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И З  С ВЕ ТА

МАСОВНАКРАЂАНЕОБЈАВЉЕНИХРУКОПИСА

Ха ко ва ње по да та ка из бан ке, др жав них тај ни или при ви ле го ва них 
ин фор ма ци ја има сво ју ло ги ку и об ја шње ње, ко ли ко год оно би ло из о
па че но. Те шко је, ме ђу тим, раз у ме ти масoвну кра ђу не лек то ри са них и 
нео бја вље них ру ко пи са из јед не аген ци је, ко ја је по го ди ла та кве ау то ре, 
као што су Мар га рет Атвуд и Ијан Ма кју ан, али и ру ко пи са по чет ни ка, 
чи ја би се вред ност на хи по те тич ком цр ном тр жи шту ру ко пи са те шко 
да ла из ме ри ти.

Слу чај нео вла шће ног при сва ја ња ру ко пи са за бе ле жен је, пре ма 
Њу јорк тај мсу, по чет ком де цем бра 2020. Из да вач ки сајт Pu blis her’s Mar
ket pla ce на ја вио је да из да вач Литл бра ун пла ни ра да об ја ви ро ман не
а фир ми са ног мла дог ау то ра Џеј мса Ха на ха ма. Два да на ка сни је, пи сац 
до би ја мејл са на ло га уред ни ка да му по ша ље нај но ви ју вер зи ју књи ге. 
Ау тор му ша ље од го вор за јед но са но вом вер зи јом ру ко пи са, али му се 
уред ник убр зо ја вља са об ја шње њем да му ни је он по слао мејл. Био је 
то кла си чан при мер за phis hing – при сва ја ње ту ђег на ло га елек трон ске 
по ште и сла ње по ру ка с ње га, што у нај ма њу ру ку при ма о ца до во ди у 
за бу ну, а у те жим слу ча је ви ма се та ко мо гу пре не ти ви ру си или на не ти 
ште та ски да њем нов ца са ра чу на. 

За са да још ни је ја сно ка кву је ко рист имао не по зна ти ха кер од ове 
ак тив но сти, ко ја је екс пло ди ра ла у вре ме ово го ди шњег Фран цу ског 
сај ма књи га, ко ји је због пан де ми је мо рао да се одр жи вир ту ел но. Ни је
дан од укра де них ру ко пи са, ко ли ко се до са да зна, ни је об ја вљен.

ПИТИИЛИНЕПИТИ…

„Не знам да ли ми ал ко хол слу жи да пи шем или ми пи са ње слу жи 
да пи јем. То је ско ро као Па вло вљев ре флекс. Мо гао бих да пи јем, а да не 
пи шем, али не и обр ну то, да пи шем без пи ћа. У сва ком слу ча ју, су тра дан 
би то за вр ши ло у сме ћу”, пи сао је чу ве ни шпан ски ро ман си јер Ху ан Бе нет 
о сло же ном од но су ал ко хо ла и књи жев но сти, тре зве но сти и ства ра ња, 
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за ви сно сти и ге ни јал но сти. Јед на од но ви јих књи га о ве чи тој те ми иза шла 
је не дав но из пе ра Ле сли Џеј ми сон, про фе сор ке са Јеј ла, Опо ра вак – опи
је ност и ње не по сле ди це (The Re co ve ring: In to xi ca ti on and its Af ter math). 
На пре ко пет сто стра ни ца она пре пли ће до га ђа је из сво је бур не мла до сти 
са док тор ском те зом ко ју је од бра ни ла на Јеј лу о ве зи ал ко хо ли зма и кре
а тив но сти. По тан ко при по ве да ју ћи о упа да њу у мре жу ал ко хо ли зма, аутор
ка исто вре ме но опи су је и сво ју чи та лач ку фа сци ни ра ност укле тим пи сци
ма, по пут Ви ли је ма Ба ро у за, Реј мон да Кар ве ра, Џо на Чи ве ра, Џин Ри са 
и Деј ви да Фо сте ра Во ла са. Раз ли ка у од но су на слич не сту ди је ле жи у 
сна зи ана ли зе, спо соб но сти да се пре не се осе ћај пра зни не ко ји оста вља 
за ви сност ка да је ко нач но ус пе ла да се осло бо ди од ње, страх од „су ве тре
зно сти” ко ја ће се све пре тво ри ти у „рав ну ли ни ју”. Књи гу је пи са ла осам 
го ди на и у њој је оства ри ла рав но те жу из ме ђу моћ не, ско ро ег зи би ци они
стич ке ис по ве сти, с јед не стра не, и спо соб но сти ис тра жи ва ња књи жев ног 
де ла и кон цеп ту а ли за ци је фе но ме на ал ко хо ли зма у умет но сти, с дру ге. 

