்த் தாகுப்பு.
ங்களின் புத்கங்கதபத் தாதனத்ால் திப்பிந்ாக ாறிப்பதாண னிர்கள் தற்றி
அல்னது அற்தந திரும்தப் ததறும் டடிக்தககளில் குற்நாளிகபாகிப் பதாணர்கள் தற்றி
நீங்கள் பகட்டிருப்பீர்கள். இதான் இன் முற்றிலுாண தப்பு, அங்கு ந் ஒழுங்குமுதந
ன்ததும் கடும் ஆதத்ாண நிதனத சநிதனப் தடுத்தும் தசல்ான்.
ஒரு மிகச்சரிாண அறிவு ன்தது ததிப்பிக்கப்தட்ட பதி ற்றும் புத்கங்களின் டிம் தற்றி
அறிவுான் ன்கிநார் அணபடால் ஃப்ான்ஸ்(Anatole France). உண்தயில் நூனகத்தின்
அனங்பகானத்திற்கு திர்நிதனாக ஒன்று இருக்குாணால் அது அட்டதகளின்
ஒழுங்குமுதநான். ஆக, ஒழுங்கு ற்றும் ஒழுன்கின்த ன்கிந இண்டு துருங்களுக்கு
இதடயினாண இங்கில் தற்நம்ான் ஒரு புத்க பசமிப்தாபரின் ாழ்க்தக.
இற்தகயில், அது இருப்பு, உரிதாபருதட அதிர்ாண உநவுமுதநயுடன், பின்ணால்
ாம் அதிகாக தசால்னப் பதாகிந பாதான்றுடன் - ணது தசல்தாடுகள், தன் திப்பு
அாது அதகளின் தன்தாடுகள், ாசிப்புகள் ற்றும் விதிாக (fate), ஒரு நிதனாக, ஒரு
காட்சிாக அதகதபப் தடிப்தது ற்றும் காலிப்தது குறித்து லியுறுத்ாப்
ததாருள்களுடணாண உநவுமுதநயுடன் -பதான்ந தல்பறு விசங்களுடன் முடிச்சிடப்
தட்டிருக்கிநது.
ஒரு பசகரிப்தாபருக்காண மிக ஆழ்ந் சீகம் ன்தது ஒரு ா ட்டத்தினுள் னித்னிச்
சங்கதிகளுடணாண அது இதப்பத. அது ’தககப்தடுத்தும்’ பதாது கிதடக்கும் சிலிர்ப்தத
அற்றுக்குள் கடத்துதுடன் பிதக்கப்தட்டிருக்கிநது. அந் பிதப்புடன் அதணத்து
நிதணவுகளும் ஞாதகப்தடுத்ப் தடுகிநது. ஒரு பதடாக, சட்டகாக, அணடிப்-

ததடயிலிருந்து அதணத்தும் தளிாண சிந்தணக்குள்பாகிநது. ஒரு புத்கம் ஒரு உண்தாண
பசகரிப்தாபருக்கு, அது ந்தடந்க் கானம், இடம், அன் கதனத்ன்த, அன் முன்ணாள்
உரிதாபர்
பதான்ந பின்ணனிகள் ஆகித அரின் ஆன்ாத அந் ாக்
கதனக்கபஞ்சித்தில் பிதத்துக் தகாள்ப உவுகிநது. இந் குறுகிப் தப்பில் – ஒரு பசாதிடக்
கானின் யூகத்தப் பதான – ஒரு புத்கச் பசகரிப்தாபர் அற்றின் தனவிதிகளின்
தாழிததற்தாபாாக இருக்க பண்டும். ணது கண்ாடிப் பததக்குள் ணது
ததாருட்கதப ப்தடி தகாளுகிநார் ன்று ட்டுப ஒருர் அதக் கனிக்க பண்டும்.
அர் அற்தந ம் தகயில் தத்துக் தகாண்டு அற்றின் கடந் கானத்த உார்ந்ாக –
அணால் ஊக்கதடந்ாக காப்தடுகிநார். பசகரிப்தாபாரின் ாம் மிகுந் தக்காக
அல்னது ஒரு முது து பிம்தாக ான், ஒரு பதப, அத அதப்பதன்.
‘Habent sua fata libelli’(ாசகரின் திநத அடிப்ததடயில் புத்கம்அன் தனவிதிதக் (fate)

தகாண்டிருக்கிநது) ன்கிந ார்த்தகள் புத்கங்கதபப் தற்றி ததாதுாண அறிவிப்தாக
இருக்கனாம். அப்தடிாணால், The Divine Comedy, Spinoza's Ethics, and The Origin of
Speciesபதான்ந புத்கங்களுக்கும் அற்றிற்தகண தனவிதிகள் இருக்கனாம். இருந்ாலும் ஒரு
பசகரிப்தாபர் இந் னத்தீன் தசானதடத பறுவிாக அர்த்ப் தடுத்திக் தகாள்பக் கூடும்.
அதப் ததாருத்தயில் புத்கங்களுக்கு ட்டுல்ன அற்றின் கல் பிதிகளுக்கும் கூட
தனவிதிகள் உண்டு. அந் தகயில் ஒரு புத்கப் பிதியின் முக்கிாண தனவிதி ன்தது
அனுதட பசகரிப்தாபத – அது தாகுப்பில் இருந்து தகாண்டு – திர் தகாள்ாகும்.
ான் தயும் மிதகப்தடுத்திச் தசால்னவில்தன. ஒரு பசகரிப்தாபன் ஒரு தத புத்கத்த
தககப்தடுத்துது ன்தது அந் புத்கத்தின் றுபிநப்தாகும்.

இது ஒரு குந்தத்ணாண விசம். அதில் ஒரு பசகரிப்தாபர் முது து விசத்பாடு கனந்து
விடுகிநார். குந்தகளுக்கு இருப்ததச் சாதிக்க பால்விகபற்ந நூறுதகாண ழிகள்
இருக்கின்நண. குந்தகளின் த்தியில் பசகரிப்பு ன்தது ஒரு புதிப்பித்லின் தசல்முதந;
ற்ந தசல் முதநகள் ன்தது ததாருள்களுக்கு ண்ளிப்தது, தடங்கதப தட்டி டுப்தது
அற்றின் ஒட்டுப்தடங்கதப (sticker) உருாக்குது ஆகித ல்னாம் குந்தகளின்
தககப் தடுத்தும் ழிமுதநகள். ததாருட்கதபத் தாடுது அற்றிற்கு ததரிடுது
பதான்நதகளும் இதில் அடங்கும். புது ததாருள்கதபக் தககப்தடுத்தும் உந்துல் ன்தது
ஒரு பசகரிப்தாபருக்கு ‘த உனகத்த’ புதிப்தற்காண ஆாண விருப்தம் ஆகும்.
அணால்ான் ஒரு பசகரிப்தாபருக்கு த புத்கங்கதபச் பசகரிப்தது ன்தது ஆடம்தாண
ததிப்புகதபச் பசகரிப்தது காட்டிலும் முற்கண்ாகிநது.
ப்தடி புத்கங்கள் ஒரு தாகுப்பின் ாசதனக் கடந்து ஒரு பசகரிப்தாபரின் உடதாக
ாறுகிநது ?தககப்தடுத்தும் னாறு ன்தது பின் ருாறு தசால்னப்தடுகின்ந குறிப்புகளின்
ததாருபாகின்நண: புத்கங்கதபச் பசமிக்கும் விசத்தில், ஒரு புத்கத்த ாணாகப ழுதுது
ன்தது விதனதிப்புதட ழிமுதநாகும். அந் தகயில் ாம் த தள்ளி ஆசிரிர்
ாட்ஸ்(wutz) ன்தார் தடிப்தடிாக ணது புத்கத் தாகுப்தத ப்தடி உருாக்கிணார் ன்கிந
கதன ாம் கிழ்வுடம் நிதணவு கூனாம்: அர் ணாண புத்கங்கதபத் ாபண ழுதிக்
தகாண்டார். தணன்நால் அருக்கு புத்கங்கள் ாங்க பதாதுாண சதியில்தன. அணால் ஒரு
புத்கக் காட்சியில் அருக்கு பிடித்ாண புத்கத் தனப்புகதப தார்த்துக் தகாண்டார். பின்பு
அன் தனப்புகளில் ாபண ழு ஆம்பித்ார். ஒரு ழுத்ாபர் ான் தாக
இருப்தற்காக ட்டுப ழுதுதில்தன ாநாக அால் ாங்க முடிா புத்கங்களின்
மீாண அதிருப்தியின் காாகவும் ழுதுகிநார்.
சீாட்டிகபப.. கான்கபப.. ஒரு ழுத்ாபர் தற்றி விபணாாண விபக்காக இத நீங்கள்
டுத்துக் தகாள்பனாம். ஆணால் ஒரு உண்தாண புத்கச் பசமிப்தாபாரின் அதணத்து விாண
தார்தக் பகாத்திலும் இது ஆாப்பூர்ாணது. தககப்தடுத்துலின் சடங்குத்ணாண
தாணது, ஒரு பசகரிப்தாபர் ஒரு புத்கத்த இல் ததறுற்கும் அதத் திரும்தக்
தகாடுக்கால் இருப்தற்கும் இதடயினாண இக்கத்த மிகப் ததாருத்ாக அதப்தாகும்.
ஒரு பசகரிப்தாபரின் பாற்நம் ன்தது அர் நீண்ட கான பசமிப்தாபர் ற்றும் ான் பசகரித்
ததாகிங்கதப தாதுகாப்தர் ன்தாணல் ற்றும் ப்ததற்நன்று. கூடப அர் அந்
புத்கங்கதப இல் தகாடுத்ருதட பண்டுல்கதப தசவி சாய்க்கால் ான் இன்னும்

அந்புத்கத்தப் தடிக்கவில்தன ன்கிந சூதன திணந்பாரும் ற்தடுத்துதிலும்
இருக்கிநது. ணது அனுதத்தில் தசால்தன்ணதன்நால்: ஒரு னிர் ான் இல் ாங்கி
புத்கத்த திருப்பிக் தகாடுக்கிநார் ன்நால் அத அர் தடித்து முடித்திருக்க பண்டும்
ன்தப. புத்கத்தப் தடிக்கால் இருப்ததுான் ஒரு பசகரிப்தாபரின் கும் ன்தத நீங்கள்
றுக்கிறீர்கபா? இது ஒரு தசய்தி ன்று நிதணகிறீர்கபா.. இல்தன.. ல்லுணர்களுக்கு இது
தரியும் இது உனகின் மிகப் ததாண ஒன்று. திருாபர் அணதடாதன ஃப்ான்ஸ்
ஃபிலிஸ்டின்னுக்கு அளித் ததிதன ாம் தரிந்து தகாள்பாம். அணதடாபன வின் நூனகத்த
விந் ஃபிலிஸ்டின் அரிடம் அந் பகள்விதக் பகட்கிநார்: திருாபர் ஃப்ான்ஸ், நீங்கள்
இங்கிருக்கும் அதணத்து புத்கத்தயும் தடித்திருகிறீர்கபா? அர் தசால்கிநார்:தத்திதனாரு
தங்தக ான் தடிக்கவில்தன.. உங்கள் வீட்டில் தசவ்தஸ் (Sevres) தசணாப் பீங்காதண திணமும்
உதபாகப்தடுத்க் கடதப் தட்டிருக்கிறீர்கபா ன்ண ? இது குறித்து ான் ற்தநான்தநயும்
தசால்ன பண்டும், ணது நூனகத்தின் ஆம்த ருடங்களில், குதநந் தட்சம் முல் மூன்று
ருடங்களில் இண்டு அல்னது மூன்று அனாரிகள் ட்டுப இருந்ண, பலும் அதகள்
ருடத்திற்கு சின அங்குனங்கள் ட்டுப பர்ந்ண.
அது ஒரு தீவிாண து, ான் தடிக்கவில்தன ன்று சான்நளிக்கப்தட்ட ஒரு புத்கம் கூட
ணது அனாரியில் நுதாது. ஆதகால் ான் ணது நூனகத்த பதாதுாண அபவு விரிவு
தசய் முடிவில்தன. சட்தடன்று நிதனத ாறிது; புத்கங்கள் அற்றின் திப்ததக்
கூட்டிக் தகாண்டண. அற்தநப் ததறுது சிாயிற்று. குதநந்து ஸ்விசர்னாந்தில் நிதன
அவ்ாறுான் இருந்து. கதடசி பத்தில் ான் ணது முல் ற்றும் ததரி புத்கக்
தகாள்முதனச் தசய்பன். ம் இடத்திற்கு ாற்று இல்னா, Der blaue Reiterற்றும் Bachofen's
Sagevon Tanaquil பதான்ந புத்கங்கதப – ததிப்தாபார்களிடமிருந்து படிாக ததந
கூடிதாக இருந்ாலும் – ான் விதனக்கு ாங்குன் மூனம் புத்கம் பசகரிக்கும் நிதன
ஒரு அகண்ட பிாண ழிாகிது. இது உண்தயிபனப அகண்ட பிாண ழிான், ஆணால்
தசாகுசாண ஒன்நல்ன.
The purchasing done by a book collectorhas very little in common with that done in
a bookshopby a student getting a textbook, a man of the world buying apresent for
his lady, or a businessman intending to _while awayhis next train journey. I have
made my most memorable purchaseson trips, as a transient. Property and
possession belong tothe tactical sphere. Collectors are people with a tactical
instinct;their experience teaches them that when they capture a strangecity, the
smallest antique shop can be a fortress, the IIlost remotestationery store a key
position. How many cities have revealedthemselves to me in the marches I
undertook in the pursuit ofbooks!By no means are all of the most important
purchases made onthe premises of a dealer. Catalogues playa far greater part.
Andeven though the purchaser may be thoroughly acquainted withthe book ordered
from a catalogue, the individual copy alwaysremains a surprise. And the order
alwaysa bit of, a gamble. Thereare grievous disappointments, but also happy finds.

I remember,for instance, that I once ordered a book with colored illustrationsfor my
old collection of children's books only because itcontained fairy tales by Albert
Ludwig Grimm and was published at Grimma, Thuringia. Grimms was also the
place of publicationof a book of fables edited by the same Albert LudwigGrimm.
With its sixteen illustrations my copy of this book offables was the only extant
example of the early work of thegreat Gennan book illustrator Lyser, who lived in
Hamburgaround the middle of the last century. Well, my reaction to theconsonance

of the names had been correct. In this case too Idiscovered the work of Lyser, namely
Linas Miirchenbuch, awork which has remained unknown to his bibliographers
andwhich deserves a more detailed reference than this first one Iam introducing
here.The acquisition of books is by no means a matter of moneyor expert knowledge
alone. Not even both factors together sufficefor the establishment of a real library,
which is always somewhatimpenetrable and at the same time uniquely itself.
Anyonewho buys from catalogues must have flair in addition to thequalities I have
mentioned. Dates, place names, formats, previousowners, bindings, and the like: all
these details must tell him something-not as dry, isolated facts, but as a harmonious
whole;from the quality and intensity of this harmony he must be ableto recognize
whether a book is for him or not. An auction requiresyet another set of qualities in a
collector. To the readerof a catalogue the book itself must speak, or possibly it’s
previousownership if the provenance of the copy has been established.A man who
wishes to participate at an auction must pay equalattention to the book and to his
competitors, in addition to keeping a cool enough head to avoid being carried away
in the competition.It is a frequent occurrence that someone gets stuckwith a high
purchase price because he kept raising his bid-moreto assert himself than to acquire
the book. On the other hand,one of the finest memories of a collector is the moment
when herescued a book to which he might never have given a thought,much less a
wishful look, because he found it lonely and abandonedon the market place and
bought it to give it its freedomtheway the prince bought a beautiful slave girl in The
ArabianNights. To a book collector, you see, the true freedom of allbooks is
somewhere on his shelves. To this day, Balzac’s Peau de chagrin stands out from
longrows of French volumes in my library as a memento of my mostexciting
experience at an auction. This happened in 1915 at theRumann auction put up by
Emil Hirsch, one of the greatest ofbook experts and most distinguished of dealers.
The edition inquestion appeared in 1838 in Paris, Place de la Bourse. As I pickup my
copy, I see not only its number in the Rtimann collection,but even the label of the
shop in which the first owner boughtthe book over ninety years ago for one'eightieth of today's price."Papeterie 1. Flannean," it says. A fine age in which it was
stillpossible to buy such a deluxe edition at a stationery dealer's!The steel engravings
of this book were designed by the foremostFrench graphic artist and executed by the
foremost engravers.But I was going to tell you how I acquired this book. I ha4
goneto Emil Hirsch's for an advance inspection and had handled fortyor fifty
volumes; that particular volume had inspired in me theardent desire to hold on to it
forever. The day of the auctioncame. As chance would have it, in the sequence of the
auction this copy of La Peau de chagrin was preceded by a complete setof its
illustrations printed separately on India paper. The bidderssat at a long table;
diagonally across from me sat the man whowas the focus of all eyes at the first bid,
the famous Munich collectorBaron von Sirnolin. He was greatly interested in this
set,but he had rival bidders; in short, there was a spirited contestwhich resulted in
the highest bid of the entire auction-far in excessof three thousand marks. Noone
seemed to have expectedsuch a high figure, and all those present were quite excited.
EmilHirsch remained unconcerned, and whether he wanted to savetime or was
guided by some other consideration, he proceededto the next item, with no one
really paying attention. He calledout the price, and with my heart pounding and

with the fullrealization that I was unable to compete with any of those bigcollectors I
bid a somewhat higher amount. Without arousingthe bidders' attention, the
auctioneer went through the usual routine-"Do I hear more?" and three bangs of his
gavel, with aneternity seeming to separate each from the next-and proceededto add
the auctioneer's charge. For a student like me the sumwas still considerable.The
following morning at the pawnshopis no longer part of this story, and I prefer to
speak about anotherincident which I should like to call the negative of anauction. It
happened last year at a Berlin auction. The collectionof books that was offered was a
miscellany in quality and subjectmatter, and only a number of rare works on
occultism and naturalphilosophy were worthy of note. I bid for a number ofthem,
but each time I noticed a gentleman in the front row whoseemed only to have waited
for my bid to counter with his own,evidently prepared to top any offer. After this
had been repeatedseveral times, I gave up all hope of acquiring the book which Iwas
most interested in that day. It was the rare Fragmente /lUSdem Nachlass eines
jungen Physikers [Posthumous Fragments ofa Young Physicist] which Johann
Wilhelm Ritter published intwo volumes at Heidelberg in 1810. This work has never
beenreprinted, but I have always considered its preface, in which theauthor-editor
tells the story of his life in the guise of an obituaryfor his supposedly deceased
unnamed friend-with whom he is really identical-as the most important sample of
personal proseof German Romanticism. Just as the item came up I had a brainwave.
It was simple enough: since my bid was bound to give theitem to the other man, I
must not bid at all. I controlled myselfand remained silent. What 1 had hoped for
carne about: no interest,no bid, and the book was put aside. I deemed it wise to
letseveral days go by, and when 1 appeared on the premises aftera week, I found the
book in the secondhand department andbenefited by the lack of interest when I
acquired it.Once you have approached the mountains of cases in orderto mine ~he
books from them .and bring them to the light of day-or, rather, of night-what
memories crowd in upon you! Nothinghighlights the fascination of unpacking more
clearly than thedifficulty of stopping this activity. I had started at noon, and itwas
midnight before I had worked my way to the last cases. NowI put my hands on two
volumes bound in faded boards which,strictly speaking, do not belong in a book
Case at all: two albumswith stick-in pictures which my mother pasted in as a child
andwhich I inherited. They are the seeds of a collection of children'sbooks which is
growing steadily even today, though no longerin my garden. There is no living
library that does not harbor anumber of booklike creations from fringe areas. They
need notbe stick-in albums or family albums, autograph books or
portfolioscontaining pamphlets or religious tracts; some people becomeattached to
leaflets and prospectuses, others to handwritingfacsimiles or typewritten copies of
unobtainable books; and certainlyperiodicals can form the prismatic fringes of a
library. Butto get back to those albums: Actually, inheritance is the soundestway of
acquiring a collection. For a collector's attitude towardhis possessions stems from an
owner's feeling of responsibilitytoward his property. Thus it is, in the highest sense,
the attitudeof an heir, and the most distinguished trait of a cOneCdOR will alwaysbe
its transmissibility. You should know that in saying thisI fully realize that my
discussion of the mental climate of collectingwill confirm many of you in your
conviction that thispassion is behind the times, in your distrust of the collector

type.Nothing is further from my mind than to shake either your conviction or your
distrust. But one thing should be noted: thephenomenon of collecting loses its
meaning as it loses its personalowner. Even though public collections may be less
objectionable socially and more useful academically than private collections,
theobjects get their due only in the latter. I do know that time isrunning out for the
type that I am discussing here and have beenrepresenting before you a bit ex officio.
But, as Hegel put it, onlywhen it is dark does the owl of Minerva begin its flight.
Onlyin extinction is the collector comprehended.Now I am on the last half-emptied
case and it is way pastmidnight. Other thoughts fill me than the ones I am talking
about-not thoughts but images, memories. Memories of the cities inwhich I found so
many things: Riga, Naples, Munich, Danzig,Moscow, Florence, Basel, Paris;
memories of Rosenthal's sumptuousrooms in Munich, of the Danzig Stockturm
where the lateHans Rhaue was domiciled, of Siissengut's musty bookseller inNorth
Berlin; memories of the rooms where these books hadbeen housed, of my student's
den in Munich, of my room inBern, of the solitude of Iseltwald on the Lake of Brienz,
and finallyof my boyhood room, the former location of only four orfive of the several
thousand volumes that are piled np around me.o bliss of the collector, bliss of the
man of leisure! Of no onehas less been expected, and no one has had a greater sense
of wellbeingthan the man who has been able to carry on his disreputableexistence in
the mask of Spitzweg's "Bookworm." For insidehim there are spirits, or at least little
genii, which have seento it that for a collector-and I mean a real collector, a
collectoras he ought to be-ownership is the most intimate relationshipthat one can
have to objects. Not that they come alive in him;it is he who lives in them. So I have
erected one of his dwellings,with books as the building stones, before you, and now
he isgoing to disappear inside, as is only fitting.