ИЗДАВАШТВОУДОБАКОРОНЕ

Пре ма из ја ва ма во де ћих љу ди шпан ских из да вач ких ку ћа, про те кла 
го ди на је про шла уз ми ни мал ни пад укуп ног ти ра жа од све га 4%. Днев
ник Ел Мун до на во ди да је 2020. у по пу ла ци ји по ра сла гру па ко ја се бе 
опи су је као „ре дов не чи та о це” са 50% на 57%. „Шпа ни ја се вра ти ла 
чи та њу”, оп ти ми стич ни су у Из да вач кој гру пи Пла не та, уз на по ме ну 
да су пред Бо жић ско ро ус пе ли да ис пе гла ју про лећ ни пад. Дру ги из да
ва чи ни су то ли ко оп ти ми стич ни, али на во де да по сто је од ре ђе не по зи
тив не тен ден ци је. Пре ма оче ки ва њи ма, ве ћа је про да ја ро ма на, по себ но 
кла си ка књи жев но сти, и књи га за де цу, али и есе ји сти ке, исто ри о гра
фи је и књи га ко је се ба ве ге о по ли ти ком. Про да ја пре ко он лајн књи жа ра 
је ско чи ла ду пло, по себ но пре ко Ама зо на, али се за 20% сма њио про мет 
у књи жа ра ма. Пад од 10% бе ле жи из да вач Ана гра ма, али у од но су на 
2019. ко ја је за њих би ла из у зет но успе шна. 

С дру ге стра не, исти из да ва чи на во де да у Ла тин ској Аме ри ци 
има ју пад про да је, због те же по го ђе но сти епи де ми јом и нео р га ни зо ва
но сти др жа ва. Пад је по себ но при ме тан у Мек си ку, глав ном тр жи шту 
шпан ских из да ва ча.
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ГОДИНАСКАНДАЛАЗАФРАНЦУСКЕИЗДАВАЧЕ

Лич но сти из фран цу ске из да вач ке ин ду стри је рет ко ка да су пу ни ле 
стра ни це цр них хро ни ка фран цу ских но ви на. Не ке од њих су, ме ђу тим, 
про те кле го ди не до шле у цен тар па жње ис тра жи вач ких но ви на ра и по
ли циј ских ин спек то ра. У фе бру а ру су се ди ште Га ли ма ра, из да ва ча Пру
ста и Се ли на, пре пла ви ли по ли цај ци у по тра зи за до ку мен ти ма ко ји би 
ин кри ми ни са ли пи сца пе до фи ла Га бри је ла Ма зне фа. У кри ми нал ну 
схе му ко ја је Ма зне фу до де ли ла пре сти жну књи жев ну на гра ду био је 
упле тен моћ ни уред ник тог из да ва ча, за јед но са жи ри јем у ко јем су се
де ли ла у ре ат Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 2008, је дан „бе смрт ни” 
члан Фран цу ске ака де ми је и не ки од фран цу ских пи са ца бест се ле ра. 

Пред оп ту жба ма за пе до фи ли ју, Ма знеф је по бе гао на ита ли јан ску 
ри ви је ру, али је ње гов слу чај отво рио ши ри по глед на изо ло ва ну, не до
дир љи ву књи жев ну ели ту Фран цу ске ко ја опе ри ше из над и из ван уо би
ча је них пра ви ла и нор ми мо рал но сти – и у по слов ном и у сва ко днев ном 
сми слу. О ко ро зив ном ути ца ју књи жев них жи ри ја не дав но су го во ри ли 
и уред ни ци Гра сеа и Се ја. За раз ли ку од бри тан ског Бу ке ра и аме рич ког 
Пу ли це ра, у ко ји ма се чла но ви жи ри ја ме ња ју по сле јед но го ди шњег 
ман да та и при ли ком из бо ра у но ви жи ри при ја вљу ју сво је по тен ци јал не 
су ко бе ин те ре са, чла но ви у фран цу ским жи ри ји ма су до жи вот ни, а могу 
чак би ти и за по сле ни у ку ћа ма ко је су из да ле ла у ре а та. 

Ре чи дво ји це уред ни ка по себ но до би ја ју на те жи ни ако се има у 
ви ду да су Га ли мар, Гра се и Сеј за јед но об ја ви ли по ло ви ну фран цу ских 
ла у ре а та че ти ри глав не књи жев не на гра де у по след њих два де сет го ди
на. Од три де сет и де вет чла но ва жи ри ја, ско ро пе ти на је за по сле на у јед
ном од ова три из да ва ча. Са дру ге стра не, ин сај де ри из дру гих из да вач
ких ку ћа твр де да је Га ли мар нај а гре сив ни ји у ло ву на на гра де и да им 
се по слов на стра те ги ја пре те жно и за сни ва на то ме. До бит ни ци ма на
гра да се да ју ви со ки аван си за бу ду ће књи ге, ко је у не ким слу ча је ви ма 
ни не бу ду на пи са не, што у по след ње вре ме при вла чи па жњу По ре ске 
слу жбе, због сум ње у пра ње нов ца. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА




