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Książka ta nie mogłaby powstać bez wsparcia i zaangażowania wielu osób, którym chciałbym tuta poǳiękować.
Ogromną wǳięczność estem winien profesorowi Ryszardowi Nyczowi. Zaufanie,
akim mnie obdarzył, wsparcie, którego mi wielokrotnie uǳielał, oraz liczne krytyczne komentarze, które od niego usłyszałem — sprawiły, że mogłem doświadczyć pracy
akademickie w e na lepsze możliwe postaci. Za trafne uwagi, niezliczone pomysły,
słowa otuchy oraz nieocenioną motywac ę do pracy estem wǳięczny uczestnikom prowaǳonego przez profesora Ryszarda Nycza seminarium: Dominikowi Antonikowi, Annie Jarmuszkiewicz, Karinie Jarzyńskie , Marii Kobielskie , Arkadiuszowi Półtorakowi,
Przemysławowi Ro kowi, Kinǳe Siewior, Izabeli Sucho ad, Aleksandrze Szczepan, Olǳe Szmidt, Justynie Tabaszewskie i Dorocie Wo ǳie.
Badania, których podsumowaniem są zawarte tu rozważania, nie mogłyby się odbyć
bez wsparcia Narodowego Centrum Nauki w postaci grantu naukowego „Literatura nowoczesna i prawo autorskie”. Szczególne poǳiękowania kieru ę do pani Małgorzaty Trębusiewicz z ǲiekanatu Wyǳiału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za ogromne
wsparcie i wielką wyrozumiałość, akich doświadczyłem z e strony podczas realizac i tego grantu. Właǳom Wyǳiału Polonistyki ǳięku ę za wspieranie moich przedsięwzięć
oraz za stypendia naukowe, które ułatwiły mi przygotowanie te książki.
Za cenne uwagi składam poǳiękowania profesorowi Przemysławowi Czaplińskiemu
i profesorowi Ryszardowi Koziołkowi — recenzentom rozprawy doktorskie , na podstawie które powstała ta książka, oraz profesorowi Arkadiuszowi Żychlińskiemu, redaktorowi naukowemu te publikac i. ǲięku ę Jerzemu Franczakowi, mo emu promotorowi
pomocniczemu i przy acielowi, za uważną lekturę robocze wers i te książki. ǲiękuę także Krzysztofowi Uniłowskiemu oraz Pawłowi Tom-czokowi, którzy zainspirowali
mnie do za ęcia się problematyką prawa, choć mogą o tym nie pamiętać. Jestem również
wǳięczny Konradowi Gliścińskiemu, Teresie Święćkowskie i Monice Wycykał, których
praca przekonywała mnie, że za mowanie się związkami prawa i literatury w Polsce est
nie tylko uzasadnione, ale również potrzebne. Za uważną redakc ę te książki ǳięku ę
Magdalenie Szczepańskie , a za skrupulatną korektę — Krystynie Kiszelewskie .
a greatly in e te an than ul to aul
aint
our or hi tre en ou or
on copyright an literature ut al o or encourage ent an rien hip ha e e perience
ro hi
ant to than eter chnec or gi ing e an opportunity to participate in the
na ruc u er n ti tute on the ultural tu y o the a hich a a groun rea ing
e pe rience a grate ul to en on an
artin eilinger or their rien hip an any
in piring i cu ion a out intellectual property an culture
Mam dług wǳięczności wobec autorów, tłumaczy i redaktorów wszystkich cytowanych tu książek i artykułów, do których pracy — w na lepszym wypadku — dołożyłem
niewielką cegiełkę. Za wsparcie, akim otaczali mnie podczas prac nad tą książką, ǳięku ę moim teściom, Danucie i Leszkowi Gilom, a także moim przy aciołom: Jakubowi
Momrze, Jarosławowi Fazanowi, Ewie Wo ciechowskie , Bartoszowi Wó cikowi i Andrze owi Marcowi. Za podtrzymywanie we mnie pas i do nauki estem wǳięczny mo e
siostrze, Agacie Szlachcie. Za każdą postawioną w te książce literę „y” estem zobowiązany mo emu bratu, Michałowi Jakubowiakowi.
Osobne poǳiękowania należą się moim psom, Berdowi i Daǳe, za cierpliwość, z aką
znosiły długie goǳiny, które spęǳałem na czytaniu i pisaniu, oraz ciepło, którego nigdy
mi nie szczęǳiły. Wierzę, że nasza kultura do rzała do tego, by również zwierzęta uznać
za aktorów nasze coǳienności i współautorów naszych prac.
Szczególne poǳiękowania składam mo e Mamie, Annie Jakubowiak, oraz moim
ǲiadkom, Albinie i Marianowi Bagierkom. Byliby oni na barǳie dumni z powstania
te książki, choć niestety nie zdołali doczekać e ukończenia. Ich pamięci dedyku ę te
strony.
ǲięku ę mo e żonie, Katarzynie Jakubowiak, która nieustannie wspierała mnie w pracach nad tą książką, a w chwilach zwątpienia zarażała mnie swoim entuz azmem. To ǳięki
nie zrozumiałem, że „my” est ważnie sze niż „ a”
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Z powodów, które ściśle wiążą się z zawartymi tu rozważaniami, chciałbym sparaazować usłyszane kiedyś słowa i napisać: wszyscy esteśmy autorami te książki.

 
W poznańskim Centrum Kultury Zamek  ma a  roku odbyła się premiera spektaklu eren a a e yc a a w reżyserii Weroniki Szczawińskie .  czerwca Małgorzata
Musierowicz złożyła do sądu wniosek o zare estrowanie słownego znaku towarowego „Jeżyc ada”, do czego doszło  kwietnia  roku. Ponadto pisarka złożyła osobny pozew
dotyczący naruszenia dóbr osobistych oraz praw autorskich do cyklu powieści swo ego autorstwa. Sąd przychylił się do wniosku Musierowicz o zabezpieczenie powóǳtwa
i wydał postanowienie, w świetle którego do zakończenia procesu spektakl nie może być
grany publicznie. Komentu ąc tę sytuac ę, ego dramaturżka, Agnieszka Jakimiak, mówiła: „Wraz z tym pozwem w ten swobodny obieg kultury brutalnie wkracza prawo i logika
własności intelektualne — co wiąże się ze skra nym utowarowieniem kultury”¹.
Ninie sza książka poświęcona est owemu wkroczeniu prawa i logiki własności intelektualne w obieg kultury literackie . Będę tu argumentował, że to „wkroczenie” nie
dokonało się „brutalnie” i że sprawa poznańskiego spektaklu wcale nie est w tym procesie zdarzeniem przełomowym. Wprost przeciwnie, wpływ prawa autorskiego na praktyki
literackie i — szerze — na sposoby konceptualizowania tego, czym est literatura, ma
długą i złożoną historię, datu ącą się przyna mnie od XVIII wieku. Będę również usiłował
udowodnić, że odǳiaływanie prawa na sferę literatury nie dotyczy wyłącznie wy ątkowych interwenc i, w roǳa u głośnych pozwów sądowych, lecz prze awia się na znacznie
ogólnie szym poziomie rozumienia podstawowych po ęć związanych z literaturą.
By u ąć tę kwestię inacze : interesować mnie bęǳie zagadka czwarte strony — te ,
która zawiera informac e o wydawcy i redaktorach. Zwykle pomĳa się ą w lekturze,
uzna ąc za zbiór mało interesu ących informac i, istotnych głównie dla bibliotekarzy katalogu ących publikac e. Tymczasem po awia ąca się tam nota prawnoautorska, sygnalizowana słowem „copyright” oraz znakiem ©, wskazu e, że książka została uż na wstępie
naznaczona logiką prawa autorskiego. Czy ma to ednak akiekolwiek konsekwenc e dla
zawartości książki? To pytanie bęǳie mnie tu nieustannie za mowało.
Sformułu ę ten problem w eszcze inny sposób: każda osoba, która opublikowała akiś utwór, czy to książkę, czy tekst publicystyczny, czy artykuł naukowy, z pewnością
podpisywała umowę, w które po awił się zapis o brzmieniu podobnym do poniższego:
Autor oświadcza i zapewnia, że utwór bęǳie ǳiełem oryginalnym. Będą
mu przysługiwać do utworu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa maątkowe. Utwór nie bęǳie obciążony akimikolwiek prawami osób trzecich,
nie bęǳie naruszał przepisów prawa ani interesów lub praw osób trzecich.
Oraz że autor bęǳie uprawniony do rozporząǳania prawami do utworu bez
żadnych ograniczeń.
Umowy podpisywane mięǳy autorem a wydawcą zwykle nie ogląda ą światła ǳiennego — po podpisaniu traﬁa ą do archiwów i na częście nigdy uż ich nie opuszcza ą.
Bywa również i tak, że podpisu ący e autorzy nie zagłębia ą się w ich treść, przy muąc, że zawiera ą one standardowe sformułowania, których akceptac a est niezbędna, aby
uzyskać honorarium. Jednak zapisy takie ak ten zacytowany powyże wskazu ą na pewne fundamentalne rozstrzygnięcia, które dokonu ą się, zanim eszcze tekst powstanie.
Wydobycie te kwestii na światło ǳienne est celem te pracy.
O prawie autorskim w odniesieniu do literatury dyskutu e się ǳiś — przyna mnie
w Polsce — niezwykle rzadko. Nie wspomina ą o te kwestii ważnie sze encyklopedie czy
słowniki terminów literackich², praktycznie nie po awia się ona w rozprawach dotyczących historii czy teorii literatury. Pewnym wy ątkiem est marksistowska szkoła soc ologii
¹ ra ty po e
— a i ia Nie y ie a y i
e yc a y , , http://krytyka-polityczna.
pl/kultura/teatr/ akimiak-nie-wysmiewamy-sie-z- ezyc ady/, dostęp: . . . [przypis autorski]
² a nie e ency lope ie c y o ni i ter in literac ich — np. Literatura polska XX wieku. Przewodnik
encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, PWN, Warszawa , t. P-Z; Słownik literatury polskie
XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Ossolineum, Wrocław ; Słownik literatury polskie XX
wieku, red. A. Broǳka, M. Puchalska, M. Semczuk i in., Ossolineum, Wrocław . [przypis autorski]
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literatury, w ramach które o prawie autorskim wspominano, choć wyłącznie w aspekcie ekonomicznym³ — kwestii prawnych nie wiązano ednak wprost z rozstrzygnięciami natury ściśle estetyczne . O prawie autorskim wspominał również Henryk Markiewicz w cyklu artykułów popularnonaukowych publikowanych w czasopiśmie „Polityka”
w  roku⁴. Badacz skupiał się na z awisku plagiatu, opisu ąc ego przypadki w historii literatury, nie pode mował ednak kwestii tego, w aki sposób prawo autorskie było
problematyzowane w literaturze czy krytyce.
Trzeba również zaznaczyć, że chociaż od pewnego czasu dla studentów kierunków
humanistycznych obowiązkowy est podstawowy kurs prawa własności intelektualne , to
ego zakres obe mu e wyłącznie kwestie formalne — zna omość przepisów, nie pozostawia ąc mie sca na dyskus ę o możliwym wpływie prawa na praktyki literackie⁵.
W tym świetle mieszanie prawa i literatury może wydawać się zaskaku ące. Tymczasem reﬂeks a nad związkami tych dwóch po ęć ma uż swo ą tradyc ę i poważne osiągnięcia w badaniach anglo ęzycznych. I to w ich kontekście sytuu e się ta książka. W rozǳiale
 zaprezentu ę formułowane na ich gruncie rozważania. W pierwsze kole ności omówię
szerszą ramę badań nad relac ami prawa i literatury, następnie zaprezentu ę rozwó reﬂeks i nad węższym obszarem, wyznaczanym przez problematykę prawa autorskiego. Wreszcie, rekapitulu ąc wnioski wyprowaǳone z te prezentac i, opiszę podstawowe założenia
metodologiczne ninie sze pracy.
W rozǳiale  omawiam genealogię współczesnych systemów prawnoautorskich, a więc
historię ich powstawania oraz towarzyszące temu kontrowers e. Skupia ąc się na momencie genezy, szczególną uwagę poświęcam debacie, która pod koniec XVIII wieku toczyła
się w kra ach niemieckich i w które brali uǳiał Kant i Fichte, a ich rozważania uzupełniam, odnosząc się do sformułowane nieco późnie koncepc i Hegla. W ten sposób
usiłu ę zarysować pewne wy ściowe problemy, z którymi systemy prawa autorskiego mierzą się do ǳisia , oraz zwrócić uwagę na pierwotne powiązanie dyskus i prawnoautorskie
z pewnymi konceptualizac ami literatury. Krótki zarys historii początków prawa autorskiego doprowaǳam do końca XIX wieku, kiedy za sprawą konwenc i berneńskie dokonu e się faktyczne umięǳynarodowienie ochrony prawnoautorskie . W rozważaniach
uwzględniam również głosy, akie w związku z tym procesem po awiały się na gruncie
literatury polskie , szczególnie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza.
W rozǳiale  za mu ę się ﬁlologicznymi badaniami genealogicznymi, w obrębie których analizu ę rozstrzygnięcia dotyczące sposobów rozumienia literatury i funkc i autora,
odnosząc e do z awiska umacniania się paradygmatu prawnoautorskiego i ego wpływu
na deﬁniowanie literatury. Analizu ąc rozprawy Wacława Borowego oraz Johna Livingstone’a Lowesa, staram się pokazać, w aki sposób aporetyczne momenty w rozważaniach
o sposobach funkc onowania literatury zosta ą rozwiązane za sprawą interwenc i logiki
prawnoautorskie . Jednocześnie zwracam uwagę na to, że takie rozstrzygnięcia wtórnie
przyzna ą sankc ę naukowości modelowi funkc onu ącemu w prawie autorskim.
Rozǳiał  zawiera analizę poematu T. S. Eliota ie ia a o a w szerszym kontekście
dyskus i dotyczące reformy prawa autorskiego, aka toczyła się w Wielkie Brytanii na
początku XX wieku, oraz poglądów samego poety na kwestie tradyc i. Przykład Eliota służy mi również do pokazania, w aki sposób koncepc e literackie, pozornie sto ące
w sprzeczności z paradygmatem prawnoautorskim, mogą pod ego wpływem przekształcić
się w swo e zaprzeczenie.
³ e ny
y t ie e t ar i to a o a
— Np. Stanisław Żółkiewski pisze: „ǲie e prawa autorskiego stanowią ważny aspekt profes onalizac i pisarskie . Prawo własności autorskie zabezpiecza ekonomiczne
podstawy zawodu” (S. Żółkiewski, ie a o ultur e literac ie
ne po cia, Wieǳa Powszechna, Warszawa
, s. ). [przypis autorski]
po ina r nie enry
ar ie ic
cy lu arty u popularnonau o ych pu li o
⁴ pra ie autor i
anych c a opi ie olity a
ro u — W zwarte postaci zostały opublikowane ako: H. Markiewicz,
Z ǳie ów plagiatu w Polsce, w: H. Markiewicz, Zabawy literackie dawne i nowe, Universitas, Kraków .
[przypis autorski]
— Kurs ten został wprowaǳony do programów studiów
⁵po ta o y ur pra a a no ci intele tualne
za sprawą Rozporząǳenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  listopada  roku w sprawie Kraowych Ram Kwaliﬁkac i dla Szkolnictwa Wyższego (ǲiennik Ustaw z  r., Nr , poz. ). W „Opisie
efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych” w pozyc i HlA_Wo rozporząǳenie mówi, że „osoba posiada ąca kwaliﬁkac e pierwszego stopnia” — „zna i rozumie podstawowe po ęcia
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowe i prawa autorskiego”. [przypis autorski]
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W rozǳiale  analizu ę ese Karola Irzykowskiego lagiato y chara ter pr e o
literac ich
ol ce, zwraca ąc uwagę na ego usytuowanie w kontekście zaangażowania
autora w debatę o pierwsze polskie ustawie o prawie autorskim. Śleǳąc formułowane
przez autora a u y zróżnicowane deﬁnic e po ęcia plagiatu, pokazu ę zarazem, w aki
sposób dyskurs prawny przekształca się w dyskurs estetyczno-literacki i akie to przynosi
skutki.
Rozǳiał  poświęcony est mie scu reﬂeks i nad prawem autorskim w dekonstrukcy ne myśli Jacques a Derridy. Odwołu ąc się do dwóch ese ów ancuskiego ﬁlozofa
( i ite nc a c… oraz r e ra e ), śleǳę to, w aki sposób prawo autorskie zostae wciągnięte w obszar reﬂeks i o literaturze oraz ak pewne rozstrzygnięcia teoretyczne
u awnia ą swo e prawno-instytuc onalne konsekwenc e. Obserwac e poczynione w związku z tekstami teoretycznymi konontu ę ze strategią literacką realizowaną w powieści
Teodora Parnickiego u a ale ich po r y, która stanowi przykład na to, w aki sposób
literatura potraﬁ ednocześnie tematyzować i krytykować swó status przedmiotu prawa.
W rozǳiale  za mu ę się sposobami funkc onowania myślenia futurologicznego
w dyskursie prawnoautorskim — tego, dlaczego i w aki sposób temat przyszłości tak
regularnie w nim powraca. Obserwac e dotyczące dyskus i prawoznawczych konontuę z efektami konkursu uture o opyright, w ramach którego powstało kilkanaście
krótkich tekstów o charakterze literackim poświęconych tytułowe przyszłości prawa autorskiego. Skupia ąc się na tych, ak się okaże, mało wyraﬁnowanych tekstach literackich, usiłu ę wskazać na głębokie zinternalizowanie logiki prawnoautorskie w kulturze
współczesne oraz na trudności, akie ta sytuac a stwarza dla myślenia o alternatywnych
modelach funkc onowania kultury i powiązanych z nimi regulac i prawnych.
Wreszcie w rozǳiale  staram się zsyntetyzować zawarte tu analizy, by wskazać na
ich właściwą stawkę, możliwe konsekwenc e oraz potenc alne korzyści, akie mogą one
przynieść dyskus i o sposobach funkc onowania literatury w społeczeństwie późne nowoczesności.

. 
Prawo i literatura
Systematyczne badania nad związkami prawa i literatury rozpoczęły się w latach .
XX wieku w Stanach Z ednoczonych. Za ich inic atora uważa się zwykle Jamesa Boyda
White’a, autora książki he egal agination⁶. Badacz zwraca uwagę na retorykę ako
wspólny mianownik prawa i literatury, istotny nie tylko ze względu na ęzykowy charakter obu ǳieǳin, ale również zadanie budowania wspólnoty. Zamiar autora est ednak
przede wszystkim dydaktyczny, a he egal agination est skierowane prymarnie do
studentów prawa⁷. White za mu e się charakterystyką ęzyka prawnego oraz możliwościami ego wzbogacenia ǳięki odwołaniom do literatury, a wy ściową tezą książki est
uznanie prawnika za pisarza (rozǳiał  nosi tytuł: „The Lawyer as Writer”). Takie u ęcie
stanowi kontynuac ę wcześnie szych prób aplikowania kryteriów literackich do tekstów
prawniczych, obecnych np. w antologii he a a iterature n nthology o reat
riting in an a out the a z  roku⁸.
Praktyka łączenia analiz retorycznych z celami dydaktycznymi znalazła swo e rozwinięcie w późnie szych pracach White’a oraz innych autorów, m.in. Petera Goodricha,
który w książce ea ing the a pode mu e analizę głębokich struktur retorycznych rząǳących dyskursem prawniczym⁹. Badania nad prawem i literaturą szybko przyciągnęły
intelektualistów zaangażowanych w dyskus e polityczne i ideologiczne (sytuu ących się
zwykle po lewe stronie sceny polityczne ). Richard Weisberg, autor neologizmu „poethics”, wskazu e przede wszystkim na etyczne i polityczne aspekty odǳiaływania litera⁶ he egal agination — J. B. White, he egal agination, University of Chicago Press, Chicago .
[przypis autorski]
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tury na dyskurs prawny¹⁰. Z kolei Robin West akcentu e polityczne znaczenie literatury,
wiążąc e z krytyką społeczną (zwłaszcza feministyczną):
musimy, ak twierǳi White, poświęcać uwagę tekstom literackim dotyczącym prawa, ale powinniśmy również tworzyć, słuchać, krytykować i uczestniczyć w produkc i narrac i dotyczących wpływu norm i instytuc i prawnych
na subiektywne życie tych, których prawna wspólnota tekstualna wyklucza¹¹.
Prze ście od dydaktyki do polityki — które należałoby u mować racze ako zmianę
w rozłożeniu akcentów niż radykalną zmianę perspektywy — wpływa również na pozyc ę literatury w e relac i z prawem. O ile w pracach White a literatura stwarza zaplecze
dla edukac i prawników,  tyle w u ęciu Weinsberga sta e się ona użyteczna dla dyskus i
etyczne  polityczne , ednak uż w ramach koncepc i West sama literatura okazu e się
narzęǳiem krytyki właǳy. Badania a an iterature rozwĳa ą się także ǳiś w spektrum wyznaczonym z edne strony przez dydaktykę, a z drugie — przez politykę.
Rekonstruu ąc punkty węzłowe tych badań, zwrócę uwagę na na ważnie sze pytania
stawiane w ich ramach oraz zaprezentu ę zróżnicowane strategie uǳielania na nie odpowieǳi. W tym celu odniosę się do trzech książek podsumowu ących kole ne etapy
rozwo u badań nad prawem i literaturą i stanowiących próbę zdeﬁniowania pola, w którym sytuu ą się zainteresowania badawcze ich autorów. Będą to: a an iterature
Richarda A. Posnera¹², a an iterature o i ilite an er pecti e Iana Warda¹³ oraz
ritical ntro uction to a an iterature Kierana Dolina¹⁴. Tego roǳa u metaanaliza
pozwoli na wstępne rozpoznanie pola badawczego, ale umożliwi również zdanie sprawy
z dyscyplinarne samoświadomości badaczy sytuu ących się w ramach tego pola.
Typologię relac i mięǳy prawem a literaturą rozpocznę od problemu granicy odǳiela ące te dwie ǳieǳiny (praktyki, instytuc e, dyskursy), a więc ednocześnie od pytań
o charakter i dyscyplinarne usytuowanie badań spod znaku a an iterature. Dolin,
wychoǳąc od historii wykorzystania wiersza Roberta Frosta en ing all w sporze argumentacy nym sęǳiów amerykańskiego Sądu Na wyższego — toczącym się przy okaz i
sprawy, w które rozstrzygano o możliwości wpływania przez Kongres na prawomocność
wyroków wydawanych przez sądy — wskazu e na po ęcie granicy ako kluczowe w myśleniu nie tylko o prawie własności, poǳiale właǳ w nowoczesnym państwie (czego dotyczyła sprawa rozpatrywana przez sąd) czy prawie ako takim, ale również o relac i prawa
i literatury. Co więce — przekonu e autor — zasługą literatury est e umie ętność zwracania uwagi na tę granicę i e funkc onowanie. Spór sęǳiów Sądu Na wyższego z 
roku o znaczenie wiersza Frosta rzuca, zdaniem Dolina, światło na charakter te granicy:
„Docenienie przez sąd Napra iania uru Frosta sugeru e, że prawo i literatura stanowią
sąsiednie pola, odǳielone od siebie płotem granicznym, który wciąż się załamu e, pomimo regularne konserwac i”¹⁵. Wynika stąd, że prawo i literatura stanowią osobne ǳieǳiny, ednak granica mięǳy nimi ma charakter niestabilnego, zmiennego historycznie
konstruktu (te zmienności dotyczą analizy drugie części książki). Przyczyną niestałości
¹⁰ ichar
ei erg autor neologi u poethic
— R. Weisberg, oethic an ther trategie o a
iterature, Columbia University Press, New York . [przypis autorski]
¹¹ u i y a t ier i hite po i ca u ag
— R. L. West, o unitie e t an a
e ection
on the a an iterature o e ent, „Yale Journal of Law and the Humanities” , t. , s. . [przypis
autorski]
¹² a an iterature ichar a
o nera — R. A. Posner, a an iterature, Harvard University Press,
Cambridge-London . Pierwsze wydanie ukazało się w  roku ze znamiennym podtytułem:
i un
er too elation hip. [przypis autorski]
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an er pecti e , Cambridge University Press, Cambridge-New York . [przypis autorski]
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Tabaczyński, Korporac a Ha!art, Kraków ; K. Dolin, ra o autor ie, tłum. M. Jakubowiak, w: oc olo
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te granicy est wspólna podstawa zarówno prawa, ak literatury — ęzyk: „Wspólna podstawa w postaci ęzyka stawia opór odǳiału ącym na nią formom i poǳiałom”¹⁶. Dolin
zda e się tym samym zakładać, że żywioł ęzykowy — ako sposób „strukturyzowania
rzeczywistości” (określenie zapożyczone od Bourdieu)¹⁷ — est pierwotny wobec poǳiałów dyscyplinarnych, które z tego powodu okazu ą się tymczasowe, co z kolei stwarza
możliwości „dialogu mięǳy tymi dwoma dyscyplinami, autoryzowanych i nieautoryzowanych przechaǳek ponad granicą, «subwers i» i obserwac i”¹⁸. Pomimo nieszczelności
granicy badacz nie skłania się do całkowitego e zniwelowania, kryterium różnicu ące
zna du ąc w Wittgensteinowskim po ęciu gier ęzykowych. Uzna ąc ęzyk za podstawę
obu typów praktyk, Dolin zaznacza różnice funkc onalne mięǳy nimi: „prawo i literatura wypowiada ą odmienne roǳa e zdań: to pierwsze nakazu ące posłuszeństwo pod
groźbą kary, ta druga zachęca ąca do przy emnego rozpoznania i zgody”¹⁹. Ta dwoistość:
wspólne podstawy i odmiennych funkc i oraz istnienia granicy i e nieszczelności —
prowaǳi Dolina do zamiany metafory płotu — niosące ze sobą negatywne konotac e
(zakaz, izolac a), na inną — mostu, buǳące racze pozytywne sko arzenia (łączenie, pokonywanie przeszkód). Takie u ęcie relac i mięǳy prawem a literaturą, które zakłada ich
wspólne ęzykowe uwarunkowanie oraz funkc onalne zróżnicowanie, pozwala Dolinowi
przedstawić badania a an iterature ako pro ekt interdyscyplinarny, podporządkowany problematyce społeczne : „Pod szyldem tego interdyscyplinarnego pro ektu etyka
i estetyka sta ą się aktywnymi partnerami polityki w tworzeniu normatywnych podstaw
sprawiedliwego społeczeństwa”²⁰. Ostatecznie więc i prawo, i literatura zosta ą zaprzęgnięte w służbę kwestii politycznych.
Autonomię obu ǳieǳin podkreśla również, choć ze znacznie większym zaangażowaniem, Posner. Podobnie ak Dolin, wskazu e na przepuszczalność granicy mięǳy prawem
a literaturą, przyczyny te przepuszczalności upatru e ednak w osłabieniu autonomii akademickich dyscyplin prawo- i literaturoznawstwa:
Prawo i literatura są barǳo starymi ǳieǳinami, ale badania a an iterature
nie mogły się wyłonić ako dyscyplina, dopóki prawo- i literaturoznawstwo nie przestały stanowić autonomicznych obszarów wyznaczanych przez niezachoǳące na siebie
korpusy tekstów — kanon literacki w przypadku wieǳy o literaturze, a w przypadku
prawoznawstwa — zróżnicowane teksty, od ustaw, przepisów konstytucy nych i opinii,
po akty i traktaty pisane przez prawników. Zacieranie granic odǳiela ących osobne dyscypliny akademickie oraz rosnący profes onalizm i ambic e intelektualne w „miękkich”
ǳieǳinach, takich ak literatura i prawo, wzbuǳiło wza emne zainteresowanie niektórych badaczy literatury i niektórych badaczy prawa ich ǳieǳinami²¹.
Docenia ąc możliwości otwarte ǳięki rozmyciu granic, Posner wskazu e na potenc alne niebezpieczeństwa takich (i wszystkich innych) interdyscyplinarnych badań, wynika ące z niedostatecznego rozeznania w dyscyplinie, do które sięga ą badacze. Na ważnie sza opinia, która odróżnia w te kwestii Posnera od Dolina, dotyczy celu prowaǳenia badań a an iterature. O ile Dolin wskazu e na prymat kwestii politycznych,
przekształcanie obu dyscyplin poprzez wza emne odǳiaływanie oraz odrębne osiągnięcia
badawcze, o tyle dla Posnera na ważnie sze są pożytki, akie może przynieść tego typu
przedsięwzięcie dla dyscyplin wy ściowych, a szczególnie — dla prawa. Posner odrzuca
ednocześnie, ako zbyt daleko sięga ący, polityczny wymiar badań a an iterature,
twierǳąc, że ego istnienie est wynikiem nieporozumienia dotyczącego samego terminu
„prawo” Zdaniem badacza, autorzy tacy ak Weinsberg czy Dolin interesu ą się prawem
wyłącznie ako po ęciem o wysokim poziomie abstrakc i (prawem ako „aktywnością kulturową” bądź „procesem tworzenia znaczeń”²²), co sprawia, że nie ma ą oni właściwie nic
do powieǳenia ani na temat prawa, ani na temat literatury. Posner proponu e zamiast
tego skupienie się na faktycznych pożytkach, akie ze spotkania obu ǳieǳin mogą wy¹⁶ r yc yn nie ta o ci te granicy e t
— Tamże. [przypis autorski]
¹⁷ olin a e i ty a y a a a e
— Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁸ ialogu i y ty i o a y cyplina i — Tamże, s. –. [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁹ pra o i literatura ypo ia a o ienne ro a e a
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nieść ich przedstawiciele. Okazu e się więc, że o ile badacz docenia pożytki wynika ące
z rozszczelnienia granic mięǳy dyscyplinami, o tyle uzna e za konieczne podtrzymywanie
tych granic w niezmienionym mie scu. Innymi słowy: interdyscyplinarność est możliwa
tylko przy zachowaniu ścisłych granic dyscyplinarnych.
Z kolei Ward zda e się łączyć stanowiska Dolina i Posnera. Za tym drugim przy mue, że na większą zaletą badań a an iterature są korzyści, akie mogą one przynieść
wy ściowym dyscyplinom, tyle tylko, że w swo e książce ogranicza się wyłącznie do perspektywy prawnicze (co nie ǳiwi, gdyż sam est prawoznawcą). Dla Warda atrakcy ność
literatury dla prawa wynika z e przystępności oraz szerokiego odǳiaływania, odróżnionych od hermetyczności i elitarności dyskursu prawnego. Dlatego za na ważnie sze uzna e
on cele dydaktyczne nurtu a an iterature i twierǳi — powołu ąc się na White’a —
że to „integrac a literatury w ramach studiów prawniczych, a nie studia nad nią ako obcą
ǳieǳiną, zna du ą się w samym centrum pro ektu a an iterature”²³. Oznaczałoby
to, że literatura stawałaby się przedmiotem prawoznawstwa, bez zapośredniczeń w dyskursie literaturoznawczym. Nie mogłoby tu być więc mowy o interdyscyplinarności, ale
racze o pewnego roǳa u (wrogim) prze ęciu.
Jednak absolutyzac a perspektywy prawnicze nie skutku e u Warda umacnianiem
granic dyscyplinarnych. Przeciwnie, podobnie ak Dolin, w swoich analizach podporządkowu e a an iterature kwestiom politycznym, ale także historycznym czy ﬁlozoﬁcznym. Pisząc o Shakespearze, deklaru e zainteresowanie historią doktryn monarchistycznych oǳwierciedloną w tekstach dramaturga, ale ego analizy prowaǳą racze
w kierunku historii polityczne . W rozǳiale dotyczącym problemu odpowieǳialności
w powieści nowoczesne analizu e prawo — i usytuowanie względem prawa — ako metaforę kondyc i luǳkie . Wreszcie w interpretac i ienia r y Umberto Eco za mu e się
przede wszystkim historią ﬁlozoﬁi średniowieczne i sporem tomistów z ockhamistami.
Okazu e się zatem, że w efekcie postulowanego przez Warda zagarnięcia literatury przez
prawoznawstwo rozmywa ą się granice dyscyplinarne tego ostatniego, a analizy prowaǳone pod znakiem a an iterature prowaǳą we wszystkich możliwych kierunkach
— niekoniecznie związanych czy to z prawem, czy z literaturą.
Rozszczelnienie granic mięǳy literaturą a prawem oraz mięǳy wieǳą o literaturze
a prawoznawstwem prowaǳi do pytań o charakter możliwych powiązań obu ǳieǳin.
Zarówno Dolin, ak Posner wymienia ą cały szereg obszarów wspólnych, w tym m.in.
literackie reprezentac e prawa i ego procedur, literackie aspekty tekstów prawnych, wykorzystanie literatury w edukac i prawnicze , teorie interpretac i, prawne regulac e funkc onowania literatury, odǳiaływanie ideologii na konstrukc e prawne za sprawą literatury²⁴. W ramach badań a an iterature te zróżnicowane problemy ǳieli się zwykle na
dwie kategorie: la in literature (prawo w literaturze) oraz la a literature (prawo ako
literatura).
Prawo w literaturze
Problemy prawa ako tematu pode mowanego przez literaturę dotyczą m.in. znaczenia
po ęcia prawa obecnego w tekstach literackich, ego relac i do pozostałych elementów
semantycznych, związków mimetycznych z historycznymi praktykami prawnymi, kwestii
metaforyzac i, możliwości i sposobów odǳiaływania literatury na dyskurs oraz instytuc e
prawne oraz politycznego wymiaru literatury.
Ward wymienia trzy kategorie tekstów literackich, które mogą być brane pod uwagę
w badaniach a an iterature: ǳieła literackie wykłada ące prawo, teksty literackie
komentu ące problemy prawne oraz literatura wykorzystu ąca prawo ako metaforę²⁵.
W odniesieniu do grupy pierwsze , Ward wskazu e na obecność narrac i urydycznych
— ustanawia ących prawa — w Europie w epoce przednowoczesne oraz w kulturach
pozaeurope skich, poda ąc przykłady Talmudu oraz Koranu. Powołu ąc się na Paula Ricoeura, badacz akcentu e wy ątkowość spec alizac i dyskursu prawnego ( ako dyskursu
²³ olei ar
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naukowego) w nowoczesne kulturze Zachodu na tle innych epok i kultur, w których
wykorzystanie metafor i paraboli dla wyrażania i ustanawiania norm prawnych stanowiło
regułę. Zdaniem Warda, wy ątkowym przebłyskiem tego typu literatury były w kulturze
Zachodu nowożytne utopie, m.in. Thomasa More’a czy Francisa Bacona.
Druga kategoria obe mu e teksty literackie odnoszące się bezpośrednio do prawa —
ako praktyki społeczne , instytuc i czy specyﬁcznego dyskursu. Ward poda e przykłady m.in. Samotni Dickensa (parodiu ące bryty ski porządek prawny XIX wieku), Dumy
i uprzeǳenia Jane Austen (stanowiące komentarz do prawne sytuac i kobiet, szczególnie
w kwestii ǳieǳiczenia) czy Zabić drozda Harper Lee (pode mu ące problem dyskryminac i rasowe w Stanach Z ednoczonych). Badacz zwraca szczególną uwagę na satyrę
ako uprzywile owany gatunek literacki służący krytycznemu pode mowaniu problematyki prawa.
Z kolei do trzecie grupy Ward zalicza głównie teksty nowoczesne — Dosto ewskiego, Kafki czy Camusa — w których metaforyka prawna służy analizie „kondyc i luǳkie ”.
Zdaniem Warda, Proces Kafki niewiele może nam powieǳieć na temat procedury sądowe w Austro-Węgrzech. Stan oskarżenia, w którym zna du e się Józef K., est racze
metaforą sytuac i człowieka nowoczesnego, uwikłanego w sieć alienu ących zależności,
wobec których bohater nie potraﬁ wziąć odpowieǳialności za swo e ǳiałanie.
Zdaniem Posnera, właśnie to ostatnie, metaforyczne znaczenie prawa est dominu ące w literaturze . Badacz uzasadnia to twierǳenie²⁶, odwołu ąc się do po ęcia „próby
czasu”²⁷ ako edynego, ego zdaniem, operatywnego kryterium wartości estetycznych:
„Spośród dwu pod wieloma względami podobnych ǳieł literackich powstałych dawno
temu, ednego o prawie i drugiego o zwycza ach pogrzebowych lub rzemiośle, to pierwsze ma większe szanse być czytanym w XXI wieku”²⁸. Aby ǳieło pode mu ące problem
prawa pozostawało aktualne, istotne est, aby obe mowało ono możliwie na szersze ego
znaczenia, odnoszące się do ogólnych (uniwersalnych) mechanizmów ego funkc onowania, takich ak: trudności przyporządkowania konkretnego zdarzenia do norm prawnych,
tendenc a prawa do dychotomicznego traktowania z awisk ciągłych, nieelastyczność przepisów, problem ich zmiany bądź częściowego omĳania. Ponadto prawo może stanowić,
zdaniem Posnera, doskonałą metaforę dla przypadkowości, arbitralności i niesprawiedliwości doświadczanych w życiu i opisywanych w literaturze.
Prawo obecne w ten sposób w tekstach literackich — ako wysoko abstrakcy ne poęcie bądź metafora — okazu e się ednak, w opinii badacza, mało przydatne dla zwykłych, coǳiennych czynności prawnych, wymaga ących zna omości szczegółowych procedur i przepisów, dla których zwykle braku e mie sca w literaturze. Posner dostrzega
ednak potenc ał wykorzystania tekstów literackich w dydaktyce akademickie , w ramach
które mogą one stanowić suplement bądź zamiennik dla „zakurzonych tomów ﬁlozoﬁi
prawa”²⁹.
Dostrzeżenie różnicy mięǳy prawniczym a literackim funkc onowaniem po ęcia prawa ma też oddawać sprawiedliwość ǳiełom, w których ono występu e, lecz dla których
nie est naczelnym problemem. Podobnie ak Ward, Posner twierǳi, że w przypadku
ǳieł Kafki czy Camusa prawo stanowi tylko metaforę innych problemów (Posner nazywa
e „metaﬁzycznymi”³⁰ ), a sprowaǳanie ich znaczeń wyłącznie do problematyki prawne
znacząco ogranicza ich semantyczne bogactwo: „Nie sugeru ę, że roce nie dotyczy prawa (…). Nie chcę tylko, aby rozumienie metaﬁzycznych i psychologicznych problemów
ego [Kafki — przyp. MJ] prozy zostało odrzucone przez nacisk na znaczenia prawne,
akiekolwiek by one nie były”³¹. Tym samym badacz sprzeciwia się takim interpretac om,
które skupia ąc się na problematyce prawne , wyprowaǳa ą z nie daleko idące wnioski
dotyczące stosunków prawno-politycznych.
Choć Dolin nie pode mu e wprost problemu prawa w literaturze, to ednak na podstawie ego studiów interpretacy nych można wywnioskować, że est zwolennikiem wła²⁶
²⁷
²⁸
²⁹
³⁰
³¹
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śnie tego pode ścia, które krytyku e Posner. Komentu ąc mie sce literatury w nowoczesnych dyskus ach prawnych, wskazu e przede wszystkim na subwersywny charakter
tekstów literackich, podważa ących ustalony porządek prawny w imię dynamicznie zmienia ących się wymogów współczesności:
Podczas gdy prawo wzmacniało granice mięǳy obywatelem a kryminalistą, człowiekiem a zwierzęciem, prawdą a błędem, Wilde zrobił karierę ako pisarz, kompliku ąc e. Literatura nowoczesna est przestrzenią, w które
tradycy ne granice i kategorie są kwestionowane, i z tego powodu literackie
reprezentac e prawa są zwykle dogłębnie krytyczne³².
Dolin poda e przykłady autorów i grup literackich, które zaangażowane były w zmiany społeczne (Dickensa, Zoli oraz nurtu „literatury sympatii”³³, z Jackiem Londonem
i Uptonem Sinclairem na czele) i które stawiały sobie za cel zmianę stosunków społeczno-politycznych ǳięki dokładnemu dokumentowaniu i upublicznianiu w literackie
formie sytuac i marginalizowanych grup społecznych. Jednak w takim u ęciu to przede
wszystkim polityka okazu e się głównym punktem odniesienia i przestrzenią odǳiaływania literatury, natomiast prawo — rozumiane w tym wypadku ako kodyﬁkac a porządku
politycznego — sta e się tylko problemem pośrednim.
Zasięg „prawa w literaturze” okazu e się stosunkowo niewielki, eśli zosta e ograniczony wyłącznie do tematyczne analizy literatury oraz odseparowany od problemów
użycia ęzyka w dyskursach literackim oraz prawnym. Właśnie kwestia ęzykowego statusu prawa należy do obszaru wyznaczanego przez kategorię „prawa ako literatury”.
Prawo ako literatura
Wspomniana na początku ninie szego szkicu antologia a a iterature, zbiera ąca
teksty prawne o wysokich walorach literackich, ograniczała możliwości literaturoznawcze — szczególnie utrzymane w paradygmacie estetycznym — interpretac i wyłącznie
do pewne grupy tekstów. Jednak przedstawiciele nurtu a an iterature szybko doszli do przekonania, że wspólna dla literatury i prawa podstawa w postaci ęzyka pozwala
na swobodne przemieszczanie metod analitycznych z edne ǳieǳiny do drugie . Doprowaǳiło to do prób aplikowania literackich teorii interpretac i oraz ﬁlozoﬁi ęzyka do
lektury tekstów prawnych. Wraz z tymi próbami na gruncie badań a an iteratu
re po awiły się dyskus e dotyczące zasadności, operacy ności i efektywności tego typu
metod w praktyce prawne . Towarzyszyły im znane z literaturoznawstwa spory  właściwe sposoby ustalania/konstruowania znaczenia, ograniczenia interpretac i, funkc e autora
i czytelnika itd.
Ward zda e z nich relac ę, wyznacza ąc dla całego spektrum stanowisk dwa bieguny
w postaciach patronów: Gadamera i Derridy, po stronie tego pierwszego umieszcza ąc
zwolenników hermeneutyki w e konserwatywne wers i (Owen Fiss, Ronald Dworkin,
Richard Posner), a po stronie drugiego — przedstawicieli amerykańskiego neopragmatyzmu (Stanley Fish, Richard Rorty) oraz różnych wers i politycznie zorientowanego
tekstualizmu (np. Richard Weisberg). Pomimo zarysowania rozległego kra obrazu dyskus i Ward unika za ęcia w nie własnego stanowiska, choć pośrednio sugeru e, że est
zwolennikiem umiarkowanego konstruktywizmu interpretacy nego: „To ty, nie a, esteś
tu na ważnie szy, i to ty, ako czytelnik, musisz wyciągnąć swo e własne wnioski”³⁴.
Dolin skupia się na formalnych — oraz wynika ących z nich ideologicznych — analizach ęzyka prawniczego. Wśród wiodących szkół za mu ących się takimi badaniami
wymienia orientac ę retoryczną (White, Goodrich), lingwistyczne studia prawne (A. S.
Diamond) oraz, przede wszystkim, narratywizm prawoznawczy (narrati e uri pru ence),
związany z takimi postaciami ak Robert Cover, Robin West czy Robert A. Ferguson.
Do głównych ambic i te szkoły należy analiza dyskursu prawnego uwzględnia ąca występowanie i funkc e narrac i w procedurach prawnych oraz krytyczny namysł nad ich
³² o c a g y pra o
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— K. Dolin,
s. . [przypis autorski]
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uwarunkowaniami. Narratywizm prawoznawczy — powiada Dolin — „ ako tryb krytyki prawa łączy analizę historii prezentowanych w sąǳie, wykrywanie stłumionych lub
wykluczonych głosów oraz opowiadanie nowych historii, wcześnie niesłyszalnych przed
prawem”³⁵. Takie nastawienie badawcze okazu e się istotne w interpretac ach Dolina,
szczególnie tych dotyczących problemu emancypac i kobiet w XIX wieku oraz dyskryminac i rasowe w Stanach Z ednoczonych.
Na większy sceptycyzm wobec możliwości zastosowania metod badań literackich do
analizy prawa wyzna e Posner. Odpowiada ąc na postawione w tytule ednego z podrozǳiałów swo e książki pytanie: „Czego prawo może się nauczyć od krytyki literackie ?”,
bierze pod uwagę dwa paradygmaty interpretacy ne: eden wywieǳiony ze szkoły Ne
ritici , drugi — z dekonstrukc i, wskazu ąc ostatecznie na ograniczoną użyteczność
obu metod w specyﬁcznie uwarunkowanym polu dyskursu prawnego. Podkreśla ąc dyscyplinarną odrębność prawa i literatury, Posner uważa sposoby użycia ęzyka za kryterium różnicu ące. O ile w literaturze — zgodnie zarówno z formalistycznymi tezami Ne
ritici , ak tekstualistycznym stanowiskiem dekonstrukc i — ukształtowanie ęzykowe wysuwa się na plan pierwszy, powodu ąc, że ǳieło literackie, które ulega paraazie,
nie zachowu e swo ego właściwego charakteru, o tyle w dyskursie prawnym styl — czyli
literacki wymiar tekstu (np. uzasadnienia wyroku sądowego) — musi zostać wyraźnie
odǳielony od zawartości po ęciowe , która stanowi właściwą ego treść. Z tego właśnie
powodu metody analizy literackie nie sprawǳa ą się w odniesieniu do tekstów prawnych.
W konsekwenc i Posner ogranicza możliwości odǳiaływania badań literackich na
dyskurs prawny edynie do kwestii doskonalenia stylu czy szerze — kultury literackie
prawników. Zna omość zasad retoryki, w tym konstruowania narrac i, może pozwolić
prawnikom osiągać lepsze efekty perswazy ne oraz tworzyć teksty o literackich wartościach dodanych. Posner postulu e więc powrót do wy ściowego znaczenia la a litera
ture, ograniczonego do pewne grupy szczególnie atrakcy nych retorycznie tekstów.
Zagadnienia i propozyc e metodologiczne zebrane w ramach kategorii la in literatu
re oraz la a literature okazu ą się pod wieloma względami problematyczne. Po pierwsze,
skupia ą się one przede wszystkim na prawie, powodu ąc, że literatura pełni w nich funkc ę służebną. Po drugie, buǳą wątpliwości — właściwe wszystkim pro ektom interdyscyplinarnym — co do zasadności i operacy ne skuteczności przenoszenia metod mięǳy
różnymi ǳieǳinami. Po trzecie, stwarza ą ryzyko takiego poszerzenia granic dyscyplin,
wskutek którego sta ą się one nierozpoznawalne, co ma niewątpliwie swo e zalety, ednak
powodu e, że efekty poznawcze okazu ą się niewielkie lub żadne.
Istnie e ednak taki aspekt współodǳiaływania prawa i literatury, który — ak się
wyda e — pozwala na uniknięcie powyższych problemów. Dotyczy on tego wymiaru
prawa, który bezpośrednio odǳiału e na funkc onowanie literatury, pozwala więc nie
tyle skonceptualizować na nowo relac e mięǳy obiema ǳieǳinami, ile pod ąć analizę
faktycznego ich współodǳiaływania.
Prawne granice literatury
Zarówno Posner, ak Dolin zgaǳa ą się co do tego, że prawo wywiera istotny wpływ
na sposoby funkc onowania literatury. Prawo — przy użyciu takich kategorii ak obsceniczność czy zniesławienie — wyznacza granice tego, co w danym społeczeństwie est
możliwe do powieǳenia, oraz przewidu e kary w wypadku naruszenia tych granic. Z kolei prawo autorskie regulu e obiegi literatury, przypisu e teksty do osób i określa zakres
własności, stanowiąc uprzywile owaną przestrzeń, na które spotyka ą się prawo i literatura.
Dolin i Posner zgodnie wskazu ą na przełomowy moment w kształtowaniu się prawa
autorskiego, akim był — przyna mnie w kra ach anglo ęzycznych — początek XVIII
wieku. Uchwalony w  roku w Anglii Statut Anny dał początek nowoczesne ochronie prawa autorów i wydawców do wyłącznego czerpania korzyści ma ątkowych z ǳieł
literackich.
Jak twierǳi Posner, wcześnie sze praktyki literackie opierały się na paradygmacie
imitac i/emulac i, zakłada ącym uzależnienie nowo powsta ących ǳieł od tekstów wcze³⁵ a o try ryty i pra a c y anali hi torii pre ento anych
uction to a an iterature, s. . [przypis autorski]
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śnie szych. Jak pisze badacz: „Według nowoczesnych standardów Shakespeare był plagiatorem”³⁶. Zmiana tego paradygmatu została spowodowana, ak przekonu e autor, głównie
materialnymi warunkami produkc i książek: wraz z rozwo em technologii oraz male ącymi kosztami druku pisarz, który wcześnie był tylko ednym z uczestników procesu
produkcy nego, nabierał coraz większego znaczenia:
Podczas gdy rósł odsetek nowo pisanych książek, gdy osłabianie cenzury
czyniło pisanie za ęciem mnie ryzykownym (co oznacza, że buǳiło mnie sze
obawy) i gdy rozwó maszyn drukarskich i bindu ących zmnie szał znaczenie
niepiszących współpracowników w wydawaniu książki, pisarz wyróżnił się
z zespołu: stał się „autorem”³⁷.
Dla Posnera uprzywile owanym obszarem analizy funkc onowania prawa autorskiego
est nurt literatury parodystyczne , z deﬁnic i odnoszące się do istnie ących ǳieł. Zakres
i charakter możliwych przekształceń utworu chronionego est regulowany w amerykańskim systemie prawnoautorskim przez doktrynę air u e ( e polskim odpowiednikiem
est dozwolony użytek), które Posner poświęca większą część reﬂeks i w rozǳiale: „The
Regulation of Literature by Law”. I to właśnie regulac e prawne są dla Posnera na istotnie sze, a — ak sugeru e tytuł rozǳiału — relac a mięǳy literaturą a prawem est tuta
u mowana ednostronnie: to prawo określa dopuszczalność pewnych praktyk literackich,
samo pozosta ąc autonomiczną instytuc ą.
Z kolei Dolin uwzględnia obie strony te relac i. Jak zauważa badacz, zmiany w zakresie środków produkc i zbiegły się w czasie ze zmianami ideologicznymi, które skumulowały się na przełomie XVIII i XIX wieku, wraz z początkami romantyzmu, który
uprzywile ował oryginalność oraz dowartościował znaczenie indywidualnego autorstwa.
Dolin wskazu e na znaczenie Williama Wordswortha w XIX-wieczne batalii o kształt
prawa autorskiego, w którą poeta zainwestował znaczne sumy pienięǳy oraz zaangażował
się osobiście, pisząc listy, petyc e, poematy i rozprawy, ma ące wspierać pozyc ę autora
ako podmiotu ochrony prawne . Ostatecznie, ak podsumowu e Dolin, „teoria poez i
została zachowana w prawie”³⁸, które w swoich zasadniczych aspektach nie zmieniło się
do ǳiś.
Praktyka i teoria literatury okazu e się w takim u ęciu czynnikiem kształtu ącym
również system prawa autorskiego. Podstawowe po ęcia produkc i literackie : autorstwo,
utwór, oryginalność — funkc onu ą w obu porządkach, prawnym i literackim, choć mogą być w nich na różne sposoby deﬁniowane. Nie ma ednak mowy o ich całkowite
separac i.
W istocie, literaturoznawczo zorientowane badania nad prawem autorskim rozwĳa ą
się do pewnego stopnia niezależnie od głównego nurtu prawa i literatury. Z uwagi na
cechy obszaru badawczego, który wyznacza ą, wypracowały one właściwy sobie zestaw
problemów i narzęǳi. Zanim prze dę do omówienia tego roǳa u badań, stanowiących
właściwy kontekst metodologiczny te książki, chciałbym pokrótce zastanowić się nad
szerszymi kulturowymi uwarunkowaniami prowaǳenia badań na styku prawa i literatury, a szczególnie nad tym, dlaczego studia rozwĳa ące się od blisko  lat w kra ach
anglosaskich zna du ą tak niewielki oddźwięk w polskie akademii.
Prawo i literatura po dwóch stronach oceanu
Związana ze specyﬁką amerykańskie kultury prawne geneza badań a an ite
rature sprawia, że założenia te interdyscypliny nie mogą być bezkrytycznie przenoszone
na inne grunty badawcze. Pisze o tym Greta Olson w artykule o znamiennym tytule
e
ericani ing a an iterature Narrati e
pening up the tory³⁹. Olson twierǳi, że choć sytuowanie badań akademickich w esenc alistycznie po mowanych granicach
narodowych nie est, rzecz asna, pożądane, to ednak zrozumienie ich specyﬁki wymaga
³⁶ e ug no oc e nych tan ar
ha e peare y plagiatore — R. A. Posner, a an iterature, s.
. [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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uwzględnienia kontekstu kultury prawne , która decydu e o samym deﬁniowaniu po ęć
prawa i literatury.
Amerykański system prawny opiera się na po ęciach co on la , precedensu oraz
procesu kontradyktory nego, w którym oskarżyciel i obrońca przedstawia ą dwie narrac e
dotyczące zdarzeń, z których edna — barǳie przekonu ąca — zosta e w końcu uznana
za obowiązu ącą. Sprawia to, że dla amerykańskich badaczy a an iterature istotne
są przede wszystkim kwestie: retoryki i zdolności perswazy nych, wiarygodności narrac i
oraz intenc onalności. Tym, co stanowi wspólny mianownik różnych propozyc i badawczych — czy to krytycznych, czy konserwatywnych — amerykańskich przedstawicieli
a an iterature est, w opinii Olson, „poszanowanie dla prawa”⁴⁰. Jego źródeł można upatrywać w stanowiącym w Stanach Z ednoczonych swego roǳa u en u co uni
założeniu o prymacie demokrac i nad ﬁlozoﬁą (by użyć formuły Richarda Rorty’ego).
W ego świetle prawo nie stanowi abstrakcy ne normy czy emanac i opresy ne właǳy,
ale est efektem demokratycznego konsensusu, który gwarantu e wszystkim obywatelom
równy uǳiał w życiu publicznym.
Z kolei w Anglii i w Niemczech (o obu tych kra ach pisze w swoim artykule Olson) — nawet pomimo różnic w kulturze prawne (model kontradyktory ny w Anglii,
model inkwizycy no-skargowy w Niemczech i większości kra ów Unii Europe skie ) —
przeważa krytyczny stosunek do prawa — nie akiegoś konkretnego porządku prawnego,
ak np. w Critical Legal Studies w Ameryce, ale prawa ako dyskursu i instytuc i. W te
perspektywie literatura sta e się narzęǳiem krytyki, pozwala ącym odkrywać obszary
wyparcia i marginalizac i wytwarzane przez prawo.
Prawo i literatura nie znaczą tego samego po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
W Stanach Z ednoczonych prawo est przestrzenią dominac i retoryki (to z tego powodu amerykańskie ﬁlmy i seriale prawnicze są tak popularne) i dlatego znacznie bliże mu
do literatury. W Europie natomiast granica mięǳy prawem a literaturą est znacznie
mocnie zarysowana, co sprawia, że relac e obu tych autonomicznych ǳieǳin domaga ą
się dopiero konceptualizac i i analizy. Nie bez znaczenia est również fakt, że funkc onu ący w Polsce system kształcenia wyższego kłaǳie duży nacisk na separac ę dyscyplin
i spec alizac i. Problem ten est ednak wpisany w samą istotę badań nad prawem i literaturą, a wynika ące z nich potenc alne korzyści poznawcze powinny, ak sąǳę, zachęcać
do twórczego naruszania granic dyscyplin i ęzyków.
Kulturowe studia nad prawem autorskim
Zainspirowane krótką uwagą Michela Foucaulta kulturowe studia nad prawem autorskim rozwĳa ą się od ponad  lat. Choć formalnie na bliże im do badań la an
literature, to z uwagi na specyﬁczne cechy swo ego przedmiotu badań w nieco odmienny sposób formułu ą problemy badawcze, mimo że wciąż nie osiągnęły statusu wyraźnie
zdeﬁniowane subdyscypliny⁴¹. Ich specyﬁka opiera się na potraktowaniu prawa autorskiego ako obszaru w istotny sposób współkształtu ącego praktyki kulturowe (zarówno
ǳiałania artystyczne, ak i coǳienne praktyki symboliczne oraz komunikacy ne). Prawo
autorskie w takie optyce est polem ścierania się i instytuc onalizowania zróżnicowanych interesów społecznych, a zarazem siatką po ęciową służącą określaniu, deﬁniowaniu i kontrolowaniu z awisk kulturowych. Sama ta siatka ma ednocześnie swo ą (często
zacieraną) genezę i podlega negoc ac om. Wprowaǳenie perspektywy literaturo- i kulturoznawcze do zarezerwowanych tradycy nie dla prawoznawców studiów nad prawem
autorskim pozwala odsłonić złożone sposoby, na akie rozwiązania prawne przekłada ą się
na praktyki kulturowe, ale również ukazać, akie konsekwenc e przynoszą te ostatnie dla
porządku prawnego i sfery publiczne .
Zrekonstruu ę tuta na ważnie sze punkty rozwo u tych badań, odnosząc się do kilku reprezentatywnych publikac i. Analizu ąc e, będę wskazywał na kilka kwestii istotnych dla myślenia o dyscyplinarnym usytuowaniu tych badań: w aki sposób deﬁniowana
est relac a mięǳy prawem autorskim a literaturą?, w akich rolach występu ą oba typy
praktyk, instytuc i i dyskursów?, akie efekty dla ich rozumienia przynoszą prowaǳone
⁴⁰ po ano anie la pra a — Tamże, s. . [przypis autorski]
— Por. również: M. L. McGill, opyright an
⁴¹ ho or alnie na li e i o a a la an literature
ntellectual roperty he tate o the i cipline, „Book History” , t. . [przypis autorski]
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analizy? Nie bęǳie mi choǳiło wyłącznie o streszczenie dotychczasowych badań, lecz
przede wszystkim o próbę wypreparowania z nich modelu myślenia o związkach literatury z prawem autorskim, który okaże się istotny dla pode mowanych w te książce analiz.
Historyczność autora
Kulturowe studia nad prawem autorskim ma ą swo ą prostą do wskazania — bo deklarowaną przez wszystkich za mu ących się nimi badaczy — genealogię. Sytuować ą należy w ese u Michela Foucaulta z  roku i e t autor ⁴², w którym ancuski historyk
idei, próbu ąc odpowieǳieć na tytułowe pytanie, wyróżnia cały szereg determinant historycznych decydu ących o zmiennym funkc onowaniu kategorii autora. Foucault wiąże
wyłonienie się kategorii autora m.in. z dokonu ącą się na przełomie XVIII i XIX wieku
kodyﬁkac ą praw regulu ących rynek wydawniczy, wynika ącą z edne strony z kształtowania się nowoczesnego państwa (wraz z nowoczesną instytuc ą cenzury), a z drugie —
z rozwo u kapitalizmu oraz kształtowania się statusu książki ako produktu rynkowego.
Na ważnie sze okazu e się tuta wyraźne uhistorycznienie analizowanego po ęcia, wskazanie na ego genealogię i historyczne warunki możliwości: „funkc a autora związana est
z prawnym i instytuc onalnym systemem, który otacza, określa i umożliwia uniwersum
dyskursu”⁴³. Przy te okaz i Foucault sugeru e szereg pytań i problemów, którymi sam nie
chce się za ąć, a które wyznacza ą potenc alny program badawczy, nazwany przez badacza
„soc ohistoryczną analizą postaci autora”:
Jak autor sta e się ednostką w takie kulturze ak nasza, aki status zosta e
mu przyǳielony, od kiedy na przykład zaczyna się badać ego autentyczność,
w akim systemie wartości zosta e umieszczony, od kiedy zaczęto opowiadać
nie tylko życie bohaterów, ale też autorów, kiedy powstała fundamentalna
kategoria krytyczna „człowiek-i-ǳieło” — wszystko to rzecz asna powinno
zostać poddane analizie⁴⁴.
Choć wszystkie te pytania ma ą znacznie szerszy zasięg i dotyczą w istocie uwarunkowań zachodniego indywidualizmu, to zasugerowane przez Foucaulta połączenie analizy soc ohistoryczne z kwestiami prawnymi przyczyniło się do zainic owania badań nad
prawnoautorskimi uwarunkowaniami funkc onowania kategorii autorstwa.
W Stanach Z ednoczonych, gǳie te badania rozwinęły się na szybcie i na prężnie ,
istotna była także publikac a w  roku wykładów profesora prawa Beǌamina Kaplana
n nhurrie ie o opyright⁴⁵. Autor rekonstruu e historię rozwo u instytuc i copy
right, a choć przy mu e perspektywę prawoznawczą, to ego narrac a nie est pozbawiona
wrażliwości na szersze uwarunkowania, „również ekonomiczne i literackie”⁴⁶, omawianych procesów.
Wyeksponowanie przez obu tych badaczy wpływu czynników kulturowych — a szczególnie literackich — na rozwó prawa otworzyło badaczom o zapleczu literaturoznawczym dostęp do pola badań zarezerwowanego dotąd dla prawoznawców. Jeśli bowiem
z awiska literackie stanowiły istotny kontekst dla powstania i ewoluc i prawa autorskiego,
to pełne zrozumienie ego historii nie może się obyć bez ekspertyzy właśnie literaturoznawcze .
Istnie e eszcze eden czynnik wpływa ący na rozwó kulturowych studiów nad prawem autorskim. Jest nim rosnące znaczenie zarówno własności intelektualne w gospodarce kra ów rozwiniętych, ak i regulac i prawnoautorskich, obe mu ących coraz większe
obszary z awisk kulturowych i społecznych. Jak pisze eden z na barǳie wpływowych
badaczy i krytyków prawa autorskiego James Boyle:
⁴²
e e u ichela oucaulta
ro u i e t autor — M. Foucault, i e t autor , tłum. M. P.
Markowski, w: M. Foucault, o ie iane napi ane ale t o i literatura, Aletheia, Warszawa . [przypis
autorski]
t ry otac a o re la i u o li ia uni
⁴³ un c a autora i ana e t pra ny i in tytuc onalny y te e
er u y ur u — Tamże, s. . [przypis autorski]
ta ie ultur e a na a
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁴ a autor ta e i e no t
⁴⁵pu li ac a
ro u y a
pro e ora pra a e a ina aplana n nhurrie ie o opyright —
B. Kaplan, n nhurrie ie o opyright, Columbia University Press, New York . [przypis autorski]
⁴⁶ r nie e ono ic ne i literac ie — Tamże, s. . [przypis autorski]
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W ciągu ostatnich  lat prawo autorskie przekształciło się z hermetyczne formy horyzontalnych regulac i mięǳyprzemysłowych w zbiór praw,
który dotyczy obywateli w coǳienności ich interakc i technologicznych i cyowych. Efektem est wzrasta ący stopień popularnego zaangażowania w kwestie od dostępu do wieǳy do regulac i internetu⁴⁷.
Wraz ze wzrostem znaczenia prawa autorskiego coraz wyraźnie sze sta e się również
to, że nie est ono w stanie w optymalny sposób regulować zróżnicowanych praktyk kulturowych. W na większe mierze dotyczy to internetu⁴⁸. Intensywny rozwó technologii
pozwala ących na przesyłanie i redystrybuowanie informac i sprawia, że mechanizm prawa autorskiego, ma ący umożliwiać sprawowanie przez autorów i wydawców kontroli nad
obiegiem utworów, sta e się niewydolny. Koszty wykonywania i rozpowszechniania kopii
utworów zapisanych w postaci cyowe radykalnie male ą, co sprawia, że nieautoryzowane kopiowanie sta e się z awiskiem powszechnym, obe mu ącym nie tylko przedsiębiorców ( ak w kra ach niemieckich pod koniec XVIII wieku, o czym piszę w rozǳiale ), ale
przede wszystkim samych odbiorców⁴⁹. To natomiast sprawia, że prawo autorskie okazu e się głównym narzęǳiem wytwarzania tzw. sztuczne rzadkości⁵⁰, tzn. wprowaǳania
prawnych ograniczeń do nieograniczonego innymi czynnikami procesu redystrybuowania dóbr niematerialnych, co z kolei wywołu e niezadowolenie społeczne, które ob awiło
się m.in. w postaci odbywa ących się na przełomie  i  roku w kra ach Unii Europe skie masowych protestów przeciwko porozumieniu handlowemu ACTA⁵¹.
Jednak współczesny kryzys prawa autorskiego — oraz szerze : praw własności intelektualne — nie ogranicza się do kwestii związanych z internetem. Dotyczy on także procesu utowarowienia wieǳy tubylcze , rynku farmaceutycznego czy sfery edukac i⁵². Często
wskazu e się również na zasadniczą niekompatybilność, aka zachoǳi mięǳy funkc onuącą w prawie autorskim koncepc ą ǳieła a praktykami artystycznymi, szczególnie w obrębie sztuk wizualnych⁵³ czy muzyki⁵⁴.
Rosnące zaangażowanie, o którym pisze Boyle, dotyczy również akademii, w które
ramach problematyka prawnoautorska — pozosta ąca dotychczas wyłączną domeną prawoznawców — sta e się przedmiotem badań innych dyscyplin, w tym literaturoznawstwa.
⁴⁷
ci gu o tatnich
lat pra o autor ie
— J. Boyle,
hen
opyright e or
o i le e on
ro the argrea e e ie , , http://www.thepublicdomain.org/wp-content/uploads///Is-Copyright-Reform-Possiblel. pdf, dostęp: ... [przypis autorski]
⁴⁸ ra e ro te nac enia pra a autor iego
— Szerze na temat problemów funkc onowania prawa
autorskiego w internecie zob. R. Markiewicz, J. Barta, ra o autor ie, Wolters Kluwer, Warszawa , rozǳ.
VII. [przypis autorski]
technologii
— Zob. K. Gliściński,
y t ie pra a a tr e one i toria por o au
⁴⁹ nten y ny ro
tor ie pra a a t o e. –, Fundac a Nowoczesna Polska, Warszawa , s. –. [przypis autorski]
⁵⁰ o nato ia t pra ia e pra o autor ie o a u e i g ny nar
ie
yt ar ania t
tuc ne r a
o ci — Zob. tamże, s. . [przypis autorski]
⁵¹ o nato ia t pra ia e pra o autor ie o a u e i g ny nar
ie
— Na ten temat zob. A.
Vetulani-Cęgiel, o ing proce ie ta to ania pra a autor iego
nii urope ie tu iu pr ypa
c a tr ania pra po re nych ie a o ierocone
Wolters Kluwer, Warszawa , rozǳ. VII. [przypis
autorski]
⁵² e na
p c e ny ry y pra a autor iego
— Na ten temat zob. G. Teubner, A. Fischer-Lescano,
anni ali ing pi te e
ill o ern a
rotect ra itional ultural pre ion , w: ntellectual roperty
an ra itional ultural pre ion in a igital n iron ent, red. C. B. Graber, M. B. Nenova, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham-Northampton ; H. Silverman, D. F. Ruggles, ultural eritage an
u an
ight , w: ultural eritage an u an ight , red. H. Silverman, D. F. Ruggles, Springer, New York ;
K. Christen, Gone Digital. original e i an the ultural o on , „International Journal of Cultural
Property” , t. , nr ; K. Bowrey, J. Anderson, he olitic o lo al n or ation haring ho e ultural
gen a re eing ance , „Social c Legal Studies” , t. , nr ; M. F. Brown, eritage rou le ecent
or on the rotection o ntangi le ultural roperty, „International Journal of Cultural Property” , t.
, nr ; L. Smith,
pty e ture
eritage an the olitic o ecognition, w: ultural eritage an u an
ight , red. H. Silverman, D. F. Ruggles, Springer, New York . [przypis autorski]
a ic i e a oon a, red. A. Kilian, S. Ruksza, CSW Kronika,
⁵³ o r ie tu i ualnych — Zob. np.
Bytom ; E. Fukumoto, he uthor ect ter the eath o the uthor
opyright in a o t o ern ge,
„Washington Law Review” , t. . [przypis autorski]
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Smelczyńska, A. Michnik, o a re e tre
o o y o u yce i pra ie autor i , Fundac a Nowoczesna Polska,
Warszawa . [przypis autorski]
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Rosnące odǳiaływanie prawa autorskiego na kulturową coǳienność podlega pro ekc i
na wcześnie sze okresy historyczne, a ego odǳiaływanie analizowane est w odniesieniu
do z awisk poprzeǳa ących intensywny rozwó globalne ekonomii własności intelektualne . Nie oznacza to ednak, że badacze dokonu ący tego roǳa u pro ekc i dopuszcza ą
się błędu anachroniczności. Mamy tu racze do czynienia ze z awiskiem analogicznym do
reﬂeks i dokonu ące się na przykład w ramach studiów posthumanistycznych, w których
współczesna intensyﬁkac a problematycznych kwestii pozwala na przeformułowanie tez
dotyczących przeszłości⁵⁵. ǲisie szy wzrost znaczenia praw własności intelektualne każe
więc formułować pytania o to, czy — a eśli tak, to w akim zakresie — podobne odǳiaływanie prawa na kulturę można obserwować w odniesieniu do z awisk wcześnie szych.
Stoi za tym przekonanie, że wzrost znaczenia prawa autorskiego nie est historycznym
przypadkiem, ale stanowi efekt procesów zachoǳących w przeszłości, choć niedostatecznie wówczas rozpoznanych.
Konstrukc a autorstwa
We wstępie do pochoǳącego z  roku artykułu he eniu an the opyright
cono ic an egal on ition o the
ergence o the uthor ⁵⁶, który dał impuls do
rozwo u kulturowych studiów nad prawem autorskim, amerykańska literaturoznawczyni
Martha Woodmansee powołu e się właśnie na Foucaulta. Badaczka pode mu e inspirac ę
ancuskiego historyka idei, dokonu ąc historycznego ukonkretnienia ego — wyrażonego na dużym poziomie ogólności — twierǳenia o wyłonieniu się po ęcia autora na
przełomie XVIII i XIX wieku. Woodmansee bada tę hipotezę w odniesieniu do kręgu
niemieckiego z tego okresu, przygląda ąc się przemianom praktyk, dyskursów i instytuc i otacza ących życie literackie. Interesu e ą w szczególności tzw. debata o książkach,
która przetoczyła się przez Niemcy w latach –, angażu ąc na ważnie sze nazwiska ówczesne literatury, ﬁlozoﬁi i polityki, w tym Immanuela Kanta i Johanna Gottlieba Fichtego (o których piszę również a w rozǳiale ). Badaczka pokazu e, w aki
sposób koncepty wywieǳione z bieżącego zaangażowania w życie literackie i opiera ące
się na aktualnych uwarunkowaniach technologicznych zostały przekształcone w matryce
po ęciowe, które z kolei posłużyły za podstawę do stworzenia konkretnych kodyﬁkac i
prawnoautorskich.
Woodmansee w szczególności interesu e proces przekształcania przed-nowoczesnych
po ęć związanych z produkc ą książki w nowoczesny model uprzywile owu ący autora.
Model rzemiosła (pisarz ako eden — obok wydawcy, składacza, drukarza, księgarza —
ze współtwórców końcowego produktu w postaci książki) oraz model inspirac i (pisarz
ako pośrednik mięǳy sferą transcendenc i a luǳkością) — zosta ą na progu XIX wieku
skontaminowane i prowaǳą do powstania postaci autora ako twórcze ednostki tworzące oryginalne ǳieła:
XVIII-wieczni teoretycy odeszli od tego złożonego modelu pisarstwa
na dwa zasadnicze sposoby. Zminimalizowali oni element rzemiosła (w niektórych przypadkach po prostu go odrzucili) na korzyść czynnika inspirac i
oraz zinternalizowali źródło te inspirac i. Zaczęto ą postrzegać ako emanac ę pochoǳącą nie z zewnątrz czy z góry, ale z samego pisarza. „Inspirac ę” zaczęto tłumaczyć w kontekście oryginalnego geniuszu, w efekcie czego
zainspirowane ǳieło stało się szczególnym i wyróżnionym produktem —
i własnością — pisarza⁵⁷.
Omawiany artykuł stał się ednym z rozǳiałów książki Woodmansee z  roku he
uthor rt an the ar et erea ing the i tory o e thetic ⁵⁸, w które badaczka rozszerza przy ętą wcześnie metodę badania z awisk historycznoliterackich i analizu e roǳący
⁵⁵ a y tu rac e o c ynienia
— Por. M. Bakke, iotran gurac e
tu a i e tety a po thu ani u,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań , s. . [przypis autorski]
ergence o the uthor — M.
⁵⁶ he eniu an the opyright cono ic an egal on ition o the
Woodmansee, he eniu an the opyright cono ic an egal on ition o the
ergence o the uthor,
„Eighteenth-Century Studies” , t. , nr . [przypis autorski]
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się pod koniec XVIII wieku nowoczesny dyskurs estetyczny. Na ważnie szym postulatem
e metody pozosta e uhistorycznienie, przeciwstawia ące się skłonnościom współczesne
estetyki do uniwersalizu ącego traktowania swo ego przedmiotu⁵⁹. Wykorzystu ąc inspirac e marksistowskie, na które wskazu e w przedmowie do książki Arthur C. Danto,
Woodmansee usiłu e pokazać, w aki sposób materialne uwarunkowania życia artystycznego w XVIII wieku — przemiany w sposobach produkc i i dystrybuc i, możliwościach
zarobkowania, pozyc ach twórców i odbiorców sztuki — zna dowały przełożenie na rozstrzygnięcia teoretyczne. Pod tym względem na ważnie szym procesem est intensywny
rozwó klasy średnie pod koniec XVIII wieku, decydu ący o wykształceniu się nowoczesnego rynku sztuki wraz z nowymi formami relac i mięǳy twórcami i odbiorcami:
Wzrost klasy średnie w XVIII-wieczne Europie znacząco zwiększył zapotrzebowanie na materiały do czytania. W odpowieǳi na te rosnące oczekiwania powstało wiele nowych instytuc i: nowe formy literackie, takie ak
powieść, przeglądy i czasopisma, ruchome i stac onarne biblioteki ułatwiaące dystrybuc ę oraz profes onalny pisarz. Faktyczna możliwość zarobienia
na życie przy użyciu pióra est efektem tych procesów, t . powstania wystarcza ąco duże i czyta ące klasy średnie , mogące wspierać pisarzy przez
nabywanie ich ǳieł⁶⁰.
Jak podkreśla Woodmansee, to właśnie „współodǳiaływanie mięǳy kwestiami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi z edne strony a ﬁlozoﬁcznymi i estetycznymi
z drugie ”⁶¹ est faktycznym źródłem nowoczesnego po ęcia autorstwa. Natomiast prawo autorskie stanowi tuta przedmiot o tyle atrakcy ny badawczo, o ile skupia w sobie
wszystkie te czynniki: ako mechanizm prawny, ma ący w założeniu regulować relac e
społeczne i ekonomiczne, wsparty est na po ęciach o prowenienc i ﬁlozoﬁczne i estetyczne .
Pro ekt badawczy Woodmansee znalazł instytuc onalne rozwinięcie w ramach zorganizowane przez nią w  roku, we współpracy z prawoznawcą Peterem Jaszim, konferenc i „Intellectual Property and the Construction of Authorship”, które efektem est
tom zbiorowy he on truction o uthor hip e tual ppropriation in a an ite
rature⁶². Zawiera on artykuły ponad  autorek i autorów, tak prawo-, ak literaturoi kulturoznawców, analizu ących całe spektrum zagadnień związanych z kulturowymi
aspektami prawa własności intelektualne : od nowożytnych regulac i produkc i i dystrybuc i książek, przez literackie praktyki autorstwa zbiorowego, polityczne konteksty
funkc onowania prawa autorskiego czy antropologiczne koncepc e wpisane w ego założenia, aż po wyzwania stawiane przez nowe media.
We wstępie do tomu ego redaktorzy, Woodmansee i Jaszi, stwierǳa ą dobitnie: „Autorstwo nie istnie e dla niewinnych oczu; dostrzega ą one wyłącznie pismo i teksty”⁶³.
Przy mu ąc to założenie o konstrukcy nym — czyli historycznym — charakterze kategorii autorstwa, redaktorzy uzna ą ą za wspólny produkt romantyczne ideologii procesu
twórczego i mieszczańskiego indywidualizmu. W zawartym w tym tomie artykule same
Woodmansee n the uthor ect eco ering ollecti ity, skupia ącym się na marginalizowanym przez konstrukc e prawnoautorskie wspólnotowym charakterze twórczości
literackie i artystyczne , badaczka stwierǳa, że choć „nie est pewne, czy to po ęcie [autorstwa — przyp. MJ] kiedykolwiek współgrało z praktyką pisania”⁶⁴, to faktem pozosta e, że wpłynęło ono na ukształtowanie pewnego horyzontu oczekiwań, a tym samym
⁵⁹Na a nie y po tulate e eto y po o ta e uhi toryc nienie
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶⁰ ro t la y re nie
iec ne uropie
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶¹ p o ia y anie i y e tia i pra ny i e ono ic ny i i po ec ny i e ne trony a lo o c ny i
i e tetyc ny i rugie — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶² he on truction o uthor hip e tual ppropriation in a an iterature — he on truction o u
thor hip e tual ppropriation in a an iterature, red. M. Woodmansee, P. Jaszi, Duke University Press,
Durham-London . [przypis autorski]
⁶³ utor t o nie i tnie e la nie innych oc u o tr ega one y c nie pi o i te ty — M. Woodmansee,
P. Jaszi, ntro uction e tual ppropriation in a an iterature, w: he on truction o uthor hip e tual
ppropriation in a an iterature. [przypis autorski]
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także — promowanie pewnego typu praktyk literackich.
Dla myślenia zarówno o wspólnotowym charakterze pisarstwa, ak i krytyczne reﬂeks i o prawie autorskim w ogóle, istotny pozosta e także kontekst technologiczny. Jak
wskazu e Woodmansee⁶⁵ i ak pokazu ą liczne spośród zawartych w książce artykułów,
umasowienie środków cyowego przetwarzania i dystrybuowania informac i — czyli,
przede wszystkim, komputerów osobistych i internetu — odsłoniło ukryte założenia
prawa autorskiego. Nie oznacza to ednak, że wcześnie sze praktyki artystyczne w pełni odpowiadały regulac om prawnym — przeciw takiemu twierǳeniu występu e szereg
pomieszczonych w tomie artykułów. Jednak to właśnie umasowienie nowych mediów
sprawiło, że ideologiczna preferenc a prawa autorskiego dla pewne koncepc i utworu
stała się kwestią publiczne dyskus i. Dyskus i, które elementem są również krytyczne
badania nad prawem autorskim.
Tom he on truction o uthor hip otwarł szerokie pole dla kulturowych badań nad
prawem autorskim, wyznacza ąc zarazem kilka obszarów ich szczególnego zainteresowania. Po pierwsze, są to przed-nowoczesne praktyki literackie, często odbiega ące od
podstawowych parametrów literatury nowoczesne (takich ak indywidualizm czy wymóg oryginalności), a w konsekwenc i eksponu ące historyczność tych drugich. Jeﬀrey
A. Masten⁶⁶ pisze na przykład o praktykach współpracy pisarskie w renesansowym teatrze angielskim, obe mu ących nie tylko dramaturgów, ale całe zespoły teatralne. Badacz
wskazu e na nieprzystawalność tego roǳa u praktyk do pode mowanych od XIX wieku
prób puryﬁkowania tekstów z tamtego okresu i tworzenia edyc i ednoznacznie przypisywanych indywidualnemu autorowi.
Po drugie, istotny okazu e się sam historyczny moment wyłonienia się prawa autorskiego, wraz z całokształtem z awisk społeczno-kulturowo-politycznych. John Feather⁶⁷
analizu e XVI- i XVII-wieczne formy uznawania podmiotowości autorskie w bryty skim
prawie i praktykach wydawniczych. Badacz wskazu e szczególnie na proces przechoǳenia od systemu patentów królewskich — gwarantu ących monopole na druk wybranych publikac i — do barǳie usystematyzowane ǳiałalności wydawnicze regulowane
przez The Stationers Company — po XVIII/XIX-wieczne kodyﬁkac e prawnoautorskie.
W takie perspektywie powstanie systematycznego prawa autorskiego est konsekwenc ą
procesów zachoǳących, w zmiennym tempie, przyna mnie przez dwa stulecia.
Po trzecie, atrakcy nym przedmiotem badań sta ą się te wszystkie z awiska kulturowe
w ramach nowoczesności, które podważa ą obowiązywanie paradygmatu prawnoautorskiego o romantycznym rodowoǳie: zarówno praktyki awangardowe, ak i te antropologicznie nienormatywne (np. literatura kobieca czy pisarstwo osób niepełnosprawnych).
Jim Swan⁶⁸ analizu e na przykład pisarstwo niewidome amerykańskie autorki Hellen
Keller, kilkakrotnie oskarżane o naruszenie własności intelektualne . Swan, bada ąc argumentac ę prawną po awia ącą się przy tych okaz ach, pokazu e e niekompatybilność
z alternatywnym modelem obiegu literackiego, w którym teksty nie stanowią wyłączne
własności, ale funkc onu ą racze w ramach logiki daru, służąc w tym szczególnym wypadku do konstruowania narrac i tożsamościowe . Dla badacza istotne okazu e się również
to, w aki sposób normy prawno-autorskie fundowane są na wzorcu wzrokocentrycznym,
umożliwia ącym traktowanie tekstów ako osobnych całości, co natomiast nie est możliwe, eśli za prymarne zmysły uznać — ak w przypadku osób niewiǳących — dotyk
i słuch.
Po czwarte wreszcie, badania skupia ą się na technologicznych uwarunkowaniach produkc i kulturowe oraz na tym, w aki sposób poszczególne media, adaptowane do modelu prawnego stworzonego na podstawie rynku książki, stawia ą mu opór i odsłania ą tym
samym ego skryte ideologiczne uwarunkowania. Z takiego medioznawczego punktu wi⁶⁵ a
a u e oo an ee — Tamże. [przypis autorski]
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ǳenia David Saǌek⁶⁹ analizu e prawne komplikac e narosłe wokół produkc i muzyczne
w obrębie kultury aoamerykańskie , opiera ące się na wykorzystaniu nowych technologii do samplowania i remiksowania.
Literaturoznawcza historia prawa
Wiele zawartych w he on truction o uthor hip artykułów znalazło swo e rozwinięcie w osobnych książkach, poszerza ących pole badań nad kulturowymi aspektami prawa
autorskiego. Jedną z na barǳie wpływowych stała się publikac a literaturoznawcy Marka
Rose’a uthor an
ner he n ention o opyright⁷⁰. Badacz przeprowaǳa w nie obszerną materiałowo analizę momentu powstania pierwszych regulac i prawnoautorskich
w Wielkie Brytanii w początkach xviii wieku, bada ąc w szczególności to, w aki sposób po ęcie własności stało się dominu ącym narzęǳiem opisu relac i mięǳy pisarzem
a tekstem. Rose koncentru e się na kilku przełomowych rozstrzygnięciach prawnych —
w tym na Statucie Anny z  roku oraz rozprawach sądowych ope
urll z  roku
i onal on
ec et z  roku — i wskazu e na szczegółowe przesunięcia dyskursywne,
które doprowaǳiły do ukształtowania się obowiązu ącego modelu copyright.
Punktem wy ścia dla Rose’a est ednak ego współczesność, w ramach które prawo autorskie podlega daleko idące naturalizac i i traktowane est ahistorycznie⁷¹. Stawką
analiz zawartych w książce est natomiast znalezienie punktu zaczepienia dla krytyki obowiązu ącego prawa, a środkiem do tego celu ma być wykazanie historyczne arbitralności
rozstrzygnięć, które powinny zostać zrewidowane. W tym sensie to przedsięwzięcie badawcze można uznać za, utrzymaną w duchu Foucaulta, archeologię dyskursu.
Podąża ąc za Foucaultem i Woodmansee, Rose upatru e źródła nowoczesnego prawa
autorskiego w wynalezieniu prasy drukarskie , procesie indywidualizac i autorstwa dokonu ącym się od późnego średniowiecza oraz rozwo u społeczeństwa kapitalistycznego
począwszy od XVII wieku⁷². Badacza interesu e w szczególności proces, który prowaǳi
do uznania relac i mięǳy twórcą a tekstem za relac ę własności: „Wyróżnia ącą cechą nowoczesnego autora est, ak twierǳę, własność; autor powsta e ako twórca, a zatem ako
właściciel szczególnego roǳa u dobra — ǳieła”⁷³. To po ęcie własności sta e się wspólnym mianownikiem nowych koncepc i estetycznych (skupia ących się na osobie twórcy)
oraz regulac i instytuc onalnych w postaci prawa autorskiego.
Rose’a interesu ą przekształcenia całe siatki po ęć: oryginalności, osobowości, ǳieła
— umożliwia ące wytworzenie „własnościowe ” koncepc i ǳieła. Badacz analizu e m.in.
proces nachoǳenia na siebie dwóch typów wartości — literackie (estetyczne ) i rynkowe — wskazu ąc, w aki sposób metaforyczne zastępowanie ednego po ęcia przez
drugie prowaǳi ostatecznie do powstania takie deﬁnic i ǳieła, która obsługu e odtąd
oba porządki⁷⁴. W całym wywoǳie badacza kluczowe okazu ą się właśnie współzależności mięǳy po ęciami, ich wza emne warunkowanie i przenikanie. O po ęciach autora
i ǳieła powiada na przykład: „Te dwa koncepty są ze sobą powiązane. Zakładać eden to
sugerować drugi, ak zamknięte na orbicie bliźniacze słońca podwó ne gwiazdy, wspólnie
wyznacza ą one centrum nowoczesnego systemu literackiego”⁷⁵. W istocie analiza Rose’a
zmierza do wyeksponowania zakorzenienia prawa autorskiego — przyna mnie w ego
zasadniczych zrębach — w zachodnie koncepc i tożsamości indywidualne i związanych
z nią po ęć osobowości i prywatności⁷⁶. Nie usiłu e przy tym dokonać swego roǳa u renaturalizac i prawa autorskiego, ale racze podkreślić rozległość założeń, na których est
⁶⁹
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ono zbudowane.
W kilku mie scach Rose wskazu e na wpływ, aki własnościowa koncepc a autorstwa
wywarła na same praktyki literackie. Zauważa na przykład, za Susan Eilenberg, nagromaǳenie określeń opisu ących relac e własności w poez i Williama Wordswortha —
głośnego zwolennika silne ochrony prawnoautorskie . Sugeru e również, że dokonu ący
się w XVIII i XIX wieku zwrot ku osobie autora w praktykach czytelniczych, realizu ący
się tak za sprawą odczytań ǳieł literackich w świetle biograﬁi twórców (Foucaultowski
„człowiek-i-ǳieło”), ak w eksponowaniu osobowości bohaterów ako pierwszoplanowego aspektu powieści, ma wyraźny związek z umacnia ącą się koncepc ą tożsamości
posesywne ⁷⁷.
W centrum zainteresowania Rose’a pozosta e ednak dyskurs prawny, w którym skupia ą się wszystkie analizowane z awiska. Studium z historii idei, wykorzystu ące kompetenc e literaturoznawcze, ma służyć w pierwsze kole ności lepszemu zrozumieniu historii i założeń systemu prawa autorskiego. Z awiska literackie pełnią natomiast podrzędną
funkc ę materiału, w odniesieniu do którego kształtowało się prawo. Relac e mięǳy prawem a literaturą przy mu ą więc wyraźnie hierarchiczny charakter, a literaturoznawstwo
odgrywa rolę nauki pomocnicze prawoznawstwa⁷⁸.
Poza wnętrzem i zewnętrzem
Zasygnalizowana w uthor an
ner Rose’a możliwość śleǳenia wpływu, aki system prawnoautorski wywiera na same praktyki literackie, sugerowana uż zresztą w podsumowaniu artykułu Woodmansee z  roku⁷⁹, znalazła swo ą pierwszą do rzałą realizac ę w książce Paula K. Saint-Amoura he opy right ntellectual roperty an the
iterary agination⁸⁰ z  roku.
Jednym z podstawowych parametrów pro ektu Saint-Amoura est unikanie uprzywile owania któregokolwiek z dyskursów w wy aśnianiu analizowanych z awisk historycznoliterackich. Jak pisze: „Moim celem w te książce nie est traktowanie ekonomii czy
estetyki ako ontologicznie pierwsze względem innych, ale za ęcie się ich po ęciowym
i retorycznym współprzenikaniem”⁸¹. Mie sce modelu hierarchicznego (wertykalnego)
za mu ą tu relac e horyzontalne. Nie oznacza to ednak, że Saint-Amoura ednakowo za mu ą obie strony układu literacko-prawnego. W centrum ego zainteresowania zna du e
się literatura, natomiast prawo autorskie występu e tu w dwóch, wza emnie się uzupełniaących, rolach: instytuc onalne ramy produkc i literackie oraz przedmiotu przedstawienia. Mnie ważne est to, w aki sposób literatura wpływa na kształt prawa autorskiego, co
ednak nie oznacza, że badacza w ogóle nie interesu e dynamika przemian samego prawa.
Przeciwnie, cały rozǳiał drugi poświęcony est ǳiała ące w latach – w Wielkie
Brytanii komis i ma ące na celu reformę prawa autorskiego. O ile ednak w przypadku
uthor an
ner Rose’a akcent był postawiony wyraźnie na dyskursie prawnym, to
w The Copywrights ważnie sza okazu e się literatura.
Saint-Amoura interesu e to, w aki sposób prawo własności intelektualne regulu e
praktyki literackie: na co pozwala, co uniemożliwia, w aki sposób deﬁniu e podstawowe
po ęcia. Równie ważne est ednak to, ak prawo odǳiału e na wyobraźnię i samoświadomość twórców, a w konsekwenc i — na samą tkankę tekstów. Z tego powodu tak
samo ak szczegółowe kodyﬁkac e prawne badacza za mu e „metaﬁzyczny dyskurs otacza ący prawo autorskie”⁸², opiera ący się na „fundamentalnych dychotomiach: idea —
ekspres a, oryginalność — przywłaszczenie, prawa autorów — dobro publiczne, ochro⁷⁷
il u ie cach o e
a u e na p y
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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na — wolność słowa”⁸³ oraz społeczne wyobrażenia związane z własnością intelektualną
i artystyczną.
W tym mie scu warto wskazać na stanowisko skra nie odmienne, reprezentowane
przez Davida Saundersa w książce uthor hip an opyright. Przeciwstawia ąc się tendenc i do kulturowych i — ego zdaniem — nazbyt ogólnikowych analiz, reprezentowanych
przez, ak e nazywa, „estetyczne historie prawa autorskiego”⁸⁴, badacz argumentu e za
podtrzymaniem ścisłe separac i mięǳy po ęciami prawnymi a po ęciami estetycznymi.
Tym pierwszym przysługu e autonomia, która sprawia, że nabiera ą one właściwych sobie
znaczeń wyłącznie w kontekście konkretnych, „pozytywnych” regulac i prawnych. Natomiast próby wskazywania na szersze, kulturowe uwarunkowania ich funkc onowania —
ak np. w ese u Foucaulta — okazu ą się skazane na niepowoǳenie. Z tego też powodu
Saunders uważa, że traktowanie odmiennych systemów prawnoautorskich (angielskiego
— związanego z regulac ą rynku, amerykańskiego — opartego na konstytucy ne zasaǳie
rozwo u wieǳy, ancuskiego — związanego z prawami moralnymi autora czy niemieckiego — operu ącego konstrukc ą własności niematerialne ) ako szczegółowych odmian
barǳie ogólnego z awiska est nieporozumieniem. Wyda e się ednak, że za tym postulatem ścisłe separac i dyskursów stoi przekonanie Saundersa o tym, że dyskurs prawny
— w przeciwieństwie do dyskursu estetycznego — nie przenika do świadomości społeczne . Jak pisze: „w odróżnieniu od systemów moralnych czy, coraz częście , estetycznych
— system prawny nie został zinternalizowany przez większość obywateli. Można rzec, że
ekspertyza prawna — tak się składa — pozosta e na zewnątrz”⁸⁵.
Tymczasem to właśnie kategoria „wyobraźni literackie ”, zawarta w tytule książki Saint-Amoura, stanowi podstawę transferu po ęć mięǳy dyskursami prawnym i literackim.
Od konkretnych regulac i prawnych ważnie sze est dla badacza to, w aki sposób wpływa ą one na kształtowanie społeczne świadomości prawne w zakresie po ęć takich ak
własność, oryginalność, autorstwo czy plagiat. Ścisłe rozgraniczenie na przykład mięǳy
prawnym naruszeniem własności intelektualne a potocznie rozumianym plagiatem ma
w tym kontekście mnie sze znaczenie od tego, w aki sposób prawo kształtu e wyobrażenie o tym, co est dopuszczalne, a co nie⁸⁶. Innymi słowy, od samego prawa istotnie sza okazu e się ego społeczna percepc a, która zna du e swo e oǳwierciedlenie m.in.
w praktykach literackich. W odróżnieniu zatem od Saundersa, Saint-Amour przy mu e
hipotezę o zachoǳeniu transferu mięǳy prawem a świadomością społeczną, co pozwala
mu postawić historii literatury szereg pytań, które okazu ą się poznawczo produktywne.
Kluczowe dla wywodu Saint-Amoura est uznanie, że prawo autorskie nie stanowi
wyłącznie zewnętrzne , instytuc onalne ramy dla z awisk literackich, ale wnika w samą
ich strukturę. Jak pisze badacz:
Jako forma własności na barǳie „własna” dla tekstów literackich, prawo autorskie niezaprzeczalnie kształtowało komercy ne i wartościu ące obiegi literatury. Czyniło ono ednak więce : kiedy ego przestrzenne, czasowe
i ekonomiczne terytoria powiększały się, obecność prawa autorskiego w późnomodernistycznym imaginarium intensyﬁkowała się. Nie oznacza to, że
wcześnie bezpieczna i autonomiczna przestrzeń literatury została w akimś
momencie „na echana” przez obce e prawo autorskie. Teksty literackie, ak
usiłowałem pokazać, mogą być prze ęte prawem autorskim, nie tylko przez
nie za ęte. Zamiast akceptować ﬁkc ę mówiącą, że prawo autorskie est kompletnie zewnętrzne wobec literackości i kultury literackie , teksty mogą rozpoznawać to prawo ako wspólnie z literaturą konstytutywne, ako tworzące
⁸³ un a entalnych ychoto iach i ea
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eden, przyna mnie , horyzont literackich możliwości. Mogą również rozpoznawać to, że prawo autorskie nie musi być uznawane za znaturalizowaną,
niepodlega ącą negoc ac om faktyczność lub właǳę wobec literackie kontyngenc i, ale że może stanowić kluczowy przedmiot literackiego namysłu
oraz, eśli trzeba, kontestac i⁸⁷.
Pro ekt Saint-Amoura wspiera się na zakwestionowaniu opozyc i mięǳy wnętrzem
a zewnętrzem, z awiskiem a ego instytuc onalnymi uwarunkowaniami czy wreszcie —
mięǳy literaturą a prawem. Nie oznacza to ednak, że dochoǳi tu do ich pomieszania.
Ten nowy roǳa relac i należałoby racze rozumieć na sposób dekonstrukcy ny ako formę takie współzależności, która podważa zasadę tożsamości — czy to podmiotów, czy
wspólnot, czy instytuc i, czy praktyk dyskursywnych.
Takie sproﬁlowanie przedmiotu badawczego sprawia, że Saint-Amour może się podąć, ak to nazywa, „symptomatologii prawa własności intelektualne ”⁸⁸, a więc analizy nie
tyle eksplicytnych przedstawień problematyki prawnoautorskie , ile właśnie symptomów
e odǳiaływania na strukturę tekstu. Na przykład w rozǳiale poświęconym li e o i
Jamesa Joyce a Saint-Amour analizu e, w aki sposób zakres odniesień praktyk pastiszowych w powieści est wyznaczany przez obowiązu ące w latach . XX wieku regulac e
prawnoautorskie. Badacz pokazu e zarazem, ak Joyce dokonu e przekształceń kultury
oralne , prze mu ąc e wybrane elementy i czyniąc z nich swo ą własność. W tym sensie li e okazu e się powieścią umożliwianą przez istnienie szerokie domeny publiczne
i zarazem uniemożliwia ącą dalsze istnienie te ostatnie .
Tezy Saint-Amoura dotyczące relac i mięǳy literaturą a prawem autorskim związane są z wyraźnie określonym momentem historycznym: modernizmem, wyznaczanym
w ramach tradyc i anglosaskie ako okres od końca XIX wieku do wybuchu II wo ny
światowe ⁸⁹. Ten okres, w narrac ach historycznoliterackich wiązany zwykle z formowaniem się autonomistyczne koncepc i literatury, est zarazem czasem utrwalania się regulac i prawnoautorskich oraz ich mięǳynarodowych gwaranc i (szczególnie w postaci
konwenc i berneńskie ). Ta koincydenc a decydu e zarówno o wzmożonym zainteresowaniu literatów kwestiami prawnoautorskimi, ak i o występowaniu wielu z awisk artystycznych (szczególnie na łonie awangardy) awnie kontestu ących podstawowe założenia
prawa własności intelektualne .
Właśnie modernizmu dotyczy zredagowana przez Saint-Amoura antologia o er
ni an
opyright z  roku, zbiera ąca artykuły badaczy za mu ących się literaturą,
ﬁlmem, muzyką, ale także ǳiałalnością ﬁrm reklamowych czy światami wirtualnymi.
W porównaniu z wcześnie szą o  lat antologią he on truction o uthor hip
o
erni an opyright re estru e barǳie złożone rozumienie roli, aką odgrywa prawo
autorskie w kulturze. Nie est uż ono po prostu zbiorem przepisów wyznacza ących szerokie ramy funkc onowania z awisk kulturowych, a samo sta e się ednym z tych z awisk.
o ert poo⁹⁰ analizu e pode mowane przez Ezrę Pounda interwenc e publicystyczne, zmierza ące do reformy amerykańskiego prawa autorskiego⁹¹. Badacz analizu e nie
tylko prawny charakter propozyc i Pounda, ale wskazu e także na ścisłe ich powiązanie
z rozwĳanymi przez poetę koncepc ami tradyc i literackie (w rozǳiale  piszę więce
o tych kwestiach w kontekście twórczości T. S. Eliota). Z kolei Catherine L. Fisk⁹²
sytuu e XX-wieczne przemiany systemu prawnoautorskiego w Stanach Z ednoczonych
nie w kontekście praktyk ściśle estetycznych, ale rozwĳa ącego się rynku reklamy oraz
⁸⁷ a o or a a no ci na ar ie
a na
— P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis
autorski]
⁸⁸ y pto atologii pra a a no ci intele tualne — Tamże, s. . [przypis autorski]
oura otyc ce relac i i y literatur a pra e autor i
—Tamże, s. . [przypis
⁸⁹ e y aint
autorski]
poo— R. Spoo, Ezra Pound, egi lator erpetual opyright an
n air o petition ith ea , w:
⁹⁰
o erni an opyright, red. P. K. Saint-Amour, Oxford University Press, New York . [przypis autorski]
⁹¹ o ert poo anali u e po e o ane pr e
r oun a inter enc e pu licy tyc ne
ier a ce o re or y
a ery a iego pra a autor iego — Funkc onowania obiegu literackiego w kontekście amerykańskich regulac i
dotyczy w całości: R. Spoo, ithout opyright iracy u li hing an the u lic o ain, Oxford University
Press, Oxford-New York . [przypis autorski]
i — C. L. Fisk, he o ern uthor at or on a i on enue, w: o erni an
⁹² atherine
opyright, red. P. K. Saint-Amour, Oxford University Press, New York . [przypis autorski]
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wzrasta ącego znaczenia doktryny or or hire, w ramach które właścicielem praw —
a więc w sensie prawnym autorem — do utworów powsta ących w ramach stosunku
pracy pozosta e pracodawca.
Instytuc onalna i reﬂeksy na do rzałość kulturowych badań nad prawem autorskim
prowaǳi do powstawania studiów, które wykorzystu ąc osiągnięcia innych ǳieǳin humanistyki, krytycznie przeformułowu ą dotychczasowe założenia badawcze. Dobrym przykładem tych tendenc i est książka Caren Irr in irate
onte porary
erican o
en riter an opyright⁹³ z  roku. Wykorzystu ąc narzęǳia feministyczne, a w szczególności feministyczne krytyki prawa, Irr analizu e historię prawa autorskiego w Stanach
Z ednoczonych, skupia ąc się na wyznaczane przez nie pozyc i kobiet. Badaczka wskazu e
m.in. na fakt, że znaczna część aktywności twórczych przypisywanych w społeczeństwach
XIX i początku XX wieku kobietom — takich ak gotowanie, haowanie, wychowywanie ǳieci — zna dowała się poza ochroną prawnoautorską, co z kolei przekładało się na
niepewny status literatury pisane przez kobiety.
Irr analizu e te z awiska, wykorzystu ąc ﬁgurę „różowe piratki” (pin pirate), sytuu ące się co prawda na marginesach prawnoautorskiego paradygmatu kulturowego, za to
wypracowu ące odmienne formuły dóbr wspólnych — w tym też literackich. Jak pisze
badaczka:
narrac a o różowe piratce uwzględnia i przekształca utopĳną opowieść
ﬁlozofów politycznych o dobrach wspólnych, a ednocześnie proponu e alternatywę dla zupełnie odmiennie skonstruowanego systemu prawnego, w ramach którego po edyncze utwory ﬁkcy ne publikowane są dla male ące publiczności czytelników w Stanach Z ednoczonych⁹⁴.
Funkc onowanie te ﬁgury Irr analizu e na przykładach prozy m.in. Ursuli K. Le
Guin, Andrei Barrett, Cathy Acker i Leslie Marmon Silko, każdorazowo konontu ąc
problematykę literacką z przykładami rzeczywistych spraw sądowych, w których kwestie
własności intelektualne wiążą się z zagadnieniami feminizmu. Analizu ąc m.in. problem
zawłaszczania przez zachodni kapitalizm dóbr kulturowych ludów autochtonicznych, badaczka wskazu e na konieczność wprowaǳenia do prawa mechanizmów pozwala ących
na elastyczną ocenę konkretnych sytuac i, uwzględnia ącą nie tylko prawne, ale również
kulturowe i estetyczne konsekwenc e wydawanych wyroków. Właśnie w tym kontekście
Irr wiǳi szczególną rolę, aką mogą odegrać literaturo- i kulturoznawcy:
Jak podkreślał Sąd Na wyższy oraz autorzy kilku opinii, (…) badacze literatury ma ą do odegrania rolę w formułowaniu norm prawnoautorskich.
Naszym zadaniem est ocena estetycznych celów oraz społecznych efektów
zapożyczeń, ak również analiza czynników pozaekonomicznych ma ących
znaczenie w twierǳeniach o prawie do kultury — tych czynników, którym
niekoniecznie przyzna e się na ważnie sze mie sce w prawie⁹⁵.
Rozpoznanie społecznych efektów regulac i prawnoautorskich oraz obustronnych odǳiaływań mięǳy prawem a literaturą prowaǳi badaczkę do postulatu zwiększenia obecności ekspertyzy zorientowane kulturowo w samym procesie funkc onowania prawa.
Jeśli bowiem prawo (w tym wypadku prawo autorskie) nie est ściśle autonomicznym
systemem, lecz est współkształtowane przez czynniki kulturowe i społeczne — o czym
przekonu ą niemal wszystkie omawiane tuta studia — to konieczne okazu e się przeformułowanie sposobu funkc onowania instytuc i prawnych w taki sposób, aby to rozpoznanie znalazło w nich swo e oǳwierciedlenie. W ten sposób kulturowe badania nad
prawem autorskim przechoǳą od celów poznawczych do — będących ich konsekwenc ą
— zamiarów praktycznych.
⁹³ aren rr in irate
onte porary
erican o en riter an
opyright— C. Irr, in irate
onte porary
erican o en riter an
opyright, University of Iowa Press, Iowa City . [przypis
autorski]
polityc nych
— Tamże,
⁹⁴narrac a o r o e piratce u gl nia i pr e ta ca utop n opo ie lo o
s. . [przypis autorski]
Na y y ora autor y il u opinii
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁹⁵ a po re la
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Do autonomii przez heteronomię
Z perspektywy dyscyplinarne wykorzystanie przez Irr instrumentarium feministycznego pokazu e, w aki sposób pole kulturowych badań nad prawem autorskim może zostać poszerzone ǳięki sproblematyzowaniu wyznacza ących e po ęć. W podobny sposób
np. Joseph Slaughter w zawartym w antologii o erni an opyright arty ule t o
o to e ri iti e
rican llu ion an the o erni t eti h o uthenticity⁹⁶ wykorzystu e
badania postkolonialne ako dodatkowy element kompliku ący relac e mięǳy literaturą
nowoczesną i prawem autorskim.
Zarówno te ostatnie przykłady, ak i cała przedstawiona tuta linia rozwo u kulturowych badań nad prawem autorskim ukazu ą korzyści płynące ze spotkań i konontac i
mięǳy dyscyplinami w odniesieniu do przedmiotów kulturowych. Nie choǳi tu ednak
po prostu o interdyscyplinarność. Jak pokazu ą przypadki Woodmansee i Rose’a, literaturoznawstwo zysku e szanse poszerzenia swo ego obszaru badawczego, kiedy nie tyle
porzuca właściwe sobie metody i przedmioty badań (a więc tracąc swó dyscyplinarny
charakter), ile odna du e e na obszarze należącym do inne ǳieǳiny (w analizowanym
tu przypadku: z awisk literackich sto ących za rozstrzygnięciami prawnymi). Z kolei —
ak pokazu ą przykłady Saint-Amoura czy Irr — ǳięki zdobyte w ten sposób poszerzone
perspektywie możliwe okazu e się lepsze — czyli barǳie produktywne i wieloaspektowe — rozpoznanie właściwego sobie przedmiotu. Autonomia dyscyplinarna zosta e tym
samym wzbogacona ǳięki zapośredniczeniu e w tym, co wobec nie obce.
W ramach takie dialektyczne koncepc i relac i mięǳyǳieǳinowych sam przedmiot badawczy — po edynczy utwór czy szersze z awisko kulturowe — odsłania swo e
istotne uwikłanie w zróżnicowane praktyki społeczno-kulturowe, zarazem współkształtu ące go i przez niego współkształtowane. W takim rozumieniu każdy obiekt kulturowy
stanowi element gęste sieci społecznych współzależności, którą sam współtworzy i aktywnie przekształca. W tym sensie kulturowe badania nad prawem autorskim można
uznać za realizac ę postulatu Stephena Greenblatta, wskazu ącego na kształtowanie się
takiego sposobu myślenia o kulturze, który:
odwraca naszą uwagę od stabilne , mimetyczne teorii sztuki i stanowi
próbę stworzenia zamiast nie modelu interpretacy nego, który lepie odpowiadałby niepoko ące cyrkulac i materiałów i dyskursów, która stanowi
(…) istotę współczesne praktyki estetyczne . W odpowieǳi na tę praktykę
współczesna teoria musi usytuować się nie poza granicami interpretac i, lecz
w ukrytych do te pory zakamarkach negoc ac i i wymiany⁹⁷.
Nie choǳiłoby tu ednak o akiegoś roǳa u kulturoznawczy konstruktywizm, dowolnie formu ący każdy napotkany przedmiot. Istotnym warunkiem opisywanego tu
myślenia o obiektach kulturowych est zachowanie ich gatunkowe czy dyscyplinarne
autonomii. Dopiero tekst literacki rozpoznany i u mowany ako tekst literacki — z właściwymi mu praktykami produkc i i odbioru — może u awnić swo e uwikłanie w heterogeniczną siatkę społecznych odǳiaływań⁹⁸.
Uprawiane przez literaturoznawców kulturowe studia nad prawem autorskim są przykładem owocnego procesu poszerzania zasięgu dyscypliny, skutku ącego lepszym rozumieniem własnego przedmiotu badań. Pokazu ą one zarazem, że taka ekspansywność
przynosi korzyści zarówno dyscyplinie, która u awnia w ten sposób swo ą skuteczność
w analizowaniu współczesnych z awisk kulturowo-społecznych, ak i samemu przedmio⁹⁶ o erni an opyright arty ule t
oo to e ri iti e
rican llu ion an the o erni t eti h o
uthenticity — J. Slaughter, t oo to e ri iti e
rican llu ion an the o erni t rench, w: o erni
an opyright, red. P. K. Saint-Amour, Oxford University Press, New York . [przypis autorski]
— S. Greenblatt,
tron poety i ultury,
⁹⁷ o raca na u ag o ta ilne i etyc ne teorii tu i
tłum. M. Lorek, w: S. Greenblatt, oety a ulturo a i a y rane, Universitas, Kraków , s. . [przypis
autorski]
arun ie opi y anego tu y lenia o o ie tach ulturo ych
— Podobną relac ę ma chyba
⁹⁸ totny
na myśli Ryszard Nycz, gdy pisze: „«niecałkiempodległość» wobec właǳy akiegokolwiek dyskursu — mogłaby stać się sensowną podstawą do budowania podobnie «eksterytorialnie rozumiane , względne odrębności
współczesne wieǳy o literaturze» (…)” (R. Nycz, pr e iocie tu i literac ich
i eoria no oc e
no
literatura, w: R. Nycz, oety a o ia c enia, Wydawnictwo IBL pan, Warszawa , s. ). [przypis
autorski]
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towi, który wpisany w złożoną sieć relac i, okazu e się niezbędnym składnikiem rozumienia całokształtu procesów kulturowych.
Założenia metodologiczne rozprawy
W ninie sze rozprawie mam zamiar poddać analizie to, w aki sposób prawo autorskie
— z właściwymi mu po ęciami i logiką — przenika do dyskursu literackiego, akich nabiera tam znaczeń i ak łączy się ono z właściwą dla literatury problematyką. Bęǳie mnie
interesowało to, do akiego stopnia prawo autorskie wpływa na kształtowanie się sposobów rozumienia literatury. Jednocześnie będę zwracał uwagę na to, ak literatura raǳi
sobie ze swoimi prawnymi uwarunkowaniami. Zamierzam udowodnić, że uwzględnienie kontekstu prawnoautorskiego w znaczny sposób może się przyczynić do pełnie szego
zrozumienia nowoczesnych dyskus i dotyczących tego, czym est literatura.
Na ważnie szą podstawą metodologiczną moich rozważań bęǳie koncepc a „symptomatologii prawa autorskiego” sformułowana przez Paula K. Saint-Amoura w książce
he opy right ⁹⁹ . Przy mu ąc hipotezę o istnieniu nie tylko historycznego, ale również
kulturowego związku mięǳy prawem autorskim a literaturą, w analizowanych tekstach
będę usiłował identyﬁkować ślady te relac i. Podobnie ak dla amerykańskiego badacza,
ważnie sza od konkretnych regulac i prawnych bęǳie dla mnie społeczna — a w szczególności literacka — recepc a regulac i prawnych. Nie oznacza to oczywiście, że te pierwsze pominę — bez uwzględnienia rzeczywistych, skodyﬁkowanych regulac i niemożliwe
byłoby uchwycenie tego, ak odǳiału ą one na wyobraźnię społeczną.
Zanim powrócę do tych kwestii, muszę wyraźnie podkreślić, że samo prawo, z właściwą mu problematyką należącą do prawoznawstwa, nie bęǳie tu przedmiotem mo ego
zainteresowania — pod tym względem ninie sza rozprawa bęǳie miała charakter tric
te literaturoznawczy. Je głównym celem bęǳie poszerzenie sposobów rozumienia tego,
czym i aka est literatura oraz ak rozumienie tych kwestii kształtowało się w historii.
Nie oznacza to ednak, że będę się ściśle i konsekwentnie trzymał dyscyplinarnych granic.
Jeśli bowiem mo a wy ściowa hipoteza mówi o przenikaniu się dyskursów, to dla zrozumienia konsekwenc i tego procesu dla literatury niezbędne okaże się wykroczenie poza
krąg problematyki literaturoznawcze . Jednak podobnie ak inni przedstawiciele kulturowych studiów nad prawem autorskim będę dokonywał tych wycieczek wyłącznie po
to, by powracać z nich wzbogaconym o poszerzoną wieǳę na temat mo ego właściwego
przedmiotu — literatury.
Pożytki dla prawników
Powyższe uwagi nie oznacza ą, że ninie sza praca nie może okazać się interesu ąca dla
prawoznawców za mu ących się kwestiami prawa autorskiego. Jak pokażę to w szczególności w rozǳiale , poświęconym kształtowaniu się idei i systemów prawnoautorskich,
zaangażowanie laików w debaty dotyczące prawa okazywało się w historii znaczące, a koncepc e wypracowywane poza ścisłym polem nauki o prawie nierzadko wpływały na szczegółowe nawet rozwiązania w doktrynie prawne .
Jeśli, ak będę przekonywał, prawo autorskie istotnie wpływa na rozumienie tego,
czym est literatura, oraz na to, ak można ą tworzyć, to zaangażowanie w debatę prawnoautorską osób profes onalnie za mu ących się literaturą wyda e się nie tylko dopuszczalne, ale nawet wskazane. Analizowane tu teksty prze mu ą i przepracowu ą po ęcia prawa
autorskiego, czyniąc to w sposób heretycki, niezgodny z przy ętymi w obrębie prawoznawstwa sposobami dowoǳenia i wnioskowania. Jednak ǳięki temu mogą wskazywać
na takie konsekwenc e konstrukc i prawnych, które dla ograniczonego dyscyplinarnie
spo rzenia pozosta ą zakryte.
Prawnicy i prawoznawcy mogą wyciągnąć z literaturoznawczych rozważań uwzględnia ących kontekst prawa autorskiego również inną korzyść. Jeśli zgoǳić się z Marthą
Woodmansee¹⁰⁰, że u podstaw systemów prawnoautorskich legła pewna koncepc a ǳieła
literackiego, to wywieść stąd można wniosek, że odmienne sposoby rozumienia literatury — czy szerze : praktyk kulturowych — mogą okazać się przydatne dla formułowania
⁹⁹ oncepc a y pto atologii pra a autor iego
— P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis
autorski]
arth
oo an ee
— M. Woodmansee, he uthor rt an the ar et, s. .
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alternatywnych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Przykład tego roǳa u translac i kategorii estetycznych na kategorie prawne poda ę w rozǳiale , przywołu ąc formułowane
przez Ezrę Pounda propozyc e reformy amerykańskiego prawa autorskiego, opiera ące się
na specyﬁcznym rozumieniu roli tradyc i oraz indywidualnego sprawstwa. Współcześnie
tego roǳa u transfer — w związku z toczącymi się na poziomie mięǳynarodowym dyskus ami o reformie systemu prawnoautorskiego — wyda e się nawet barǳie potrzebny.
Lepsze zrozumienie przez twórców prawa autorskiego ego korzeni, ale również aktualnych związków z kulturą oraz wzięcie pod uwagę odmiennych modeli e funkc onowania, wypracowywanych również w praktykach estetycznych, może okazać się istotne dla
stworzenia regulac i lepie odpowiada ących rzeczywistym praktykom.
Istnie e wreszcie trzeci powód, dla którego prawnicy i prawoznawcy mogą skorzystać z tych literaturoznawczych rozważań. Jak pokazu e praktyka prawnicza, w tym również orzecznictwo sądów, rozumienie pewnych fundamentalnych kategorii wykorzystywanych w prawie autorskim — takich ak utwór, oryginalność czy autorstwo — często
opiera się nie na literze prawa, lecz na „zdrowym rozsądku” lub ogólne edukac i prawników. Sprawia to, że kategorie, które w literaturoznawstwie obrosły ogromną literaturą
przedmiotu, w praktyce prawnicze bywa ą sprowaǳane do swoich na prostszych deﬁnic i. I nawet powoływani przez sąd biegli literaturoznawcy ma ą problem z dostosowaniem
swo e wieǳy do wymagań praktyki prawne . Zilustru ę ten problem na przykłaǳie.
W  roku Sąd Wo ewóǳki w Krakowie pode mował decyz ę w sprawie pozwu, aki
przeciwko ǳiennikarzowi Jackowi Stworze złożył nie aki Stanisław O., niegdyś więzień
aresztu śledczego w Krakowie¹⁰¹. Stwora opublikował w  roku książkę o e t a ty
ure , opartą na rozmowach przeprowaǳonych ze Stanisławem O., który w książce występu e pod nazwiskiem Zǳisław Celebrak. Choć Stwora umówił się ze swoim
rozmówcą, że za ego zaangażowanie przekaże mu ustaloną kwotę pienięǳy, O. zażądał
w pewnym momencie — na pewnie zachęcony sukcesem książki — uznania swo ego
współautorstwa oraz wypłacenia mu należnego honorarium. Sąd musiał więc rozstrzygnąć kwestię, która miała charakter tyleż prawny, co literacki: kim est autor?
W sprawie powołano biegłego, który miał wy aśnić, kto w tym wypadku może być
uznawany za autora z perspektywy badań literackich. Tym biegłym był Jan Błoński (w
aktach występu ący ako „J. B.”). Przekonywał on, zresztą skutecznie, że za właściwego autora książki należy uznać Stworę, który przetworzył i opracował surowy materiał
wypowieǳi swo ego rozmówcy, nada ąc mu literacką formę.
Bez wnikania w to, kto miał w te sprawie rac ę, łatwo zauważyć, że prawo autorskie zasadniczo rozminęło się z faktyczną sytuac ą, która umożliwiła powstanie książki
Co est za tym murem?. A była to sytuac a współpracy i wymiany mięǳy ǳiennikarzem
i ego rozmówcą, ale także wieloma innymi zaangażowanymi osobami: żoną O., szefem
więzienia, który zaaranżował spotkanie, a ponadto wydawcą, redaktorem itd. Złożona
rzeczywistość praktyki literackie została zredukowana do kategorii zakładanych w konstrukc ach prawnych.
Sprawa O. wskazu e na eszcze eden problem prawa autorskiego: w uzasadnieniu wyroku oddala ącego rewiz ę Sąd Na wyższy zaznaczył: „Ustawa nie określa po ęcia utworu literackiego”¹⁰². Takie określenie, należałoby dopowieǳieć, musi przy ść skądinąd.
W tym celu prawoznawcy sięga ą czasem po koncepc e wypracowane w ramach badań
literackich; na przykład Ryszard Markiewicz, usiłu ąc sformułować przekonu ącą deﬁnic ę
utworu, odwołu e się do fenomenologicznych teorii ǳieła literackiego¹⁰³. Jest to ednak
odwołanie zaledwie pobieżne, uwzględnia ące zasadnicze zręby teorii, a nie e wewnętrzne zawikłania. Jak pokażą zawarte w te książce analizy, bliższa konontac a dyskursu
literackiego z prawem autorskim może odsłonić te aspekty obu ǳieǳin, które pozornie
wyda ą się niekontrowersy ne.
¹⁰¹
ro u
oe
i
ra o ie
— Sprawę tę rekonstruu ę na podstawie wyroku Sądu
Na wyższego z dnia  września  r. Sygnatura akt II CR /. [przypis autorski]
Na y y a nac y
ta a nie o re la po cia ut oru literac iego — Wyrok Sądu Na wyższego
¹⁰²
z dnia  września  r. Sygnatura akt II CR /. [przypis autorski]
¹⁰³
y ar
ar ie ic u i u c or u o a pr e onu c e nic ut oru o o u e i o eno enolo
gic nych teorii ie a literac iego— R. Markiewicz,
ie o literac ie i ego t rca pol i pra ie autor i ,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków , s. –. [przypis autorski]
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Ninie sza rozprawa nie ma ambic i dostarczania ednoznacznych deﬁnic i mogących
służyć praktyce prawne . Je celem est racze zwrócenie uwagi na relac e zachoǳące mięǳy dyskursem prawnym i dyskursem literackim oraz na wynika ące z tych relac i problemy, komplikac e i sprzeczności.
Czym est prawo autorskie?
O ile dyskus e dotyczące literatury będą właściwym przedmiotem zawartych w ninie sze rozprawie analiz, o tyle uż teraz konieczne est określenie, czym właściwie est
prawo autorskie. Można wyróżnić co na mnie kilka sposobów ego rozumienia, które
zwraca ą uwagę na odmienne aspekty i sposoby ego funkc onowania, a ich omówienie
pozwoli na barǳie precyzy ne określenie stanowiska, które przy mu ę w te rozprawie.
Prymarnie prawo autorskie funkc onu e w rozumieniu przy mowanym w obrębie ściśle
wyznaczonego kontekstu prawnego i prawoznawczego. I tak Ryszard Markiewicz i Janusz
Barta piszą:
Prawo autorskie stanowi część prawa własności intelektualne i oznacza — w węższym znaczeniu — zbiór przepisów wydanych z myślą o ochronie interesów twórców
oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem utworów, korzystaniem z nich i ich
ochroną¹⁰⁴.
Z deﬁnic i te wynika kilka istotnych cech prawa autorskiego. Jest ono częścią prawa własności intelektualne , a więc większego zbioru prawa obe mu ącego również inne
regulac e dotyczące przedmiotów niematerialnych. Oznacza to ednocześnie, że prawo
autorskie est częścią całego systemu prawa, a więc przepisów regulu ących życie społeczne. Ponadto prawo autorskie stanowi „zbiór przepisów”, czyli samo w sobie e stanowi
pewnym systemem, którego poszczególne elementy tworzą większą całość. Przepisy te,
wskazu e dale deﬁnic a, zostały wydane „z myślą o ochronie interesów twórców”, co
oznacza, że nie tylko dotyczą twórców, ale także służą — lub ma ą służyć — ich interesom. Prawo autorskie to także zbiór „stosunków prawnych związanych z tworzeniem
utworów, korzystaniem z nich i ich ochroną”, co oznacza, że prawo autorskie tego roǳa u
stosunki stwarza.
Z kolei Stefan M. Grzybowski, uwzględnia ąc perspektywę historycznoprawną, powiada:
O prawie autorskim, po mowanym ako pewna szczególna samoistna
część porządku prawnego, można mówić zasadnie dopiero wówczas, gdy
w tym porządku da się wyodrębnić, zarówno myślą, ak i w rzeczywistości, określony system norm prawnych, regulu ących stosunki powsta ące
w związku z dokonanym uż stworzeniem „ǳieła” lub aktualnym właśnie
ego tworzeniem, czy nawet antycypowanym stosownym zamiarem¹⁰⁵.
I w tym wypadku prawo autorskie uznawane est za część większego „porządku prawnego”. Na ego tle wyróżnia się ono, ako „określony system norm prawnych”, tym, że
odnosi się do po ęcia „ǳieła” oraz stosunków powsta ących w związku z ego tworzeniem.
Oznacza to — i tuta deﬁnic a ta różni się od poprzednie — że tego roǳa u stosunki
powsta ą samoistnie, a zadaniem prawa est ich regulac a.
Leonard Górnicki poda e deﬁnic ę uzależnioną od aspektu prawa i wyróżnia:
prawo autorskie w znaczeniu przedmiotowym, to est ogółu norm prawnych regulu ących stosunki wynika ące z faktu stworzenia ǳieła ako wyniku procesu intelektualnego, duchowego, ak też prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym, to znaczy praw przyznanych pewnym określonym
osobom, czy to całości praw związanych z powstaniem ǳieła, czy to ich
części¹⁰⁶.
¹⁰⁴ ra o autor ie tano i c
pra a a no ci intele tualne
— R. Markiewicz, J. Barta, ra o au
tor ie, s. . [przypis autorski]
— S. Grzybowski, ene a i ie ce pra a autor iego y te ie pra a, w: y te
¹⁰⁵ pra ie autor i
pra a pry atnego ra o autor ie, red. J. Barta, C. H. Beck, Warszawa , s. . [przypis autorski]
¹⁰⁶pra o autor ie
nac eniu pr e ioto y
— L. Górnicki, o
i ei pra a autor iego o taro
ytno ci o
o ny iato e , Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyowa, Wrocław , s. –. [przypis
autorski]
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W tym pierwszym znaczeniu, przedmiotowym, prawo autorskie dotyczy stosunków
powsta ących wskutek „stworzenia ǳieła”, a więc — podobnie ak u Grzybowskiego —
regulu e relac e uż istnie ące. Owo stworzenie ǳieła musi być ednak, w świetle te deﬁnic i, wynikiem „procesu intelektualnego, duchowego”, co oznacza, że prawo autorskie
w tym rozumieniu nie obe mu e takich ǳieł, które powsta ą w wyniku innych procesów
(niezwiązanych ze sferami intelektu czy ducha). Natomiast w znaczeniu podmiotowym
prawo autorskie est zbiorem praw „przyznanych pewnym określonym osobom”, z czego
można wnioskować, że istnie e podmiot, który tymi prawami dysponu e (i może e przyznawać bądź nie), oraz że owe „określone osoby” praw takich nie posiada ą, dopóki nie
zostaną im one przyznane.
Rozróżnienie na podmiot i przedmiot stosu e obowiązu ąca obecnie w Polsce ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. .. Przedmiotem prawa autorskiego est każdy prze aw ǳiałalności
twórcze o indywidualnym charakterze, ustalony w akie kolwiek postaci,
niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Art. .. Prawo autorskie przysługu e twórcy, o ile ustawa nie stanowi
inacze ¹⁰⁷.
Ta deﬁnic a uzupełnia szczegółowymi rozstrzygnięciami nieco ogólnie szą deﬁnic ę
Górnickiego. Określa mianowicie, czym est „ǳieło” (art. ) oraz kim są „określone osoby” (art. ). W świetle ustawy ǳieło — a właściwie utwór — est „prze awem ǳiałalności twórcze ”, co znaczy, że est skutkiem pewnego procesu („ǳiałalności”) wiążącego
się z tworzeniem. Ten skutek, aby stać się przedmiotem prawa autorskiego, musi mieć
„indywidualny charakter”, czyli odróżniać się od innych skutków podobnych procesów,
i musi zostać „ustalony”, a więc przy ąć pewną stałą postać. Nie ma natomiast znaczenia,
aka est wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia tego skutku.
Powyższe deﬁnic e zgodne są co do tego, że prawo autorskie ma związek z procesem
powstawania utworu. Ten proces stwarza pewne relac e, które prawo regulu e, bądź, ak
u mu ą to Markiewicz i Barta, stwarza właściwe dla tego procesu stosunki prawne. Relac e
te dotyczą z edne strony autora bądź twórcy (podmiotu prawa), z drugie natomiast
samego utworu (przedmiotu prawa).
Tak rozumiane prawo autorskie — choć wyraźnie zakłada pewną koncepc ę utworu, w które uprzywile owane mie sce za mu e autor, którego ǳiałalność przynosi skutki
o indywidualnym charakterze — est przede wszystkim ǳieǳiną o swoiste autonomii. Przytoczone deﬁnic e zgaǳa ą się w kwestii tego, że należy ono do systemu prawa,
w związku z czym ego charakter, umocowanie, zdolność odǳiaływania (czyli prawomocność) wynika ą z te przynależności. Z tego też powodu, ak zda ą się sugerować
cytowani autorzy, powinno być ono interpretowane w świetle tego systemu, co oznacza,
że wykorzystywane w nim po ęcia oraz tworzone mechanizmy ma ą przede wszystkim
skutki prawne, a więc odnoszą się do innych elementów systemu prawnego (np. prawa
cywilnego czy prawa karnego, a ostatecznie ustawy zasadnicze ) i dopiero w powiązaniu
z nimi nabiera ą skuteczności. Dlatego dopiero zna omość całości systemu prawnego i ego mechanizmów umożliwia pełną i właściwą interpretac ę prawa autorskiego. Z tych też
powodów est ona nie ako zastrzeżona z edne strony dla profes onalnych uczestników
systemu prawnego (sęǳiów, adwokatów itp. ), a z drugie dla właściwe sobie dyscypliny
wieǳy — prawoznawstwa¹⁰⁸.
W tym systemowym i autonomicznym rozumieniu prawo autorskie bęǳie przedmiotem mo ego zainteresowania tylko w ograniczonym zakresie. Jak zaznaczałem powyże ,
¹⁰⁷ rt
r e iote pra a autor iego
— Ustawa z dnia  lutego  r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ǲiennik Ustaw , poz. , , http://isap.se m. gov.pl/DetailsServlet?id=W
DUl, dostęp: ... [przypis autorski]
¹⁰⁸ a ro u iane pra o autor ie — „Współczesne prawoznawstwo nawiązu e dialog z naukami społecznymi, z lingwistyką, nie zmienia to ednak faktu, że potrzeba wysokiego profes onalizmu i zakorzenienia myśli
prawnicze w mocnych podstawach ﬁlozoﬁcznych skłania do ciągłego podkreślania, że analizy prawnicze i samo prawo zachowu ą zasadniczą autonomię wobec innych systemów wieǳy i innych systemów normatywnych
funkc onu ących w społeczeństwie” (J. Utrat-Milecki, utono ia pra a
ne pro le y i po tacie, w: oc o
logia pra a, red. A. Ko der, Z. Cywiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa , s. ).
[przypis autorski]
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nie będę ingerował w dyscyplinarne granice prawoznawstwa, a więc nie będę próbował
rozstrzygać kwestii związanych np. z implementowaniem prawa europe skiego do polskich przepisów prawnoautorskich, ze sposobami funkc onowania opłaty reprograﬁczne
czy zakresem dozwolonego użytku w odniesieniu do utworów publikowanych w internecie. Prawo autorskie w swoim systemowym, ściśle prawniczym zakresie bęǳie mnie
za mowało o tyle, o ile odǳiału e ono — za sprawą obowiązu ących regulac i — na
kształtowanie się dyskursu literackiego. W przypadkach, w których będę przywoływał
konkretne przepisy czy wyroki, nie będę usiłował oceniać ich słuszności. Istotnie sze okaże się dla mnie wskazanie tego, w aki sposób konkretne rozstrzygnięcia prawne, z edne
strony, implicytnie formułu ą (bądź wzmacnia ą) pewne koncepc e estetyczne, a z drugie
strony, akie zna du ą oǳwierciedlenie w obrębie dyskus i o literaturze.
Do pewnego stopnia powiązane z autonomicznym rozumieniem prawa autorskiego
est komplementarne wobec niego traktowanie go ako z awiska kulturowego. Jak pisze
Górnicki: „Prawo autorskie est wszakże silnie związane z historią kultury, z gospodarczymi i technicznymi uwarunkowaniami struktury społeczne , i byna mnie nie na ostatnim
mie scu z czynnikiem politycznym. To wszystko nada e mu wybitnie dynamiczny charakter”¹⁰⁹. W takim u ęciu kształt regulac i prawno-autorskich est do pewnego stopnia uzależniony od problemów podsuwanych przez praktyki kulturowe. W tym sensie,
ak pokażę w rozǳiale , rozwó nowych technologii produkc i książek, który znacznie
zwiększył e skalę, doprowaǳił do powstania zagadnień, których rozwiązanie przyniosły
pierwsze legislac e prawnoautorskie.
Ale eśli prawo to est powiązane z kulturą w takim sensie, że odpowiada na zachoǳące w e ramach z awiska, to zarazem est te kultury aktywnym elementem, który
wpływa na kształt i przebieg tych z awisk. Wprowaǳa ąc takie, a nie inne regulac e dotyczące stosunków związanych z powstawaniem utworu, prawo pośrednio nada e legitymizac ę koncepc om, na których się opiera. W taki sposób — ak pisze o tym Martha
Woodmansee — romantyczna koncepc a twórczości literackie , opiera ąca się na po ęciach indywidualnego autora i absolutne oryginalności, znalazła swo e oǳwierciedlenie
w kodyﬁkac ach prawnych. Następnie ednak, podtrzymu ąc obowiązywanie takiego modelu, prawo autorskie zdecydowało o ego zakonserwowaniu i przystosowaniu do innych
ǳieǳin twórczości, niekoniecznie ma ących akikolwiek związek z praktykami literackimi romantyków ( ak np. tworzenie oprogramowania komputerowego).
Interesu ący mnie transfer, aki dokonu e się mięǳy prawem a wyobraźnią społeczną,
zwykle nie zachoǳi w sposób bezpośredni. Oznacza to, że tekst ustaw niekoniecznie —
by nie powieǳieć: niezwykle rzadko — stanowi podstawę popularnych opinii na temat
prawa autorskiego. Transfer taki dokonu e się zwykle za sprawą szerszych obiegów myśli
prawne , w których uruchamianiu biorą uǳiał instytuc e prawnicze bądź okołoprawnicze.
Zresztą samo prawo autorskie — i to trzeci sposób ego rozumienia, na który chciałbym
zwrócić uwagę — może być uznawane za specyﬁczną instytuc ę.
Instytuc a prawa autorskiego charakteryzu e się nie tylko istnieniem określonego
zbioru przepisów prawnych, ale również całym zespołem podmiotów, indywidualnych
bądź zbiorowych, zaangażowanych w realizac ę tych przepisów. Należą do nich m.in.
sądy powszechne, ministerstwa kultury (w przypadku Polski, ale również innych kraów, odpowieǳialne za realizowane części zapisów ustawy o prawie autorskim z ramienia
rządu), organizac e mięǳynarodowe (takie ak Światowa Organizac a Własności Intelektualne — WIPO — będąca agendą Organizac i Narodów Z ednoczonych), organizac e
zbiorowego zarząǳania prawami (takie ak np. polski ZAiKS), kancelarie prawnicze spec alizu ące się w prawie autorskim, ale także — w szerszym sensie — wszystkie te podmioty, których interesy związane są z prawem autorskim, a więc np. wydawnictwa czy
dystrybutorzy, ale także organizac e pozarządowe (współcześnie w Polsce to np. Centrum
Cyowe oraz Fundac a Nowoczesna Polska).
Właśnie podmioty z te ostatnie kategorii, czyli instytuc e zaangażowane w kwestie związane z prawem autorskim, na częście pode mu ą ǳiałania zmierza ące do upowszechniania wieǳy na ego temat, proponu ąc przy tym nierzadko własne wykładnie
¹⁰⁹ ra o autor ie e t
a e ilnie i ane hi tori ultury
— L. Górnicki, o
autor iego o taro ytno ci o
o ny iato e , s. . [przypis autorski]

  Nieuchronny plagiat

i ei pra a



oraz wiążąc e z szerszymi kwestiami ideologicznymi. Instruktywne pod tym względem
może być krótkie zestawienie dwóch kampanii informacy nych dotyczących prawa autorskiego, realizowanych w ostatnich latach w Polsce.
Jedna z nich, „Legalna Kultura”, est przedsięwzięciem wspieranym przez polskie Ministerstwo Kultury i ǲieǳictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowe . Je
celem est upowszechnianie wieǳy o ochronie prawnoautorskie , szczególnie w odniesieniu do twórczości dystrybuowane w internecie. Jak piszą organizatorzy:
Ży emy w cywilizac i różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale
także odpowieǳialność i czu ność wobec rozmaitych pokus i zagrożeń. Naszą
intenc ą est, by w te różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei
fundamentalnych dla kultury, takich ak: bycie fair wobec innych, możliwość
wyboru i prawo do poszanowania tego, co est naszym wkładem w kulturowy
rozwó ¹¹⁰.
Stoi za tym przekonanie, że w odniesieniu do internetu skutecznie sze od egzekwowania ochrony za pomocą narzęǳi prawnych może okazać się promowanie pozytywnych
wzorców. Z tego powodu organizatorzy przekształca ą zapisy prawne w barǳie uniwersalne kategorie etyczne. Strategia ta est niezwykle wyraźna w ednym z na lepie widocznych efektów te kampanii — informac i publikowane na stronie redakcy ne w części
ukazu ących się w Polsce książek:
Ta książka est wspólnym ǳiełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługu ących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publiku e w internecie. Jeśli cytu esz
agmenty, nie zmienia ich treści i koniecznie zaznacz, czy e to ǳieło. A eśli
musisz skopiować część, rób to edynie na użytek osobisty. Szanu my prawo
i własność.
Odmienny wydźwięk ma kampania „Prawo kultury” realizowana przez Fundac ę Nowoczesna Polska, które główną strategią est dbanie o interesy nie twórców i wydawców,
ale odbiorców i użytkowników. W ramach kampanii w warszawskim metrze ukazywały
się wkle ki informu ące o przysługu ących użytkownikom internetu prawach, w szczególności w zakresie dozwolonego użytku¹¹¹. Odmiennie niż w przypadku „Legalne kultury”, kampania „Prawo kultury” — uż w same swo e nazwie — eksponowała rozumienie prawa autorskiego ako określonego zbioru przepisów podlega ącego negoc ac om
i modyﬁkac om. W ten sposób kampania ta implicytnie przeciwstawiała się dążeniu do
naturalizac i czy uniwersalizac i prawa autorskiego ako pewnego roǳa u etyki.
Popularyzu ąc spec alistyczną wieǳę o prawie autorskim, instytuc e z nim związane
otwiera ą kole ne pole ego rozumienia — ako z awiska społecznego. W tym znaczeniu
prawo autorskie nie oznacza uż określonego zbioru przepisów, ale racze konglomerat
stereotypów, wyobrażeń i przeświadczeń, które funkc onu ą w szerokim obiegu społecznym, zarazem współkształtu ąc rozumienie z awisk, których dotyczy prawo autorskie¹¹².
W takim obiegu prawo autorskie sta e się synonimem własności intelektualne , a na barǳie ogólnym poziomie — relac i własności zachoǳące mięǳy autorem a utworem.
Kluczowe dla tego obiegu est po ęcie plagiatu, oznacza ące naruszenie praw autorskich
polega ące na przekazywaniu pod własnym nazwiskiem całości lub agmentów utworu
należącego do kogoś innego.
Istotą społecznego funkc onowania prawa autorskiego est uelastycznienie występuących w nim po ęć. Z edne strony, po ęcia prawne ulega ą prze ęciu i zaczyna ą być
stosowane do opisu z awisk, które niekoniecznie są regulowane przez przepisy. Tak się
¹¹⁰ y e y
cy ili ac i r noro no ci
— Kampania społeczna Legalna Kultura, b. d.,
http://www.legalnakultura.pl/pl/legalna-kultura/mis a, dostęp: ... [przypis autorski]
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dostęp: ... [przypis autorski]
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ǳie e na przykład z po ęciem plagiatu, które w poszerzonym zakresie opisu e z awiska
od nieudokumentowanych zapożyczeń z twórczości wcześnie sze po przypisywanie sobie
autorstwa cuǳych ǳieł. Podobnie est z samym po ęciem praw autorskich, które w popularnym obiegu określa ą nieograniczoną niczym własność do utworu. Jednak z drugie
strony, po ęcia te w poszerzonym zakresie nie rezygnu ą z odwoływania się do sankc i
prawne , w nie upatru ąc swo e prawomocności. Nie choǳi tu ednak o zwykły problem niedostatecznego poinformowania. Z awiskiem związanym z samą obowiązywalnością prawa est to, że zna du e ono swo ą społeczną recepc ę, za sprawą które kształtu e
stosunki społeczne. W podobny sposób odǳiału e na przykład prawo karne w zakresie
morderstwa: choć stosunkowo niewiele osób zna szczegółowe przepisy dotyczące tego
czynu, to powszechne est — słuszne przecież — przekonanie, że est to czyn zabroniony¹¹³.
Prawo autorskie bęǳie mnie tu interesować w czterech wymienionych wyże znaczeniach, choć na silnie szy akcent postawię na kwestie kulturowe oraz społeczne, tzn.
z edne strony na to, w aki sposób prawo autorskie w realny sposób odǳiału e na dyskurs literacki, a z drugie — ak kategorie prawne są w ego ramach przepracowywane.
W tym mie scu konieczne est dodatkowe wy aśnienie. W obrębie prawa autorskiego
wyróżnia się zwykle dwa podstawowe modele: roit auteur i copyright. Jak poda ą Markiewicz i Barta: „W systemie roit auteur ochrona est ustanowiona przede wszystkim
ze względu na ma ątkowe i osobiste (moralne) interesy twórców”¹¹⁴, a w ego ramach
wyróżnia się z kolei systemy dualistyczne (ǳielące prawa autorskie na prawa osobiste
i prawa ma ątkowe — to m.in. przypadek Polski) oraz monistyczne (niewprowaǳa ące takiego rozróżnienia — np. w Niemczech). Z kolei: „[s]ystem copyright (występu ący
np. w USA i Australii) traktu e prawo autorskie przede wszystkim ako zespół uprawnień
ma ątkowych, które służą ochronie interesów uprawnionego podmiotu i ma ą zapewnić
rozwó nauki i sztuki”¹¹⁵.
Barǳie syntetycznie różnicę mięǳy tymi systemami u mu e David Saunders, który
pisze: „W reżimach copyright głównym przedmiotem est zapewnienie ochrony przeciwko nieautoryzowanemu reprodukowaniu chronione własności; w reżimach roit oral
— zapewnienie integralności osobowości autorskie ”¹¹⁶. Z kolei Monroe E. Price i Malla
Pollack podkreśla ą, że w systemach roit auteur ważnie szy est „akt kreac i”, podczas
gdy w systemach copyright, dla których ochrona est związana barǳie „z prawami własności niż prawami człowieka”, ważnie sze są skutki tego aktu, a więc sam utwór¹¹⁷.
Natomiast James Baldwin twierǳi, że
pode ście prawnoautorskie [czyli system roit auteur — przyp. MJ]
wciela w przepisy nieǳisie sze romantyczne po ęcie indywidualnego artysty,
samotnego na swoim poddaszu, dyktu ącego to, ak ego geniusz powinien
być czczony. opyright pobuǳa innowac e i promu e rozpowszechnianie.
Prawa autorskie powstrzymu ą dystrybuc ę, hamu ąc eksperymenty i publiczne ekspozyc e. Prawa autorskie przemawia ą w imieniu twórców, podczas gdy copyright faworyzu e dystrybutorów, interpretatorów, a ostatecznie
publiczność¹¹⁸.
Dla Saundersa traktowanie obu systemów łącznie est nieuzasadnione, ponieważ prowaǳi do pomĳania istotnych partykularnych uwarunkowań. Dla Baldwina natomiast,
¹¹³ po o ny po o ia u e na pr y a pra o arne
a re ie or er t a
— zob. M. Dudek,
na o o pra a, w: e y on oc ologii pra a, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, C. H. Beck, Warszawa
, s. . [przypis autorski]
y te ie roit auteur
— R. Markiewicz, J. Barta, ra o autor ie, s. . [przypis autorski]
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— Tamże, s. . [przypis autorski]
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— D. Saunders, uthor hip an
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którego wywód zmierza do wniosku, że błędem amerykańskiego prawa est upodabnianie się do systemu europe skiego, przeciwstawienie obu systemów stanowi argument
w dyskus i o wyższości ednego modelu (uprzywile owu ącego publiczność) nad drugim
(uprzywile owu ącym twórców). Price i Pollack stwierǳa ą natomiast, że choć istnie ą
pewne różnice mięǳy oboma systemami, to umięǳynarodowienie prawa autorskiego,
postępu ące od czasu powstania konwenc i berneńskie (a w przypadku Stanów Z ednoczonych przystąpienia do nie w  roku), sprawia, że różnice te stopniowo się zaciera ą.
Na podobnym stanowisku sto ą Markiewicz i Barta: „W coraz większym ednak stopniu
system anglosaski upodabnia się obecnie do kontynentalnego modelu dualistycznego,
głównie ze względu na konieczność realizowania przez kra e anglosaskie przepisu art.
 bis konwenc i berneńskie dotyczącego ochrony autorskich praw osobistych”¹¹⁹.
W perspektywie istotne dla analiz zawartych w te książce podobieństwa mięǳy tymi
systemami przeważa ą nad różnicami. Oba opiera ą się na określone koncepc i procesu
twórczego, która uprzywile owu e twórcę. Oba traktu ą utwór ako obiekt skończony
i zamknięty. Oba skupia ą się na relac i mięǳy twórcą a utworem, u mu ąc ą w kategorii
własności. Oba wreszcie opiera ą się na koncepc i oryginalności, pozwala ące odǳielać
utwory mięǳy sobą oraz regulować relac e mięǳy nimi. Ponadto, techniczne różnice
mięǳy nimi nie zna du ą przełożenia na społeczną recepc ę prawa autorskiego, która mnie
tuta na barǳie interesu e.
Paradygmat prawnoautorski
W prowaǳonych analizach będę posługiwał się po ęciem „paradygmat prawnoautorski” dla oznaczenia całego zespołu tych z awisk, które wiążą się z samym prawem oraz
z ego kulturowym i społecznym odǳiaływaniem. W obrębie tego paradygmatu kluczowe okażą się po ęcia: „autor”, „ǳieło”, „własność” ako określenie relac i mięǳy nimi oraz
„oryginalność” ako cechy ǳieła. Treść tego paradygmatu będę stopniowo konstruował
w toku rozprawy. Tuta chciałbym wskazać pokrótce na ego na ważnie sze elementy.
W ego ramach autor rozumiany est ako indywidualny twórca, pracu ący samoǳielnie w celu stworzenia ǳieła. Tworząc ǳieło, twórca sta e się tym samym ego właścicielem, a ego prawa podlega ą ochronie. ǲieło z kolei rozumiane est ako twór zamknięty,
skończony, samowystarczalny i odróżnia ący się od innych. Zasadą tego odróżnienia est
oryginalność oznacza ąca, że ǳieło różni się od wcześnie powstałych utworów i w tym
sensie est nowe. Istotnym momentem tego paradygmatu est, ak uż parokrotnie podkreślałem, ego prawna sankc a, co oznacza, że nie stanowi on edne z wielu koncepc i
estetycznych, lecz taką koncepc ę, które realizac a est gwarantowana i sankc onowana
przez prawodawcę, czyli państwo.
Problemy autora, oryginalności czy ontologii tekstu stawia się oczywiście na różne
sposoby w ramach wielu zróżnicowanych obszarów badawczych: badań intertekstualnych,
niezliczonych teorii podmiotowości, studiów nad pamięcią kulturową. Mam ednak naǳie ę udowodnić, że uwzględnienie kontekstu prawa autorskiego pozwala na u ęcie te
specyﬁczne wiązki problemów ako pewne całości, charakteryzu ące się ponadto szczególną modalnością, wynika ącą z kulturowego statusu prawa ako źródła reguł życia społecznego.
Prawo autorskie będę traktował ako szczególną przestrzeń negoc ac i i utrwalania
porządku, zarówno prawnego, ak i estetycznego. Pole sił, w którym uczestniczą rozmaite dyskursy: prawny, estetyczny, ale również ekonomiczny, technologiczny (z uwagi
na wspomniany związek z technologiami produkc i kulturowe ), polityczny (wynika ący
z uwikłania prawa w proces stanowienia i sprawowania właǳy) i antropologiczny (szczególnie z uwagi na powiązanie koncepc i autora z określonymi koncepc ami podmiotu czy
osoby).
Wszystkie te aspekty na różne sposoby będą obecne w moich analizach i na różne
sposoby będą powracać w pode mowanych tu rozważaniach. Chciałbym ednak uż w tym
mie scu zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny prawa autorskiego. Na częście bowiem,
zarówno w obiegu prawniczym, ak i popularnym, prawo to est wiązane z kwestiami zarobkowania, tak pisarzy, ak dystrybutorów. Na przykład według Konrada Gliścińskiego
¹¹⁹
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kwestie interesów biznesowych związanych z prawami ma ątkowymi stanowią „główną
oś sporu w dyskus ach nad kształtem prawa autorskiego. Pytania o cel, skutki i zakres
przyznawanego monopolu autorskiego wyznaczały ramy rozwo u tych praw”¹²⁰. Zresztą
historia powstawania i rozwo u prawa autorskiego, o które szerze piszę w rozǳiale ,
wyraźnie wskazu e na ego powiązanie z kapitalistycznymi sposobami produkc i i dystrybuc i dóbr kulturowych. Prawo autorskie prawdopodobnie nie powstałoby, gdyby sfera,
którą ono regulu e, nie wiązała się z interesami ekonomicznymi. Jednak w toku konstruowania prawa, ma ącego służyć ochronie tych interesów, za modelową uznano określoną
koncepc ę estetyczną, co wywarło i wciąż wywiera na kulturę pewne skutki. I to właśnie
te skutki będą mnie interesowały barǳie niż sto ące za nimi interesy ekonomiczne.
Analiza niewiǳialnego
Analiza wpływu prawa autorskiego na praktyki literackie stwarza pewien zasadniczy problem. Wysoki stopień abstrakc i konstrukc i prawnych, pozwala ący na szerokie
ich stosowanie, sprawia, że w istocie dotyczą one ogólne ramy instytuc onalne , w które funkc onu e literatura. Z tego też względu, ak zaznaczałem powyże , na ważnie sze
w analizie tych odǳiaływań okażą się po ęcia autora, ǳieła, własności i oryginalności —
odnoszące się przecież do znaczne większości istnie ących utworów literackich. Jednak
istnienie takich ram — a więc właściwego obszaru odǳiaływania prawa autorskiego na
literaturę — bywa traktowane ako na tyle oczywiste, że w zasaǳie nieistotne. Sta ą się
one przez to niewidoczne bądź przezroczyste, ulega ąc w pewnym sensie naturalizac i¹²¹.
Na ten problem zwraca uwagę m.in. Northrop Frye:
Cała sztuka est skonwenc onalizowana w równym stopniu, lecz zazwycza tego nie dostrzegamy dopóty, dopóki nie natraﬁmy na nieznaną nam
konwenc ę. W obecnych czasach drobiazgowemu maskowaniu elementu
konwenc onalnego w literaturze służy prawo autorskie, które ǳiała tak, akby każde ǳieło sztuki było wynalazkiem na tyle charakterystycznym, że może zostać opatentowane. Stąd siły konwenc onalizu ące we współczesne literaturze — na przykład sposób, w aki strategia wydawców i oczekiwania
czytelników łączą się, konwenc onalizu ąc to, co po awia się w czasopismach
— często nie zosta ą rozpoznane. Jeśli A nie ży e, to wykazanie długu, aki
A zaciągnął wobec B, bęǳie stanowiło naukę, eśli ednak A ży e, bęǳie
ono dowodem moralnego wykroczenia¹²².
Prawo autorskie w tym u ęciu odpowiada za dominac ę po ęcia oryginalności w po mowaniu literatury. Zaciemnia ono zasadniczo konwenc onalny, ak to u mu e Frye, charakter literatury, stwarza ąc wrażenie, że każde ǳieło est „wynalazkiem na tyle charakterystycznym, że może zostać opatentowane”. Dla badacza z awisko to est o tyle problematyczne, że wpływa również na sposoby czytania literatury przednowoczesne , powsta ące
w odmiennym kontekście kulturowo-estetycznym:
Ten stan rzeczy sprawia, że trudno oceniać literaturę obe mu ącą i Chaucera, którego poez a w większości est tłumaczeniem lub paraazą innych,
i Szekspira, którego sztuki często podąża ą słowo w słowo za źródłem, i Miltona, który nie pragnie niczego więce , ak ściągnąć tyle, ile się da, z Biblii.
Nie tylko niedoświadczony czytelnik bęǳie w takich ǳiełach poszukiwał
re te oryginalności. Większość z nas bęǳie skłonna postrzegać rzeczywiste osiągnięcia poety ako różne, a nawet przeciwstawne osiągnięciom źródła, i dlatego esteśmy gotowi koncentrować się racze na peryfery nych niż
¹²⁰Na pr y a e ug onra a li ci iego
— K. Gliściński,
y t ie pra a a tr e one, s. . [przypis
autorski]
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. Warto dodać, że opisywane z awisko sprawia również, że dla pisarek i pisarzy kwestie praw autorskich okazu ą
się często nieistotne. Na ten temat zob. G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka i in., iteratura pol a po
ietle teorii ierre a our ieu aport a a , Korporac a Ha!art, Kraków , s. . [przypis autorski]
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głównych faktach krytycznych. (…) Dla Miltona podstawowe było zdanie,
w którym wielkiemu poecie powierzono wielki temat, ale to narusza większość niskomimetycznych przesądów na temat twórczości, akich nas uczono¹²³.
Literatura przednowoczesna est dla Frye’a w pewnym sensie kontrastywnym przykładem na to, że dominac a po ęcia oryginalności wcale nie est ahistoryczna i naturalna,
lecz stanowi pewien konstrukt historyczny. Ale krytyka po ęcia oryginalności nie odnosi
się wyłącznie do recepc i literatury dawne . W równym stopniu dotyczy nowoczesnego
z awiska konwenc onalizowania literatury — Frye poda e akurat przykład obiegu prasowego — które sta e się niedostrzegalne dla odbiorców. Jak zatem można analizować
z awisko, które pozosta e zasadniczo niedostrzegalne nie tylko dla „niedoświadczonych
czytelników”, ale dla większości odbiorców?
Idąc za sugestią Frye’a, będę poszukiwał w dyskursie literackim tych momentów,
w których obowiązywanie paradygmatu prawnoautorskiego sta e się nieprzezroczyste.
Z tego powodu w rozǳiale  pode mę się prześleǳenia historycznego rozwo u regulac i
prawnoautorskich, podobnie ak przywoływani wcześnie Mark Rose czy Martha Woodmansee, wskazu ąc na historyczną genezę ako argument podważa ący naturalizu ące tendenc e prawa. Jednak barǳie od kwestii genezy za mować mnie bęǳie to, w aki sposób
dyskurs prawa autorskiego przenika do nowoczesnych sposobów myślenia o literaturze.
Interesować mnie będą takie momenty w historii literatury nowoczesne , w których obowiązywanie paradygmatu prawnoautorskiego było na różne sposoby podważane i które
u awniały możliwość zaistnienia innych sposobów konceptualizowania obiegu literackiego. Śleǳąc momenty aporii, w których dokonywał się wybór mięǳy odmiennymi
modelami rozumienia literatury, będę wskazywał na rolę, aką prawo autorskie odgrywało w pode mowaniu konkretnych rozstrzygnięć. W ten sposób będę usiłował odsłonić
ǳiałanie prawa autorskiego nie tylko w momentach ego naruszeń, ale również w ego
obowiązywalności.
Przedmiotem mo ego zainteresowania będą tuta zarówno wypowieǳi dotyczące literatury, ak same praktyki literackie. W tym sensie nie wprowaǳam rozróżnienia na
wypowieǳi literackie i metaliterackie, uzna ąc oba te typy za składowe większe całości, którą tuta nazywam nowoczesnym dyskursem literackim. Założenie to wynika nie
tylko z przy ęcia skutków poststrukturalistycznego kryzysu meta ęzyka, ale także z przekonania, że praktyki literackie na równi z ﬁlozoﬁą literatury i krytyką literacką mogą
formułować koncepc e i deﬁnic e tego, czym i aka est literatura. Poszuku ąc symptomów czy śladów obecności problematyki prawnoautorskie w dyskursie literackim, będę
zwracał uwagę nie tylko na eksplicytnie formułowane w ego ramach uwagi e dotyczące, ale także na momenty, w których metaforyka prawna przenika się z kategoriami
literackimi czy estetycznymi. Aby uwypuklić ich powiązanie z kwestiami prawa autorskiego, będę stosował metodę krótkich spięć, w ramach które eden roǳa dyskursu bęǳie konontowany z drugim. Bęǳie mi choǳiło nie tyle o udowodnienie, że zachoǳą
mięǳy nimi bezpośrednie związki, ile racze o ukazanie symptomatycznych koincydenc i, wskazu ących na istnienie powiązań, które dla samych piszących mogą pozostawać
nieuświadomione. Taki też bęǳie ostatecznie cel te rozprawy: odsłonięcie pewne niedostatecznie rozpoznane i uświadomione warstwy praktyk i dyskus i literackich, które
konsekwenc e sięga ą w re ony prawa.
Choć zasadniczo będę skupiał się na tekstach powsta ących w ęzyku polskim, to
nie będę unikał konontowania ich ze sposobami formułowania podobne problematyki w odmiennych kręgach ęzykowych. Po pierwsze, wynika to z faktu, że w okresie
powstawania pierwszych regulac i prawnoautorskich Polska była pozbawiona państwowości, wskutek czego na ważnie sze debaty ich dotyczące toczyły się w innych kra ach. Po
drugie, ochrona prawnoautorska od końca XIX wieku ma charakter mięǳynarodowy,
w związku z czym uchwycenie ponadnarodowego charakteru analizowanych z awisk wyda e się nie tylko uzasadnione, ale również pożądane. Po trzecie, same analizowane tuta
teksty wskazu ą na powiązanie prawa autorskiego z możliwościami przekraczania ednego kręgu ęzykowo-kulturowego. Jednak dołączenie perspektywy kultury peryfery ne
¹²³ en tan r ec y pra ia
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(co dotyczy zarówno analizy tekstów powsta ących w ęzyku polskim, ak i spo rzenia
z polskie perspektywy na teksty powsta ące w innych ęzykach) do toczące się współcześnie debaty nad kulturowymi aspektami prawa autorskiego może wzbogacić stawiane
diagnozy.

.   
Badacze za mu ący się kulturową historią prawa autorskiego wskazu ą, że datu ące się
na XVIII wiek pierwsze kodyﬁkac e prawa autorskiego wiązały się z szerszymi procesami kulturowymi i ekonomicznymi. Te ostatnie stanowiły do pewnego stopnia zerwanie
z wcześnie szymi sposobami rozumienia kultury i literatury oraz związanych z nimi funkc i. Zmiany dotyczyć miały sposobów rozumienia roli autora, który dopiero na progu
oświecenia przekształcił się z rzemieślnika w twórcę¹²⁴ oraz statusu ǳieła¹²⁵. Dokonuącego się wówczas przełomu nie sposób ednak konceptualizować ako zmiany rewolucy ne . Henryk Markiewicz pisze o tym momencie w charakterystyczny sposób, że
„poczucie własności literackie , a zarazem obawa przed posąǳeniem o e naruszenie wyraźnie się wzmogła”¹²⁶. Powstanie prawa autorskiego stanowiło nie tyle wyłom w historii,
ile intensyﬁkac ę dłuższych procesów. W tym sensie podkreślane w ninie sze pracy znaczenie prawa autorskiego nie oznacza fetyszyzowania pewnego momentu historycznego,
lecz próbę uchwycenia tendenc i, które na progu nowoczesności uzyskały instytuc onalne ramy i prawną sankc ę. Aby lepie zrozumieć, na czym polegał ten proces, warto —
w na większym skrócie¹²⁷ — pokrótce przy rzeć się przednowoczesnym sposobom regulowania praktyk literackich.
Prehistorie
Niektórzy historycy prawa autorskiego — na częście zorientowani prawoznawczo —
wskazu ą zwykle, że idea ochrony twórców po awiała się uż w starożytności i rozwĳała
na różne sposoby, aby w XVIII i XIX wieku osiągnąć do rzałą, skodyﬁkowaną postać.
Tak na przykład pisze Ewa Ferenc-Szydełko: „Ontologiczne po ęcie ǳieła i ego twórcy
wykształciło się uż w starożytności (…). Ale od owego stosunku, aprobu ącego twórczość
i uzna ącego ego wartości, do ochrony normatywne wiodła długa droga”¹²⁸. Podobnie
twierǳi Górnicki: „ochrona stosunków wynika ących ze stworzenia ǳieła występowała,
poza społeczeństwami pierwotnymi, we wszystkich czasach i we wszystkich kulturach,
choć w różnych formach i w różnym zakresie”¹²⁹.
Tego roǳa u teleologiczne narrac e przy mu ą, że prawo autorskie stanowi „osiągnięcie cywilizac i Zachodu”¹³⁰, a więc zwieńczenie i dopełnienie wcześnie szych, niedostatecznie rozwiniętych idei. I tak przywoływane przez historyków informac e o antycznym
rodowoǳie po ęcia plagiatu¹³¹ czy o funkc onu ące wówczas instytuc i patronatu¹³² interpretowane są przez autorów w sposób anachroniczny. Górnicki pisze na przykład:
„wielu twórców starowschodnich ǳieł literackich i plastycznych nie uświadamiało sobie
istoty aktu twórczego i nie uznawało siebie za autorów, choć ich autorstwo było znane”¹³³. Badacz zda e się przy mować ahistoryczne i normatywne rozumienie po ęć aktu
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twórczego i autorstwa i konontu e e z praktykami starożytnymi, które na tym tle okazu ą się niedo rzałe. W podobny sposób Marcin Wilkowski traktu e instytuc ę żydowskie
ha a y, nazywa ąc ą „specyﬁcznym narzęǳiem ochrony prawnoautorskie ”¹³⁴ obowiązu ącym w XV i XVI wieku, choć sam zaledwie chwilę wcześnie pisze o „nieobecności
egzekwowanego przez państwo prawa autorskiego” w tym czasie¹³⁵.
Tego roǳa u rozumowanie, ze względu na ego teleologiczny i anachroniczny charakter, nie uwzględnia specyﬁcznych dla opisywanych kultur sposobów rozumienia i praktykowania aktów pisania. Pozostawiam więc tuta w zawieszeniu kwestię tego, do akiego
stopnia starożytne koncepc e twórczości zbieżne są z ich nowoczesnymi odpowiednikami. Czynię tak również dlatego, że ewentualne rozstrzygnięcia nie miałyby zasadniczego
wpływu na prowaǳone tuta rozważania. Nawet eśli pewne formy praktyk kulturowych
i regulac i prawnych w starożytności rzeczywiście wykazywały podobieństwo do z awisk
nowoczesnych, to brakowało im — z czym zgaǳa ą się cytowani historycy — form systematyzac i i instytuc onalizac i, które stały się możliwe dopiero w nowoczesności.
Nieco inacze rzecz się ma ednak z po awia ącymi się od XV wieku przywile ami
drukarskimi, które przez kilka stuleci były w kra ach europe skich edyną formą regulac i rynku wydawniczego. Początki przywile ów należy wiązać z wynalazkiem ruchomych
czcionek i ego rozprzestrzenieniem w ówczesne Europie. Pierwsze tego roǳa u przywile e po awiły się w Republice Wenec i, dokąd ściągali niemieccy drukarze, zachęceni korzystnymi warunkami rynkowymi oraz niską konkurenc ą. Jak poda e Górnicki, w 
roku niemiecki imigrant Jan ze Spiry otrzymał od Senatu przywile na okres  lat na
wyłączność druku Listów Cycerona oraz ǳieł Pliniusza. Przywile ten dotyczył ednak
monopolu na stosowanie wynalazku druku, więc „wiązał się ściśle z ǳie ami prawa wynalazczego”¹³⁶, a nie autorskiego. Kole ne przywile e po awiały się w kra ach włoskich,
a późnie m. in. we Franc i, Hiszpanii, Niderlandach i Niemczech. W Polsce pierwszy
taki przywile został przyznany około roku  lub  przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka niemieckiemu drukarzowi Johannowi Hallerowi¹³⁷.
Okres trwania monopoli wynosił od  do  lat¹³⁸, a przyznawane były „nie tylko przez
monarchów i władców terytorialnych, organy właǳy zwierzchnie , właǳe miast, ale także
przez papieży, biskupów, inne właǳe kościelne, uniwersytety, królewskie akademie muzyczne i inne oﬁc alne instytuc e, w tym sądy o spec alnym charakterze”¹³⁹. Na ważnie szą
cechą przywile ów był ich ograniczony zasięg terytorialny — obowiązywały one wyłącznie na terenach, na których rozciągała się właǳa przyzna ącego monopol podmiotu. Były
też całkowicie zależne od decyz i właǳ. Na przykład w  roku Zygmunt Stary — ak
poda e Ferenc-Szydełko — „rozporząǳił o wolności druku i przedruku, ru nu ąc system
koncesy ny”¹⁴⁰ .
Przywile e miały gwarantować zwrot poniesionych inwestyc i, związanych głównie
z samą techniką druku. Służyły więc przede wszystkim drukarzom, a w nikłym stopniu
wpływały na sytuac ę pisarzy. Wy ątkiem była na tym polu Wenec a, gǳie przywile e
przyznawano również niektórym autorom, którzy zyskiwali w ten sposób monopol na
wydawanie swo ego ǳieła u wybranego drukarza. Jednak ak twierǳi Górnicki:
Przywile e dla autorów można potraktować ako rozszerzenie tradycy nego systemu patronatu i racze ako formę nagrody dla autora niż uznanie
ego własności intelektualne . Nie uznawano w ten sposób prawa, które immanentnie tkwi w osobie autora, ale wiǳiano w tym przysługę, łaskawie
uǳieloną przez suwerena, czyniącego ustępstwo handlowe dla autora albo
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drukarza¹⁴¹.
Tego roǳa u przywile e autorskie więce miały zatem wspólnego z monopolami dla
drukarzy, ma ącymi gwarantować zwrot nakładów poczynionych w związku z powstaniem ǳieła. Podobne rozwiązania po awiały się późnie również w Niemczech, Państwie
Kościelnym i Anglii, zawsze ednak miały charakter wy ątkowy i stanowiły roǳa wyróżnienia dla docenianych twórców¹⁴².
Przywile e wiązały się również z cenzurą. Przyzna ąc monopol wybranym drukarzom
bądź — rzaǳie — pisarzom, właǳe zyskiwały zarazem kontrolę nad obiegiem publikac i¹⁴³. Z tym mechanizmem stopniowo zaczęto wiązać regulac e o ogólnie szym charakterze, które nakazywały m.in. umieszczać na karcie tytułowe nazwisko autora¹⁴⁴. Przepis
ten nie miał służyć ochronie interesów pisarzy, ale zapobiegać anonimowości i pozwalać
na ewentualne pociągnięcie twórców do odpowieǳialności.
Jak podkreśla Kaplan, „przywile e na druk, w sposób, w aki zapewniały prawa wyłączne, ma ą pewne roǳinne podobieństwo do późnie sze prawne instytuc i copyright.
Jednakże nie opierały się one na żadnym po ęciu oryginalne kompozyc i, gdyż mogły być
przyznawane dla ǳieł antycznych podobnie ak dla współczesnych”¹⁴⁵. Przywile e zatem,
ako konstrukc a prawna, nie miały ścisłego związku z akimś szczególnym sposobem
rozumienia produkc i piśmiennicze . Funkc onowały one racze ako mechanizm regulac i rynku i sprawowania kontroli nad obiegiem publikac i. Przyczyniły się ednak do
pewnego stopnia do powiązania autora z ǳiełem, nakłada ąc na tego pierwszego odpowieǳialność za rozpowszechniane treści.
Kapitalistyczny wynalazek
Przywile e okazały się mechanizmem niewydolnym, kiedy proces produkc i książek
nabrał rozpędu. Stało się to za sprawą wynalazków technicznych¹⁴⁶ oraz rosnącego popytu bogacącego się mieszczaństwa¹⁴⁷, co łącznie przyczyniło się do intensywnego rozwo u
rynku książki w XVIII i XIX wieku. Jak poda ą Elt o Buringh i Jan Luiten van Zanden¹⁴⁸,
liczba egzemplarzy książek wydrukowanych w Europie w XVI wieku wynosiła ponad
 milionów. W XVII wieku było to uż ponad  milionów. Tymczasem wyłącznie
w drugie połowie XVIII wieku liczba ta wyniosła  milionów. Badacze twierǳą, że
„w okresie – szczytowym rokiem est , kiedy wydrukowano ponad  milionów egzemplarzy”¹⁴⁹. To zwiększenie produkc i doprowaǳiło do powstania masowego
rynku książki, co sprawiło, że przywile e o zasięgu lokalnym, przyznawane wybranym
drukarzom, a w rzadkich wypadkach pisarzom, stały się niewystarcza ące. Konieczne stało się stworzenie regulac i o większym zasięgu i większe elastyczności.
Za pierwszą nowoczesną ustawę prawnoautorską uzna e się obowiązu ący w Anglii
od  roku tzw. Statut Anny, a właściwie: n ct or the ncourage ent o earning
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co opii y ru o anych i e pra o ta ich opii na
a any ni e o re c a u¹⁵⁰).
Wcześnie regulac ą rynku książki w Anglii za mowała się The Stationers Company —
londyńska gildia drukarzy i wydawców, która od końca XVI wieku na mocy przywileów królewskich posiadała monopol na wszystkie ukazu ące się książki oraz sprawowała
funkc e cenzorskie ¹⁵¹.
Je ǳiałalność zakończyła się formalnie w  roku, kiedy przedłużenie The Licensing Act — ostatniego z aktów prawnych nada ących e uprawnienia — zostało zablokowane przez parlament¹⁵². Rozpoczęła się wtedy dyskus a, w które głos zabierali przede
wszystkim drukarze i wydawcy, ale także niektórzy pisarze, m.in. Daniel Defoe. Pisał
on:
Prawo, o którym myślimy, skutecznie powstrzymu e tę na barǳie zbrodniczą Praktykę, gdyż każdy Autor, będąc zobowiązanym do umieszczenia
swo ego Nazwiska na Książce, którą pisze, zysku e, ǳięki temu Prawu, niepodważalne i wyłączne Prawo Własności do niego. Zapis w Prawie stanowi
Patent dla Autora i ustanawia Własność ǲieła w całości dla niego lub dla
kogoś, komu zechce e wyasygnować; i winno być to zrozumiałe: bowiem
eśli Autor nie miałby praw do Książki, którą stworzył, korzyści nie należałyby do niego, a prawo nie stałoby na straży tych Korzyści, byłoby wielce
trudne, aby Prawo usiłowało go za tę książkę karać¹⁵³.
Defoe wiązał obowiązek wynika ący z wcześnie szego systemu przywile ów — umieszczanie nazwiska na karcie tytułowe — z postulatem nowych uprawnień, które mieliby
uzyskać autorzy. W debatę był również zaangażowany John Locke, którego koncepc a
własności prywatne powsta ące w wyniku pracy „stała się z czasem wygodnym narzęǳiem na rzecz uznawania istnienia praw autorów do stworzonych — wypracowanych
— przez siebie utworów”¹⁵⁴. Jak ednak sugeru e Rose, tego roǳa u argumentac a, która
właśnie autora ustanawiała podmiotem prawa, stała się użyteczna przede wszystkim dla
londyńskich drukarzy, którzy upatrywali w nie możliwość utrzymania swo e dotychczasowe pozyc i¹⁵⁵. Zakładali oni bowiem, że nadanie przez nową ustawę praw autorom
sprawi, że podtrzymane zostaną wcześnie sze umowy, w ramach których drukarze nabywali manuskrypty drukowanych utworów¹⁵⁶.
Statut Anny przy ęto ostatecznie w  roku, wtedy też wszedł w życie. Sama nazwa
wskazu e na zawarte w nim na ważnie sze rozstrzygnięcia. Po pierwsze, statut przyznawał
prawa — a więc ustanawiał pewną prawną właściwość, która wcześnie nie istniała. Po
drugie, przyznawał e „autorom i nabywcom kopii”, czyli twórcom, ale także drukarzom
i wydawcom, którzy mogli nabywać prawa od autorów. Po trzecie, prawa były przyznawane na określony czas, zatem — co na ważnie sze — nie miały charakteru nieskończonego
ak w przypadku prawa własności materialne ¹⁵⁷. Wreszcie po czwarte, tytuł Statutu Anny wskazu e na cel przy ęcia ustawy: „the Encouragement of Learning” — wspieranie
wieǳy i edukac i, co oznaczało, że główną motywac ą te regulac i był interes publiczny,
a zastosowane mechanizmy prawne miały sprzy ać ego rozwo owi. Statut określał czas
trwania copyright na okres do  lat od pierwsze publikac i, z możliwością przedłużenia
na kole ne , o ile autor pozostawał przy życiu.
Jak wskazu e Rose, ze względu na zrealizowany w ostatecznym kształcie ustawy interes drukarzy i wydawców wskazanie autora ako podmiotu prawa było w duże mierze ﬁkcy ne. W tym czasie pisarze funkc onowali zwykle w systemie patronatu, a nie
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w warunkach rynkowych, co oznaczało, że ich interesy nie były związane z możliwością
obracania prawami na wolnym rynku. „W Statucie Anny autor został ustanowiony ako
prawnie umocowana postać na rynku znacznie wcześnie , zanim profes onalne autorstwo
było zrealizowane w praktyce”¹⁵⁸.
Podobne rozwiązanie ak w Anglii przy ęto kilkaǳiesiąt lat późnie w Stanach Z ednoczonych, gǳie konstytuc a zezwalała Kongresowi na uǳielanie tymczasowych monopoli twórcom i wynalazcom po to, aby „popierać rozwó nauki i sztuk użytecznych”.
Ustawa z  roku wyznaczała okres ochrony, podobnie ak Statut Anny, na  lat,
z możliwością podwo enia. Ustawodawstwo to nie dotyczyło ednak obywateli innych
państw, dlatego przez niemal cały XIX wiek Stany Z ednoczone były ra em dla wydawców, którzy mogli przedrukowywać ǳieła powsta ące w Wielkie Brytanii (oraz tłumaczenia tekstów w innych ęzykach) bez konieczności opłacania ich autorów. Sytuac a ta
uległa zmianie w  roku, kiedy wprowaǳono możliwość ochrony obcokra owców, ale
edynie pod warunkiem ponownego wydania ǳieła na terenie Stanów w terminie  dni
od ego pierwotne publikac i¹⁵⁹.
Inacze kształtowało się ustawodawstwo prawnoautorskie we Franc i, gǳie do rewoluc i ancuskie funkc onował system przywile ów królewskich. W drugie połowie XVIII
wieku towarzyszył mu ednak spór dotyczący charakteru uprawnień twórców do tekstów
— tego, czy est to prawo pozytywne (nadawane przez monarchę w droǳe przywile u),
czy prawo naturalne (wynika ące z samego aktu twórczego). Ta druga opc a była argumentem mieszczaństwa, które na ego podstawie domagało się uǳiału we właǳy. Zresztą
koncepc a prawa naturalnego w ogóle służyła „interesom bogacącego się mieszczaństwa,
które w warunkach powszechnego wówczas absolutyzmu monarszego nie miało dostępu do właǳy”¹⁶⁰. Opc e polityczne dotyczące kwestii praw autorskich rozłożyły się wraz
z końcem XVIII wieku na obszarze wyznaczanym z edne strony przez mieszczaństwo
i wydawców (z koncepc ą prawa naturalnego), a z drugie przez monarchię (z prawem
pozytywnym). Co istotne, obie strony dążyły do zapewnienia prawne ochrony praw autorów, ednak podawały zupełnie odmienne uzasadnienia te konieczności.
I tak np. w roku  król Franc i Ludwik XVI wydał dekrety przyzna ące autorom
przywile e gwarantu ące im prawo do rozporząǳania własnymi tekstami, w tym również
prawo do decydowania o publikac i. Marlena Jankowska twierǳi, że wówczas „po raz
pierwszy po awiła się instytuc a autora i co godne podkreślenia, nie był to dorobek burżuazy ne rewoluc i, lecz inic atywa absolutystycznego państwa”¹⁶¹. Monarcha podkreślał
w ten sposób swó status ostatecznego źródła prawa i próbował umocnić swo ą pozyc ę
wobec rosnącego w siłę mieszczaństwa — które również dążyło do ochrony praw autora,
tyle że na własnych warunkach. Odwoływało się ono, ak uż wspomniałem, do koncepc i
prawa naturalnego, upatru ące w więzi mięǳy autorem a ego wytworem podstawowe
relac i własności. W roku  Denis Diderot pisał: „Powtarzam, autor est panem swoego ǳieła albo nikt w społeczeństwie nie est panem swo e własności”¹⁶².
System przywile ów królewskich upadł ostatecznie, wraz z monarchią, w  roku.
Dekret o wolności prasy z tego roku oraz likwidac a w  roku paryskie gildii wydawców i drukarzy sprawiły, że — ak poda e Jankowska — „pirackie publikac e zaczęły
zalewać rynek”¹⁶³. Ustawodawstwo rewolucy ne wprowaǳiło także po ęcie własności publiczne w odniesieniu do opublikowanych utworów: „Zgromaǳenie Narodowe uważało
¹⁵⁸
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opublikowane utwory za własność publiczną, zaś prawa autora uznało za wy ątek od te
zasady, ma ący na celu wynagroǳenie autora za ego pracę”¹⁶⁴. Jednak uż w  roku
uchwalono tzw. deklarac ę praw geniusza, która wiązała prawa autorów z zapisami Deklarac i Praw Człowieka i Obywatela. Nowe prawo przyznawało własność utworów autorom
— dożywotnio — oraz ich spadkobiercom — na okres  lat od śmierci autora¹⁶⁵. Prawo
autorskie w wers i ancuskie , w odróżnieniu od Statutu Anny, opierało się na koncepc i praw naturalnych. W tym sensie ustawa nie tyle stwarzała czy nadawała uprawnienia
twórcom, ile e potwierǳała i chroniła, choć ednocześnie zachowała konstrukc ę ograniczonego czasu ich trwania¹⁶⁶.
Jeszcze inacze sytuac a kształtowała się w kra ach niemieckich. Pod koniec XVIII
wieku Święte Cesarstwo Rzymskie składało się z około  państw i państewek oraz
autonomicznych obszarów mie skich, z których każde posiadało odǳielną właǳę i własny porządek prawny. Sprawiało to, że spó ne regulac e niemieckiego rynku książki były praktycznie niemożliwe. System przywile ów pozwalał wydawcom zachowywać pełną
kontrolę nad produkc ą i dystrybuc ą książek wyłącznie na obszarze państw, w których
takie przywile e uzyskali¹⁶⁷. Oznaczało to, że wydawca ǳiała ący np. w Lipsku (Elektorat Saksonii) nie miał żadnych podstaw prawnych, aby dochoǳić swoich roszczeń do
przedruków dokonywanych w Berlinie (Królestwo Prus), o ile nie uzyskał tam odpowiedniego przywile u. Pominąwszy logistyczne trudności z uzyskiwaniem przywile ów,
wydawcy mierzyli się także z zamierzoną polityką wielu z państw i miast niemieckich,
takich ak Wiedeń, które „nie tylko tolerowały piractwo, ale aktywnie e wspierały ako
legalne źródło dochodu”¹⁶⁸.
Praktyka nieautoryzowanych przedruków, funkc onu ąca od XV wieku¹⁶⁹, stała się
uciążliwa dla XVIII-wiecznych wydawców. Rosnące kwoty potenc alnych zysków, które
omĳały pierwszego wydawcę, sprawiały, że coraz silnie odczuwano brak odpowiednich
instytuc i mogących kontrolować niemiecki rynek książki. Jeden z argumentów podnoszonych przez wydawców dotyczył możliwości przeznaczania dodatkowych dochodów
na publikowanie książek spec alistycznych, o małe popularności i tym samym niskie
opłacalności. Jak pisze Woodmansee:
Wydawcy przy ęli praktykę używania zysków z książek popularnych na
ﬁnansowanie publikac i prac, które ze względu na poważną bądź spec alistyczną naturę tematu nie mogły liczyć na sukces rynkowy. Wraz ze wzrostem piractwa stało się to ednak utrudnione. Piratów przyciągały naturalnie
na popularnie sze książki. Przedrukowywali e po cenach niższych od tych
ustalanych przez prawowitego wydawcę. Piraci mogli sobie na to pozwolić,
ak twierǳił księgarz Perthes, bo nie musieli pokrywać wcześnie szych strat
i opłacać autorów. W konsekwenc i, ak dale wy aśnia Perthes, prawowity
wydawca zostawał z połową wydania popularne książki na półkach. Mierząc
się z tak ograniczanymi dochodami, wydawcy zaczęli się wahać przed publikac ą czegoś, co do czego nie czuli pewności szybkiego zwrotu. Jak twierǳi
księgarz Ganz, „co est na łatwie sze do napisania, co zostanie szybko sprzedane, co zakłada na mnie sze straty, to tylko autorzy muszą pisać, a wydawcy
wydawać, dopóki utrzymu e się plaga piractwa”. Piractwo nie tylko zagrażało
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wydawcom epoki, ale przyczyniało się do poczucia niepewności poważnych
pisarzy, zwiększa ąc, i tak uż niemałe, trudności wydawania ich książek¹⁷⁰.
Na tę postępu ącą komerc alizac ę rynku książki, która uprzywile owywała publikac e
o — by użyć określenia Pierre a Bourdieu — „krótkim cyklu produkc i”¹⁷¹, zwraca uwagę
również Immanuel Kant w pamﬂecie pro u c i i e
a li ty o ana rie richa
Nicolaia z  roku:
Produkc a książek nie est błahym sposobem zarobkowania we wspólnocie, które kultura zaszła uż całkiem daleko i gǳie umie ętność czytania
stała się niemalże niezbędnym i powszechnym wymogiem. — Jednak ta
część przemysłu państwa przynosi naǳwycza duże zyski, eśli prowaǳona
est niczym fabryka, co może nastąpić tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z wydawcą trafnie osąǳa ącym gusta publiki i opłaca ącym zdolności
każdego z pracowników, których zatrudnia. — Jako bodźca do handlu wydawniczego nie musi on przy tym brać pod uwagę wewnętrzne wartości oraz
zawartości towarów, których dostarcza, lecz tylko rynek, na który [ e dostarcza] i modę obowiązu ącą danego dnia, kiedy efemeryczne czasem produkty
prasy książkowe zosta ą wprowaǳone w żywy obrót, mogąc osiągnąć, nawet
eśli nie trwały, to z pewnością szybki zbyt¹⁷².
W tych okolicznościach konieczność wypracowania efektywnego narzęǳia regulac i
rynku książki stała się żywotnym interesem nie tylko wydawców, ale i samych pisarzy. Jak
poda e Woodmansee, niemiecką debatę nad kształtem możliwych regulac i zaanonsował
w  roku poeta Friedrich Gottlob Klopstock, który ogłosił pro ekt stworzenia Niemieckie Republiki Uczonych ( eut che elehrtenrepu li ) — subskrypcy nego modelu
publikowania, ǳięki któremu autorzy mogliby docierać do publiczności z pominięciem
pośrednictwa wydawców¹⁷³. Dało to impuls do pod ęcia szeroko zakro one dyskus i,
w które wzięli uǳiał przede wszystkim akademicy i która doprowaǳiła — ak przekonu e Woodmansee — do stworzenia „koncepc i autorstwa w e nowoczesne formie”¹⁷⁴.
Te dyskus i poświęcę osobną uwagę, skupia ąc się na wystąpieniach Kanta i Fichtego
oraz — występu ącego ponad  lat późnie , choć porusza ącego podobne problemy —
Hegla.
Poszukiwanie rac i. Kant — Fichte — Hegel
Ese Immanuela Kanta nielegalno ci nieautory o anego pr e ru u i e ( on er
nrecht a ig eit e uchernach ruc ) pochoǳi z  roku, a opublikowany został
w czasopiśmie „Berlinischen Monatsschri” w ma u  roku. W tym samym periodyku osiem lat późnie ukazał się tekst Johanna Gottlieba Fichtego o
nielegalno ci
pr e ru
rgu entac a i para ola ( e ei er nrecht a ig eit e uchernach ruc
in a onne ent un eine ara el). Uwagi Hegla o prawie własności intelektualne zostały natomiast zawarte w ego wykładach wygłoszonych na Uniwersytecie w Berlinie,
które stały się następnie podstawą a a lo o i pra a ( run linien er hilo ophie e
echt ) z  roku.
Teksty ﬁlozofów posłużą mi tuta do częściowe rekonstrukc i wielowymiarowe przestrzeni dyskursywne , z które stopniowo wyłaniała się spó na doktryna prawa autorskiego. Pozwoli to na uchwycenie nie tylko tych koncepc i, które zostały utrwalone przez
późnie sze ustawodawstwo, ale również wariantów argumentac i, które zostały odrzucone bądź stłumione. Szczególnie te ostatnie mogą posłużyć do wskazania źródłowych
ograniczeń oraz teoretycznych ﬁkc i, na których wspiera się dyskurs prawnoautorski.
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Zasadniczym odniesieniem tych analiz nie bęǳie ednak samo prawo autorskie, ale
racze nowoczesna instytuc a literatury, która wyłaniała się wraz z nim. Rozstrzygnięcia,
akie zapadały w obrębie dyskus i ma ących za przedmiot prawo, roǳiły konsekwenc e
wykracza ące poza ściśle rozumiane praktyki prawne, dotyczyły bowiem kategorii o barǳie ogólnym znaczeniu: autora, ǳieła, publiczności, wydawcy, własności. Innymi słowy, prowaǳone dwieście lat temu dyskus e nie zakładały eszcze istnienia skrupulatnych
poǳiałów mięǳy polami dyskursywnymi (choć do ich powstawania się przyczyniały),
ǳięki czemu na ich materiale możliwe est zaobserwowanie procesu ednoczesnego wyłaniania się instytuc i i dyskursów (literatury, prawa autorskiego), które w dalszych fazach
rozwo u funkc onowały uż ako pola autonomiczne. Tym samym możliwa do uchwycenia
sta e się ich wspólna genealogia oraz wspólne im fundacy ne rozstrzygnięcia.
Kant. Mięǳy mówcą a publicznością
Kant miał doświadczenie związane z nieautoryzowanym przedrukiem ego książek,
które ukazywały się we Frankfurcie, Lipsku, Kreuznach, Karlsruhe czy Reutlingen¹⁷⁵.
Jednak to nie kwestie ekonomiczne skłoniły ﬁlozofa — który „nie był z wykształcenia
prawnikiem, ale był zainteresowany, i dobrze zazna omiony, z dyskus ami prawnymi”¹⁷⁶
— do zabrania głosu w dyskus i o prawnych regulac ach rynku książki.
Zamiarem, aki postawił przed sobą królewiecki ﬁlozof, było wy aśnienie, na akim
gruncie autor może dochoǳić swoich roszczeń względem producentów nieautoryzowanych przedruków ego książek. Wcześnie sze stanowiska, inspirowane również dyskus ą
angielską, kierowały odpowiedź w stronę prawa własności w wers i zaproponowane przez
Locke’a w
ch tra tatach o r
ie z  roku. Interpretac a taka zakładała, że treść
książki stanowi własność autora i z tego powodu podlega ochronie prawa. Stanowisko
takie było ednak trudne do obronienia, szczególnie w Niemczech, gǳie wciąż na większy autorytet miało prawo rzymskie, na gruncie którego po ęcie własności odnosiło się
wyłącznie do przedmiotów ﬁzycznych. Jak komentu e Friedmann Kawohl:
W kontekście niemieckim, gǳie dogmatyczna interpretac a rzymskie
tradyc i prawne była wciąż dominu ąca, koncept „własności intelektualne ”
był zawsze kompromitowany przez sprzeczność mięǳy, z edne strony, poglądami prawa rzymskiego na własność ako prawo przestrzennie i czasowo
nieograniczone (co do zasady), a z drugie strony, czasowo ograniczoną naturą praw do „własności intelektualne ”. Ponadto, roszczenia do „własności
intelektualne ” zdawały się nie zgaǳać z prawem własności uzyskanym przez
nabywcę książki, skoro według ścisłe deﬁnic i prawa rzymskiego własność
est prawem absolutnym, które tylko w wy ątkowych sytuac ach może być
pomnie szone przez akiekolwiek roszczenia¹⁷⁷.
Sam Kant wyraża te zastrzeżenia w pierwszym akapicie swo ego tekstu:
Ci, którzy postrzega ą publikac ę książki ak użycie własności w [postaci]
akiegoś egzemplarza (niezależnie od tego, czy traﬁł on do właściciela ako
rękopis od autora czy ako przedruk rękopisu od uż istnie ącego wydawcy)
i przez zastrzeżenie sobie pewnych praw, czy to praw autora czy zatrudnionego przez autora wydawcy, chcą w taki sposób sprawić, aby nieautoryzowana
publikac a takie książki była niedozwolona, nigdy nie osiągną swo ego celu. Autor bowiem zachowu e prawo własności do swoich własnych myśli
(nawet gdyby się zgoǳić, że coś takiego zachoǳi wedle praw zewnętrznych)
bez względu na nieautoryzowany druk. I, ponieważ nie można pomyśleć, ak
miałoby do ść do wyraźne zgody kupu ącego akąś książkę na takie ograniczenie [praw do] ego własności, to o ile mnie mogłaby wystarczyć do tego
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zobowiązania domniemana tylko zgoda¹⁷⁸.
Zdaniem Kanta, zasadniczy problem z zastosowaniem po ęcia własności w odniesieniu do sprzedaży książek wynika z trudności określenia przedmiotu te własności. Z edne
strony, eśliby przy ąć, że przedmiotem własności est egzemplarz książki, to akiekolwiek
roszczenia ze strony autora wobec tego, kto taki egzemplarz legalnie nabył, stanowiłyby
próbę ograniczenia prawa własności. Zdaniem ﬁlozofa, ani eksplicytne wyrażenie zgody
na takie ograniczenie przez nabywcę, ani domniemanie takie zgody nie stanowi realne podstawy do ochrony interesów autora. Z drugie zaś strony, autor, niezależnie od
szkodliwych dla niego pod względem ekonomicznym praktyk, nigdy nie wyzbywa się
„prawa własności do własnych myśli”. Co więce , istnie ą wątpliwości, czy „własne myśli” — ako przedmiot niewchoǳący e acto w obieg rynkowy — mogą w ogóle być
przedmiotem prawa własności (kwestię tę ednoznacznie rozstrzygnie Hegel, o czym piszę dale ). Zatem ani egzemplarz książki, legalnie nabywany przez kupu ącego, ani sama
treść myślowa, nieodǳielna od autora, nie da ą podstawy do stosowania po ęcia prawa
własności i wykorzystywania go do ochrony interesów autora.
Rozwiązanie tego problemu zna du e Kant w przeniesieniu dyskus i na zupełnie inny
obszar i potraktowaniu relac i zachoǳących na rynku książki nie ako transakc i prawa
własności, ale ako relac i komunikacy nych mięǳy autorem a publicznością za pośrednictwem wydawcy. Takie posunięcie pozwala Kantowi powrócić na grunt prawa rzymskiego i tam odnaleźć podstawy do zabezpieczenia praw autora, ǳięki czemu ten ostatni
mógłby ich dochoǳić „bez konieczności czekania na ustanowienie nowego prawa”¹⁷⁹.
Kant twierǳi, że obieg książek est tylko ekstrapolac ą podstawowe sytuac i, w które
autor przemawia do publiczności, przekazu ąc e swo ą wieǳę. Książka est więc w tym
u ęciu mową autora, a każdy czytelnik współtworzy uogólnioną publiczność. Medium
druku i książki okazu e się w takie optyce sekundarne wobec podstawowe sytuac i komunikacy ne , która tylko aktualizu e się w medium, nie tracąc nic ze swo e specyﬁki.
Podmiotami te sytuac i komunikacy ne są, ak uż wspomniałem, mówca i publiczność — czyli autor i czytelnicy. Wydawca natomiast odgrywa rolę pośrednika, swoistego
medium komunikac i, które samo powinno pozostać nieme:
W książce [rozumiane ] ako pismo autor przemawia do swo ego czytelnika. Ten zaś, kto ą wydrukował, przemawia za pośrednictwem swo ego
egzemplarza nie w swoim własnym imieniu, ale całkowicie w imieniu autora.
Prezentu e go ako publicznie przemawia ącego i tylko pośredniczy w przekazaniu te mowy publiczności¹⁸⁰.
Samemu po ęciu autora ﬁlozof z Królewca nie poświęca większe uwagi, choć odgrywa
ono przecież kluczową rolę w całe argumentac i. Autor-mówca est podmiotem pracy,
za pomocą które wchoǳi on w relac ę z publicznością:
Wszystko sprowaǳa się tu do po ęcia książki bądź pisma w ogóle, ako
pewne pracy autora, i do po ęcia wydawcy w ogóle (uprawnionego czy też
nie), a mianowicie [do tego], czy książka est towarem, którym autor, bezpośrednio lub za pośrednictwem kogoś innego, wiąże się z publicznością¹⁸¹.
Autor okazu e się więc po ęciem formalnym, które zosta e przypisane do tekstu. Z tego powodu znacznie ważnie sza est zawarta w ese u Kanta koncepc a ǳieła (książki, pisma, mowy), gdyż to e , a nie autora, specyﬁka decydu e o charakterze i warunkach
komunikac i.
¹⁷⁸ i t r y po tr ega pu li ac
i i
— I. Kant, nielegalno ci nieautory o anego pr e ru u
i e , tłum. M. Dąbrowska, A. Kruszewska, E. Piołunowicz, i in., w: I. Kant, ie a e rane o
i a
po ro u
, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . Z tego powodu, zdaniem Marii Chiary Pievatolo, Kanta
¹⁷⁹ o i anie tego pro le u
nie można uznawać za prekursora prawa autorskiego (M. C. Pievatolo, ree o
ner hip an
opyright
hy oe ant e ect the oncept o ntellectual roperty , , http://hdl.handle.net//, dostęp:
..). [przypis autorski]
i ce ro u iane a o pi o
— I. Kant, nielegalno ci nieautory o anego pr e ru u i e ,
¹⁸⁰
s. –. [przypis autorski]
y t o pro a a i tu o po cia i i
— Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁸¹
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Książka — pisze Kant — est narzęǳiem dostarczania publiczności pewne mowy, nie tylko samych myśli, ak na przykład malowidło, symboliczne
przedstawienie akie ś rzeczy lub zdarzenia. To, co est tuta na istotnie sze,
to [fakt], że książka nie est r ec , która dostarczana est [publiczności], ale
stanowi opera, mianowicie o i to w postaci drukowane . Nazywa ąc ą
niemym narzęǳiem, odróżniam ą od [narzęǳia] przekazu ącego mowę za
pomocą dźwięków, takiego ak na przykład megafon czy nawet czy eś usta¹⁸².
Filozof odróżnia tym samym po ęcie książki — ako pewnego tworu ideacy nego —
od konkretnego egzemplarza książki, który est rzeczą i podlega prawu własności. Mimo
że Kant usiłu e przenieść dyskus ę poza problemy prawa własności, to ednak poǳiał
książki na dwa aspekty: ﬁzyczny oraz ideacy ny (poǳiał, który — ak zobaczymy — okaże
się kluczowy dla wszelkich koncepc i prawa autorskiego) est mu niezbędny dla uniknięcia
sprzeczności związanych z zasygnalizowanym na wstępie problemem ograniczenia prawa
własności nabywcy egzemplarza książki. Jeśli bowiem nawet częściowe ograniczenie tego
prawa nie est możliwe, to konieczne sta e się wskazanie w książce takiego aspektu, który
nie tylko faktycznie nie podlega prawu własności, ale podlegać mu nie może. W aki
dokładnie sposób przebiega ten poǳiał?
Kant odróżnia opu — ﬁzyczny przedmiot, manuskrypt bądź egzemplarz, od opera —
ǳiałania, akim est mowa autora. Oba te aspekty nie stanowią ednak łącznie koherentne
całości w postaci książki. Jest racze tak, że opera — akt autora — to warunek powstania
opu , które dopiero może stać się przedmiotem transakc i: „ est to po prostu użycie swych
sił (opera), które [autor — przyp. MJ] może poświęcić (conce ere) innym, ale których
nigdy nie może [na innych] zbyć (alienare)”¹⁸³. Innymi zaś słowy, opus est narzęǳiem
przekazywania opera.
O koncepc i ǳieła ako ǳiałania wspomina Mark Rose, analizu ąc transformac ę poęciową dokonu ącą się na gruncie angielskim:
(…) samo po ęcie posiadania tekstu ako własności niezupełnie pasu e do koncepc i
literatury w epoce wczesnonowożytne , w które powszechne było rozumienie tekstu ako
ǳiałania racze niż ako rzeczy. Teksty mogły służyć nobilitowaniu lub unieśmiertelnieniu godnych patronów oraz potenc alnie uzyskaniu urzędu lub innych korzyści dla ich
autorów; mogły pobuǳać publiczność do śmiechu lub łez; mogły eksponować korupc ę,
utwierǳać sprawiedliwą właǳę monarchy lub pomagać w przy mowaniu prawǳiwe religii, w którym to przypadku ich autorzy zasługiwali na nagrodę. Względnie, mogły też
popychać luǳi do buntu lub herez i, w którym to przypadku ich autorzy zasługiwali na
karę. Myślenie o tekstach w ten sposób, waloryzowanie ich ze względu na to, co mogą
zrobić, było współmierne z tradycy nym społeczeństwem XVI- i XVII-wiecznym zdominowanym przez struktury patronatu, tak ak, późnie , traktowanie tekstów ako obiektów
estetycznych było w zgoǳie z zaawansowanym społeczeństwem rynkowym, opartym na
po ęciu prywatne własności, akie rozwinęło się w XVIII wieku¹⁸⁴.
Jeśli zgoǳić się na taką periodyzac ę, okazywałoby się, że Kant za mu e pozyc ę prze ściową, stara ąc się pogoǳić po ęcie ǳieła ako ǳiałania i ako własności. O tym, ak
istotną rolę odgrywa ten poǳiał w argumentac i Kanta, niech świadczy fakt, że na przestrzeni kilku stron ﬁlozof doprecyzowu e go kilkakrotnie:
Tak autor, ak i właściciel egzemplarza [książki] mogą z równym prawem
do te same książki powieǳieć: „to est mo a książka!”, ale w różnym sensie.
Ten pierwszy postrzega książkę ako pismo bądź mowę; drugi zaś po prostu
ako nieme narzęǳie przekazywania mowy [skierowane ] do niego bądź do
publiczności, t . ako egzemplarz. Owo prawo autora nie est ednak prawem do rzeczy, t . do egzemplarza (albowiem właściciel może go spalić na
oczach autora), lecz przyroǳonym ego własne osobie prawem do zapobiegania temu, aby ktoś bez ego zgody przekazywał ego mowę publiczności.
¹⁸² i a pi e ant
e t nar
ie o tarc ania
— Tamże, s. , podkr. autora. [przypis autorski]
¹⁸³ ant o r nia opu
yc ny pr e iot
—Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁸⁴
a o po cie po ia ania te tu
M. Rose, he uthor in ourt ope
urll (): e tual ppro
priation in a an iterature, w: he on truction o uthor hip e tual ppropriation in a an iterature,
red. M. Woodmansee, P. Jaszi, Duke University Press, Durham-London , s. . [przypis autorski]
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[Otrzymania] te zgody nie można zakładać, autor uż bowiem uǳielił e
komuś innemu na wyłączność¹⁸⁵.
Poǳielność książki na opu i opera odróżnia ą ako klasę przedmiotów od innych
obiektów związanych z obiegiem artystycznym. Dla Kanta bowiem w ǳiele sztuki —
sztuki przedstawieniowe , ak należałoby chyba dopowieǳieć — ów zasadniczy poǳiał
nie est możliwy do przeprowaǳenia, co sprawia, że nie obe mu e go specyﬁczna ochrona
przysługu ąca książkom:
Oto zatem powód, ze względu na który wszystkie ǳieła sztuki mogą
być kopiowane i przeznaczone na sprzedaż publiczności, podczas gdy książki,
którym przysługu e ustanowiony dla nich wydawca, nie mogą być przedrukowywane, est następu ący: pierwsze są ie a i (opera), drugie c yna i
[ an lungen] (operae) — pierwsze mogą istnieć same przez się ako rzeczy,
drugie zaś ma ą swe istnienie tylko w akie ś osobie¹⁸⁶.
Jak uż wspominałem, wydawca odgrywa w ukłaǳie komunikacy nym wyznaczonym przez Kanta rolę pośrednika. Kluczowe dla argumentac i królewieckiego ﬁlozofa
est po ęcie „prowaǳenia interesów w imieniu kogoś innego”, które deﬁniu e funkc ę
wydawcy oraz wyznacza ego szczególne mie sce w prawne konstrukc i Kanta. Wydawca zatem „prowaǳi interesy w imieniu autora”, t . pozwala mu dotrzeć z ego mową do
publiczności.
Tym samym wydawca za mu e również pozyc ę po średnią mięǳy opera a opu , umożliwia ąc prze ście ednego (ǳiałania autora) w drugie (ﬁzyczne egzemplarze książki): ǳiała ąc w imieniu autora, wydawca doprowaǳa do wyprodukowania egzemplarzy książki,
które następnie zosta ą dostarczone (sprzedane) publiczności. Sta e się to możliwe ǳięki
dwufazowe ǳiałalności wydawcy: w pierwszym ruchu, ǳiała ąc ako pierwszy odbiorca,
nabywa on od autora manuskrypt (opu ), do którego zysku e tym samym pełne prawo
własności; w drugim ruchu, ǳiała ąc uż ako właściwy wydawca, na podstawie — co
istotne — odrębne umowy, przekazu e on mowę (opera) autora szersze publiczności. Ta
dwufazowość, odpowiada ąca dwóm aspektom książki, wiąże się także, oczywiście, z dwoma roǳa ami prawa: pierwszy ruch dotyczy prawa własności, podczas gdy drugi — „prowaǳenia interesów w imieniu kogoś innego”, czyli prawne reprezentac i. Mięǳy tymi
ruchami nie ma ednak — i to est sedno argumentac i Kanta dotyczące nielegalności
nieautoryzowanego przedruku książek — związku prawnego, tzn. z nabycia manuskryptu
nie wynika prawo do ego publikowania:
Egzemplarz, który wydawca może powielać, est ǳiełem (opu ) autora
i w całości należy do wydawcy od momentu, gdy wykupił manuskrypt bądź
ego wydrukowaną kopię. Może nim dowolnie dysponować w obrębie tego,
co dozwolone w ego własnym imieniu. Jest to bowiem wymagane przez
pełne prawo własności rzeczy. Jednak użytek, aki może uczynić z tego egzemplarza tylko w imieniu kogoś innego (mianowicie autora), est sprawą
(opera), którą ów inny prowaǳi za pośrednictwem właściciela tego egzemplarza, do czego poza własnością wymaga się eszcze szczególne umowy¹⁸⁷.
Z tego powodu wyłącznie zawarcie umowy mięǳy autorem a wydawcą upoważnia
tego drugiego do ǳiałania w imieniu pierwszego. Nieautoryzowany przedruk książek,
czyli ǳiałanie w imieniu autora bez uprzedniego zawarcia z nim odpowiednie umowy,
est, zdaniem Kanta, nie tylko nielegalne w rozumieniu prawa rzymskiego, ale również
sprzeczne:
(…) czy eś pismo est o pewne osoby (opera) i ten ktoś, kto to
pismo publiku e, może przemawiać do publiczności tylko w imieniu owe
osoby i nie wolno mu powieǳieć więce ak tylko to, co autor za ego pośrednictwem ( pen i i liopolae) przekazu e publiczności. Sprzecznością
¹⁸⁵ a autor a i a ciciel eg e plar a
s. –. [przypis autorski]
e gl u na t ry
¹⁸⁶, to ate po
¹⁸⁷ g e plar t ry y a ca o e po iela
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est bowiem wygłaszać [publiczności] we własnym imieniu mowę, która —
co sami zapowiadamy — zgodnie z oczekiwaniami publiczności ma być mową kogoś innego¹⁸⁸.
Pełniąc funkc ę pośrednika, wydawca est uprawniony do czerpania korzyści ma ątkowych z tego roǳa u ǳiałalności. Co więce , autor nie ma prawa do zawarcia umów
z dwoma wydawcami ǳiała ącymi wobec te same publiczności, gdyż szkoǳiłoby to ich
interesom:
Praca ednego czyniłaby pracę drugiego bezużyteczną, przez co oba by
ucierpieli. Dlatego też est niemożliwe, aby autor podpisał umowę z wydawcą, ednocześnie zastrzega ąc sobie możliwość zezwolenia na wydanie książki
eszcze komuś innemu (wydawcy nieautoryzowanemu), o co zresztą autor
nigdy nie ośmieliłby się prosić wydawcy [z którym zawiera umowę]. Wobec tego, nieautoryzowany druk est przedsięwzięciem pod ętym całkowicie
wbrew temu, co właścicielowi praw [do publikac i] dozwolone est chcieć,
a mimo to przedsięwzięciem prowaǳonym w ego imieniu¹⁸⁹.
Dlatego tym, kto w pierwsze kole ności zosta e poszkodowany przez nieautoryzowany przedruk, est autoryzowany wydawca, którego potenc alne dochody zosta ą w bezprawny sposób uszczuplone: „Wydawca est wyłącznym posiadaczem tychże praw [do
prowaǳenia interesów autora], zatem nieautoryzowany druk narusza prawa wydawcy,
nie autora”¹⁹⁰.
Choć argumentac a Kanta zmierza do ograniczenia dowolności korzystania z egzemplarza książki przez kupu ącego (który nie est uprawniony do dalszych przedruków),
to ednak e zasadniczym celem est usprawnienie komunikac i autora z publicznością.
Przede wszystkim, wyeliminowanie nieautoryzowanych przedruków ma zapewnić autorowi kontrolę nad przekazywanym publiczności w ich imieniu komunikatem¹⁹¹. Ponadto, pośrednicząca rola wydawcy zosta e podporządkowana nie tylko interesom autora, ale
również publiczności. Do u awnienia szczególnych praw publiczności dochoǳi zwłaszcza
w przypadku śmierci autora:
Nie pra o pu lic no ci o r opi u ale e pra o gl e autora le y tu
u po ta . Jeśli po śmierci autora wydawca opublikowałby ego ǳieło w wers i skrócone bądź zafałszowane albo w nakłaǳie mnie szym niż pierwotnie
wymagany, to publiczność miałaby prawo wymagać od wydawcy zwiększenia nakładu lub dokonania korekty edyc i bądź też, eśli [wydawca] temu
nie podoła, do wskazania kogoś, kto uzupełni te braki¹⁹².
Odbiorca est wreszcie uprawniony do szerokiego zakresu przetwarzania ǳieła (do
tworzenia „utworów zależnych”, by posłużyć się współczesną nomenklaturą prawnoautorską). Powsta ące w ten sposób utwory — a dotyczy to zmian redakcy nych czy przekładów na inne ęzyki — nie ma ą uż bezpośredniego związku z autorem ǳieła pierwotnego,
dlatego mogą, a nawet powinny, być rozpowszechnianie pod nazwiskiem ich właściwego,
nowego autora¹⁹³. Świadczy to wyraźnie o stawce, aką zakłada Kant w konstrukc i swoe argumentac i: nie iǳie tu o maksymalizac ę potenc alnych zysków ekonomicznych
autora i wydawcy, ale przede wszystkim o zagwarantowanie prze rzystych warunków komunikac i publiczne .
Jak przekonu e Anne Barron, ese Kanta należy odczytywać w kontekście ego myśli
polityczne , zorientowane na emancypac ę całości społeczeństwa. Warunkiem powo¹⁸⁸
c y e pi o e t o pe ne o o y
— Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁸⁹ raca e nego c yni a y prac rugiego e u ytec n
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
o pro a enia intere
autora ate nieautory o
¹⁹⁰ y a ca e t y c ny po ia ac e tych e pra
any ru naru a pra a y a cy nie autora — Tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁹¹ r e e
yt i
yeli ino anie nieautory o anych pr e ru
a ape ni autoro i ontrol na pr e
a y any pu lic no ci ich i ieniu o uni ate — K. Gliściński,
y t ie pra a a tr e one, s. .
[przypis autorski]
— I. Kant, nielegalno ci nieautory o anego pr e ru u i e ,
¹⁹² Nie pra o pu lic no ci o r opi u
s. , podkr. MJ. [przypis autorski]
iorca e t re cie upra niony
— Zob. tamże, s. . [przypis autorski]
¹⁹³
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ǳenia Kantowskiego pro ektu oświecenia est nieustanne prowaǳenie publiczne debaty, pozwala ące wypracować właściwy autorytet rozumu¹⁹⁴. Rynek książki odgrywa
tuta szczególną rolę, gdyż to właśnie książka pozwala autorom — czyli przede wszystkim uczonym — docierać do nieznanych im odbiorców, poszerza więc znacznie zasięg
odǳiaływania myśli¹⁹⁵. W tym świetle w pełni zrozumiałe sta e się przeniesienie uwagi
z prawa własności na uwarunkowania komunikac i publiczne . Kantowi zależy bowiem
nie na zagwarantowaniu ednostce maksymalnych korzyści ekonomicznych, ale racze na
usprawnieniu reguł publiczne dyskus i i osiągnięciu wspólnego dobra.
Koncepc a królewieckiego ﬁlozofa, zorientowana racze na dobro wspólne niż na partykularne interesy autorów i wydawców, nie spotkała się ednak z szerokim poparciem.
Na początku XX wieku Josef Kohler, eden z czołowych niemieckich teoretyków prawa autorskiego, nazwał pomysł Kanta „fantastyczną miksturą zupełnie nie urystycznego
umysłu”¹⁹⁶. Innym powodem niewielkiego odǳiaływania ese u Kanta było również to,
że nie odnosił się on do pisarstwa ako profes i, ale traktował e ako służbę publiczną¹⁹⁷.
Tymczasem rosnąca grupa pisarzy młodszego pokolenia poszukiwała takich rozwiązań
instytuc onalnych, które pozwalałyby im na uczynienie z pisania swo ego podstawowego
źródła dochodu. Wymagało to przeformułowania Kantowskie argumentac i i postawienia silnie szych akcentów na prawa autora¹⁹⁸.
Fichte. Nienaruszalność idiomu
Ese Fichtego o
nielegalno ci pr e ru
rgu entac a i para ola powstał w 
roku i został opublikowany w „Berlinische Monatsschri” dwa lata późnie ¹⁹⁹. Stanowi on polemikę z tekstem Johanna Alberta Heinricha Reimarusa u li o anie i e
o nie ieniu o pi ar y y a c i pu lic no ci pono nie ro a one ( er ucher erlag
in etrachtung er chri t teller er uchhan ler un e u li u a er al er ogen),
którego autor przekonywał, że istnienie prawa własności autora do ego ǳieła nie zostało
dotąd udowodnione, dlatego przy rozstrzyganiu kwestii przedruków powinno decydować
kryterium utylitarne. Ambic ą Fichtego est ednoznaczne wykazanie, że autorowi przysługu e pełne i niezbywalne prawo własności wobec stworzonych przez niego utworów.
Fichte skupia się przede wszystkim na po ęciach autora i książki, z nich wywoǳąc swo ą
argumentac ę.
Określenie specyﬁki kategorii przedmiotów, aką stanowią książki, stanowi, zdaniem
Fichtego, szczególne wyzwanie ze względu na e wy ątkowość:
Trudność w wykazaniu, że autor posiada wieczystą własność swo e książki, wynika z faktu, że nie mamy niczego, co dałoby się porównać do książek,
oraz że te rzeczy, które wyda ą się mnie lub barǳie podobne, w istocie różnią się znacząco pod wieloma względami²⁰⁰.
Fichte nawiązu e tuta do tego samego problemu, z którym mierzył się Kant: trudności z wykazaniem istnienia prawa własności w odniesieniu do przedmiotów, które podlega ą legalne sprzedaży. Podobnie więc ak Kant, Fichte przeprowaǳa poǳiał w po ęciu
książki, odmiennie go ednak strukturyzu ąc.
Fichte wyróżnia dwa podstawowe aspekty książki: ﬁzyczny i ideacy ny. Ten pierwszy,
tak ak to było u Kanta²⁰¹, obe mu e egzemplarz książki — zadrukowany papier, którego
¹⁹⁴ a pr e onu e nne arron e e anta
— A. Barron, ant opyright an o unicati e ree o ,
„Law and Philosophy” , t. , nr , s. . [przypis autorski]
¹⁹⁵ yne i i o gry a tuta c eg ln rol
— Tamże, s. . [przypis autorski]
ay
¹⁹⁶ anta tyc n i tur upe nie nie ury tyc nego u y u — Cyt. za: F. Kawohl, o entary on ant
n the u tice o eprinting oo (). [przypis autorski]
¹⁹⁷ nny po o e nie iel iego o ia y ania e e u anta y o r nie to e nie o no i i on o pi ar t a a o
pro e i ale tra to a e a o u pu lic n — Zob. K. Gliściński,
y t ie pra a a tr e one, s. . [przypis
autorski]
— Por. F. Kawohl, o entary on ant
ay
¹⁹⁸ y c a e ro n ca grupa pi ar y o ego po olenia
n the u tice o eprinting oo (). [przypis autorski]
¹⁹⁹ e ichtego o
nielegalno ci pr e ru
rgu entac a i para ola
— J. G. Fichte, roo o the
llegality o eprinting
ationale an a ara le, tłum. M. Woodmansee, w: ri ary ource on opyright
, red. L. Bently, M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org . [przypis autorski]
y a aniu e autor
— Tamże. [przypis autorski]
²⁰⁰ ru no
— Jak zresztą wskazu e Pievatolo, Fichte sąǳił, że
²⁰¹ ichte yr nia a po ta o e a pe ty i i
w swo e argumentac i est blisko Kanta (M. C. Pievatolo, ree o
ner hip an opyright). [przypis autorski]
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własność przechoǳi w całości na kupu ącego. Ten drugi ednak obe mu e treść książki,
w nie same zawartą, a nie Kantowski aspekt podmiotowego ǳiałania autora²⁰².
Przeprowaǳane przez Fichtego poǳiały na tym się ednak nie kończą. Wartość, aką przedstawia ą dla publiczności książki, nie wynika przecież, stwierǳa ﬁlozof, z ich
aspektu materialnego, ale dotyczy przede wszystkim aspektu ideacy nego — ich treści:
kupu ący „muszą zakładać, że kiedy kupu ą książkę, nabywa ą prawa do e aspektu ideacy nego”²⁰³. Aby wy aśnić charakter tego roszczenia, Fichte dokonu e z kolei poǳiału
aspektu ideacy nego na dwa kole ne: „aspekt materialny, treść książki, idee, która one
prezentu e; oraz formę tych idei, sposób, układ, wypowieǳenie i sformułowanie ich
prezentac i”²⁰⁴.
Aspekt ideacy no-materialny, czyli ideowa zawartość książki, est tym, co w momencie publikac i przesta e być wyłączną własnością autora i — ako obiekt niematerialny,
który może być posiadany przez wiele osób ednocześnie — sta e się własnością wspólną autora i ego czytelników. Fichte wskazu e ednocześnie, zresztą z pewną dozą ironii,
że wyłączne posiadanie przez autora zawartości treściowe nawet przed publikac ą książki
bywa wątpliwe. Oznaczałoby to, że owa treść nie musi wykazywać znamion oryginalności
czy unikalności i że również przez samego autora mogła zostać nabyta, a nie stworzona²⁰⁵.
Fichte przewidu e ednak dla odbiorcy aktywną rolę w przyswa aniu ideacy nego
aspektu książki. O ile nabycie ﬁzycznego egzemplarza wymaga tylko poświęcenia środków ﬁnansowych, o tyle zrozumienie treści wymaga większego zaangażowania: „Kupu ąc
książkę, nabywamy możliwość przyswo enia idei autora; ale by przekształcić tę możliwość
w rzeczywistość, musimy zainwestować nasz własny wysiłek”²⁰⁶.
Jak podkreśla Biagioli, w po ęciowe siatce Fichtego nie ma mie sca na „koncept producenta (oryginału) przeciwstawionego konsumentowi (który po prostu «kopiu e» to, co
czyta)²⁰⁷. Wy ątkowości procesu twórczego odpowiada po stronie czytelnika wy ątkowość
procesu recepc i, polega ącego na skrupulatnym włączeniu myśli autora we własny system myślowy. Jak zresztą podkreśla Fichte, ten proces transferu idei stanowi właściwe
wynagroǳenie dla prawǳiwych uczonych, podczas gdy wartość ekonomiczna stanowi
zaledwie kompensac ę poniesionych przez autora kosztów²⁰⁸.
Tym ednak, co — niezależnie nawet od oryginalności autora — pozosta e ego wyłączną własnością i na czym skupia się wywód Fichtego, est aspekt ideacy no-formalny:
unikalny dla każdego autora sposób prezentac i myśli. Nie dość, że nie podlega on transakc om — ze względów istotowych nie może on im podlegać, gdyż est nierozerwalnie
związany z osobą, do które należy. Spełnia tym samym warunki fundamentalne przesłanki prawa własności przytoczone przez Fichtego: „ esteśmy prawowitymi właścicielami rzeczy, które przywłaszczenie przez innych est ﬁzycznie niemożliwe”²⁰⁹. Z czego
²⁰² en rugi e na o e u e tre i i nie a e a art a nie anto i a pe t po ioto ego ia ania
autora — Takie przeformułowanie podstawowego poǳiału po ęcia książki okazało się fundamentalne dla późnie szych doktryn prawa autorskiego, które do ǳiś podtrzymu ą dualizm treści i formy. Rose analizu e wyrok
Lorda Hardwicke’a z  roku, w którym poǳiał na treść i formę po awia się po raz pierwszy na gruncie angielskim. Zdaniem badacza, w konsekwenc i tego przełomowego rozstrzygnięcia zmienił się status książki ako
przedmiotu własności: „Nie atrament i papier, ale czyste znaki, odłączone od akie kolwiek materialne podstawy, stały się chronioną własnością” (M. Rose, he uthor in ourt, s. ). O późnie szych losach argumentac i
Fichteańskie wspominam również w podsumowaniu tego podrozǳiału. [przypis autorski]
²⁰³ u
a a a e ie y upu
i
na y a pra a o e a pe tu i eacy nego — J. G. Fichte, roo o
the llegality o eprinting. [przypis autorski]
u a
ypo ie enie
²⁰⁴ a pe t aterialny tre i i i ee t ra one pre entu e ora or tych i ei po
i or u o anie ich pre entac i — Tamże. [przypis autorski]
²⁰⁵ ichte
a u e e noc e nie
— Zdaniem Maria Biagiolego to nieesenc alistyczne stanowisko Fichtego
wyróżnia go na tle dyskus i angielskich i uniezależnia ważność ego argumentac i od technologii dystrybuc i
(M. Biagioli, eniu gain t opyright e i iting ichte roo o the llegality o eprinting, „Notre Dame Law
Review” , t. , nr , s. –, ). [przypis autorski]
na y a y o li o pr y o enia i ei autora ale y pr e ta ci t o li o
r ec y
²⁰⁶ upu c i
i to
u i y ain e to a na
a ny y i e — J. G. Fichte, roo o the llegality o eprinting. [przypis
autorski]
— M. Biagioli, eniu gain t opyright, s. . [przypis autorski]
²⁰⁷ a po re la iagioli
²⁰⁸ a re t po re la ichte— W tekście Fichtego da ą się uż zaobserwować początki — wedle określenia
Pierre a Bourdieu — „antyekonomiczne ekonomii sztuki”. Zob. P. Bourdieu, egu y tu i ene a i tru tura
pola literac iego, s. . [przypis autorski]
²⁰⁹ e te y pra o ity i a ciciela i r ec y t re pr y a c enie pr e innych e t yc nie nie o li e —
J. G. Fichte, roo o the llegality o eprinting. [przypis autorski]
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ednak wynika ten spec alny status formy prezentac i myśli?
„Każda ednostka ma swo e własne procesy myślowe, swo e własne sposoby formułowania i łączenia konceptów” — pisze Fichte. Z tego powodu mało prawdopodobna est
możliwość za ścia identycznych procesów myślowych związanych z ednym przedmiotem
u dwóch różnych osób. Ta unikalność procesów myślowych, odróżnia ących ednych od
drugich, est znamieniem ednostkowości. Wpływa ona także na sposoby prezentowania
tych myśli, decydu ąc o wy ątkowości ednostkowego stylu. Ta podwó na wy ątkowość
sprawia, że przyswo enie przez kogoś myśli w formie identyczne , w akie zostały one
zaprezentowane, okazu e się faktycznie niemożliwe:
Jednakże absolutnie niemożliwe est, aby ktoś, komu idee muszą zostać wpierw uǳielone przez kogoś innego, mógł kiedykolwiek przyswoić e
w obrębie swo ego własnego systemu myślowego w dokładnie takie formie,
w akie zostały podane. Skoro więc czyste idee, pozbawione zmysłowych
obrazów, nie mogą być pomyślane, tym barǳie nie mogą one zostać zaprezentowane innym. Zatem każdy pisarz musi nadać swoim myślom pewną
formę i nie może on nadać im formy inne niż ego własna, bo inne nie
posiada. Ale nie może on także chcieć przekazać te formy, gdy czyni swo e
myśli publicznymi, bo nikt nie może przyswoić ego myśli bez zmieniania
ich formy. Ta ostatnia pozosta e więc na zawsze ego wyłączną własnością²¹⁰.
Forma myśli nie może więc stać się przedmiotem transakc i z innymi, ponieważ est
nieodłączna od ednostki. Nie est to kwestia woli, ale racze istotowego ograniczenia
natury człowieka, który na swo ą ednostkowość est skazany. Fichteańska koncepc a
podmiotu loku e ego wy ątkowość nie w cechach akościowych — związanych ze szczególnymi, odbiega ącymi od społeczne normy właściwościami — ale w unikalności konﬁgurac i procesów myślowych, które — choćby miały za przedmiot na barǳie typowe
przedmioty — zawsze pozostaną odróżnialne od innych. Prze awem te unikatowości
podmiotu est wy ątkowość formy prezentowania własnych myśli, które nigdy nie będą
mogły zostać przyswo one przez innych w formie identyczne . Nie tylko więc procesy
myślowe, ale i styl est znamieniem ednostkowości.
Jak twierǳi Biagioli, w świetle tych założeń „ǳieło nie est «ǳieckiem» autora, ale
racze autorem samym”²¹¹. Z tego powodu własność aspektu ideacy no-formalnego nie
podlega alienac i. Argumentac a Fichtego zmierza do uznania te własności za element
prawa naturalnego, t . wynika ącego nie z konkretnego ustawodawstwa, ale z uniwersalne
natury człowieka, a przez to — domaga ącego się uniwersalnego poszanowania.
Jak zatem może w ogóle dochoǳić do publikac i książek? Autor, tłumaczy Fichte,
nie przekazu e (bo i przekazać nie może) w istocie żadnych praw wydawcy, ten ednak,
na podstawie umowy, zysku e prawo do czerpania korzyści (u u ruct) z własności autora. Wydawca sta e się tym samym — ten wątek Fichte wyraźnie zapożycza z Kanta —
pośrednikiem mięǳy autorem a publicznością. Tym zaś, co wydawca sprzeda e, nie est
aspekt ideacy ny ǳieła, ale wyłącznie możliwość ego przyswo enia.
Jeśli ednak ideacy no-formalny aspekt ǳieła est radykalnie nieodǳielny od autora,
to w aki sposób nieautoryzowany przedruk może mu zagrozić? Innymi słowy, dlaczego
Fichte w ogóle musi się za mować możliwością kraǳieży tego, czego ukraść nie sposób,
czego — wedle ego słów — „przywłaszczenie przez innych est ﬁzycznie niemożliwe”?
²¹²
Rozróżnia ąc przywłaszczenie słów (aspekt ideacy no-formalny) od przywłaszczenia
idei (aspekt ideacy no-materialny), Fichte twierǳi: „W tym drugim przypadku czynimy
użytek z czegoś, co może stanowić naszą wspólną własność z nim [autorem — przyp.
MJ], i okazu emy, że tak est, nada ąc temu naszą własną formę. W przypadku pierw²¹⁰ e na e a olutnie nie o li e e t
— Tamże. [przypis autorski]
iec ie autora ale rac e autore a y — M. Biagioli, eniu gain t opyright, s.
²¹¹ ie o nie e t
. [przypis autorski]
²¹² lac ego ichte og le u i i a o a o li o ci ra ie y tego c ego u ra nie po c ego
e le ego
pr y a c enie pr e innych e t yc nie nie o li e — Podobnie swo e zastrzeżenia do rozumowania
Fichtego formułu e Biagioli, zob. tamże, s. . [przypis autorski]
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szym, zagarniamy własność ego formy, która est wyłączną własnością ego, nie naszą”²¹³.
Plagiat polegałby więc nie tyle na przywłaszczeniu sobie czy e ś formy (to pozosta e niemożliwe), ile na fałszywym podawaniu się za e właściciela w celu uzyskania korzyści
materialnych; natomiast ǳiałalność nielegalnego wydawcy — nie na bezprawnym zagarnianiu cuǳe własności, ale na nieuczciwym czerpaniu z nie korzyści (u u ruct). Jednak
rozwĳa ąc krytykę plagiatu, Fichte wskazu e na postać złoǳie a, który nie tyle korzysta
z czy e ś własności, ale tę własność sobie przywłaszcza²¹⁴. Co więce , Fichte porównu e
własność autora — formę ego myśli i ich prezentac i — do tego, co est „publicznie
dostępne, ak powietrze czy eter”²¹⁵, tym samym negu ąc swo ą wy ściową przesłankę
o niemożliwości ﬁzycznego odǳielenia przedmiotu ako warunku uznania prawa własności do niego. Logika Fichtego przebiega więc następu ąco: () uzna e on, że autor
dysponu e prawem własności do własne formy, ponieważ nie może ona zostać od niego
odǳielona ﬁzycznie; () stwierǳa następnie, że ﬁzyczne odǳielenie formy od autora est
nielegalne, ponieważ dysponu e on do nie prawem własności.
Analizu ąc niespó ności wywodu Fichtego, Biagioli wskazu e na ǳiała ącą w nim
Derridiańską logikę farmakonu, pozwala ącą na mocne uzasadnienie praw autorskich,
ednak kosztem ednoczesnego zakwestionowania tego uzasadnienia. Biagioli wyciąga
stąd wniosek o koniecznym stłumieniu ednego z aspektów farmakonu ako warunku
ukonstytuowania się ednoznaczne doktryny prawa autorskiego. Opisu ąc przedmiot wyłania ący się z ese u Fichtego, badacz powiada:
Jest to szczególna konstrukc a: własność, która ednocześnie est niezbywalna i nieodporna, deﬁniowana ako czysto intelektualna (aby być ﬁzycznie nieosiągalna i niereprodukowalna), ale ustanawiana przez obiekt wyłącznie i koniecznie materialny, przypisywana geniuszowi, a zamierzona przeciw
na barǳie brutalnemu dosłownemu przedrukowywaniu²¹⁶.
Ta niestałość wywodu świadczy wyraźnie o problemach, z akimi mierzy się fundu ąca
myśl dyskursu prawnoautorskiego, zmierza ąca do wprowaǳenia do porządku prawnego nowe kategorii przedmiotu — pozbawionego ﬁzycznych wymiarów, choć związanego z ﬁzycznym przedmiotem. Złożone operac e, akim Fichte podda e po ęcie książki
— ǳieląc e i ǳieląc same poǳiały — są śladem konceptualne pracy, zmierza ące do
ugruntowania w istnie ącym porządku z awiska, które wymyka się tradycy nym kategoryzac om. Niewątpliwie ednak konsekwentne wykorzystywanie przez Fichtego, nawet
kosztem niespó ności, prawa własności ako po ęcia opisu ącego relac ę zachoǳącą mięǳy autorem a tekstem przyniosło efekty nie tylko legislacy ne, ale również performatywne.
Właśnie przywiązanie do po ęcia własności, ale również problem (nie)możliwości alienac i ǳieła od autora, sprawia ą, że argumentac a Fichtego est znacznie bliższa myśli
Hegla niż Kanta²¹⁷. To właśnie autor Zasad ﬁlozoﬁi prawa, na gruncie swo e koncepc i
prawa własności, rozwiązu e pewne sprzeczności wywodu Fichtego.
Hegel. Nieunikniony plagiat
Uwagi Hegla poświęcone prawu autorskiemu — czy ściśle prawu własności intelektualne — usytuowane są w obrębie szersze reﬂeks i o prawie własności, zawarte
w i części Zasad ﬁlozoﬁi prawa, poświęcone prawu abstrakcy nemu. Własność intelektualna est, ak zauważa Jeanne Schroeder, edyną specyﬁczną kategorią własności, którą
²¹³
ty rugi pr ypa u c yni y u yte c ego co o e tano i na
p ln
a no ni autore
pr yp
i o a u e y e ta e t na a c te u na
a n or
pr ypa u pier y
agarnia
y a no ego or y t ra e t y c n
a no ci ego nie na
— J. G. Fichte, roo o the llegality o
eprinting. [przypis autorski]
a u e na po ta o ie a t ry nie tyle or y ta c y e
a no ci ale t a no o ie pr y a
²¹⁴ ichte
c a — Fizycznego przywłaszczenia własności, a nie bezprawnego czerpania korzyści, dotyczy także parabola
podawana przez Fichtego ako podsumowanie ego argumentac i. [przypis autorski]
²¹⁵ pu lic nie o t pne a po ietr e c y eter — Tamże. [przypis autorski]
²¹⁶ e t to c eg lna on tru c a
— M. Biagioli, eniu gain t opyright, s. –. [przypis autorski]
²¹⁷ a nie pr y i anie o po cia a no ci
— Por. A. Barron, ant opyright an
o unicati e
ree o , „Law and Philosophy” , t. , nr , s. ; M. C. Pievatolo, ree o
ner hip an
opyright.
[przypis autorski]
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wprost omawia ﬁlozof²¹⁸.
Hegel, podobnie ak przed nim Kant i Fichte, zda e sobie doskonale sprawę z kłopotów z przedmiotem: „Można oczywiście postawić pytanie, czy artysta, uczony itd. est
w sensie prawnym w posiadaniu swo e sztuki, nauki, swo e zdolności do wygłoszenia
kazania, czytania mszy itd., tzn. można zapytać, czy takie przedmioty są rzeczami”²¹⁹.
Hegel wychoǳi więc od drugie strony poǳiału przeprowaǳonego uż przed nim: nie
abstrahu e uż przedmiotu niematerialnego z przedmiotu materialnego, ale pyta wprost
o ten pierwszy. Również w zakładane przez Hegla kole ności logiczne to własności podmiotowe wyprzeǳa ą przedmioty materialne:
Wiadomości, nauki talenty itd. przynależą oczywiście wolnemu duchowi i są ego stroną wewnętrzną, a nie czymś zewnętrznym, ale duch może
w równym stopniu nadać im przez uzewnętrznienie ( u erung) istnienie zewnętrzne i odstąpić innym (oer u ern) (patrz niże ), wskutek czego zosta ą
one założone ako podporządkowane takiemu określeniu ak rzecz²²⁰.
Właśnie po ęcie uzewnętrznienia ( u erung) — tłumaczonego również ako „alienac a” — est kluczowe dla Heglowskie reﬂeks i o prawie autorskim i statusie własności
intelektualne . Na czym więc polega u erung? I co e poprzeǳa? To, co na barǳie
właściwe podmiotowi i co stanowi o ego tożsamości, wyznacza ego wewnętrzność: „Posiadanie ciała i ducha, które zosta e nabyte przez wykształcenie, naukę, przyzwycza enie
itd. i stanowi wewnętrzną własność ducha, nie może tu być przedmiotem rozważań”²²¹.
Właśnie ako to, co wewnętrzne, nie może ono również podlegać prawu własności, to
bowiem zarezerwowane est wyłącznie dla przedmiotów, które mogą stanowić element
wymiany. Tymczasem to, co wewnętrzne, „ma w swe istocie egzystenc ę tylko ako to,
co mo e, a nie ako coś zewnętrznego”²²². Jeśli bowiem to, co wewnętrzne, sta e się zewnętrzne, to tym samym przesta e być tym, co podmiotowi na barǳie właściwe. Tak się
ǳie e np. w wypadku niewolnictwa, ale również w „w przesądach, w odstąpione innym
własne autonomii i uǳielonym pełnomocnictwie do tego, by określać i dyktować mi,
akich czynności mam dokonać”²²³. Podmiot uzewnętrznia ąc to, co na barǳie własne,
sam traci swo ą podmiotowość. Co natomiast wyznacza tę niewyzbywalną wewnętrzność?
Niewyzbywalne są przeto takie dobra, a racze te substanc alne określenia, nie ulega także przedawnieniu prawo do takich dóbr, które stanowią
mo ą na barǳie własną osobę i ogólną istotę mo e samowieǳy, a więc takie, ak mo a osobowość w ogóle, mo a ogólna wolność woli, etyczność,
religia²²⁴.
Do kategorii tego, co wewnętrzne, należą też — ak na to wskazu e przywołany wyże
cytat — te akości, które związane są z twórczością: „wiadomości, nauki, talenty itd.”. Te
ednak, zdaniem Hegla, mogą ulec uzewnętrznieniu bez naruszania integralności podmiotu. Jak komentu e Schroeder, „uzewnętrznienie tworów i praw autorskich est więc
dozwolone, gdyż nie są one niezbędne dla same osobowości”²²⁵. Muszą natomiast zostać
uzewnętrznione, aby stać się przedmiotem wymiany: „Mogę wyzbyć się swe własności,
gdyż mo ą est ona tylko o tyle, o ile wkładam w nią swo ą wolę, tak iż mo ą rzecz porzucam w ogóle ako bezpańską ( erelin uo) albo pozostawiam ą inne woli, by ą posiadała;
²¹⁸ a no intele tualna e t
— J. L. Schroeder, nnatural ight egel an ntellectual roperty, „University of Miami Law Review” , t. , nr , s. . [przypis autorski]
²¹⁹ o na oc y i cie po ta i pytanie c y arty ta uc ony it e t en ie pra ny
po ia aniu o e tu i
nau i o e olno ci o yg o enia a ania c ytania
y it t n o na apyta c y ta ie pr e ioty
r ec a i — G. W. F. Hegel, a a y lo o i pra a, tłum. A. Landman, Wydawnictwo PWN, Warszawa ,
s. . [przypis autorski]
— Tamże. [przypis autorski]
²²⁰ ia o o ci nau i talenty it
²²¹ o ia anie cia a i ucha t re o ta e na yte pr e y ta cenie nau pr y yc a enie it i tano i e
n tr n
a no ucha nie o e tu y pr e iote ro a a — Tamże, s. . [przypis autorski]
²²² a
e i tocie eg y tenc tyl o a o to co o e a nie a o co e n tr nego — Tamże, s. . [przypis
autorski]
— Tamże. [przypis autorski]
²²³ pr e ach
²²⁴Nie y y alne pr eto ta ie o ra
— Tamże, s. . [przypis autorski]
ne la a e o o o o
²²⁵ u e n tr nienie t or i pra autor ich e t i c o olone g y nie one nie
ci — J. L. Schroeder, nnatural ight , s. . [przypis autorski]
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mogę to ednak czynić tylko o tyle, o ile rzecz est co do swe natury czymś zewnętrznym”²²⁶.
Uzewnętrznienie natomiast stanowi przekroczenie tego, co wyznacza porządek wnętrza, i wystawienie tego, co wcześnie było ściśle wewnętrzne, na możliwość wymiany,
t . e acto utraty. Innymi słowy, uzewnętrznienie to uczynienie tego, co wewnętrzne,
potenc alnie wyzbywalnym. Aby wytwór zdolności twórczych mógł stać się właściwym
przedmiotem własności, owe zdolności muszą zostać uzewnętrznione. Jak komentu e
Schroeder: „W konsekwenc i, aby obiekt stał się w pełni przedmiotem własności, musi
być przyna mnie teoretycznie w pełni wyzbywalny, a każdy obiekt, który nie est w pełni
wyzbywalny, może być tylko przedmiotem reżimu częściowe własności”²²⁷.
W ten sposób zosta ą również wy aśnione sprzeczności wywodu Fichtego: próba deﬁniowania przedmiotu własności poprzez ego niewyzbywalność z góry skazana est na
niepowoǳenie, ponieważ właściwym przedmiotem własności może być tylko to, czego
podmiot może zostać potenc alnie pozbawiony. Jeśli zatem, za Fichtem, obstawać przy
opisywaniu relac i mięǳy autorem a tekstem za pomocą po ęcia własności, to konieczne
sta e się zaakceptowanie przywłaszczenia przez innego ako niezbędnego warunku ustanowienia tego roǳa u relac i.
Stąd na pewnie wynika przekonanie Hegla o swoiste nieuchronności plagiatu, który
est wpisany w samą zasadę prawa autorskiego. Owa nieuchronność wynika, w pierwsze
kole ności, ze specyﬁki nauki ako procesu przyswa ania, deﬁniowanego przez powtórzenie. Procesy uzewnętrzniania i uwewnętrzniania zachoǳą bezustannie, a wszelkie próby
ich kontrolowania i ustalania pierwotnych właścicieli idei są skazane na niepowoǳenie:
(…) w akie mierze or a wynika ąca z powtarzanego wypowiadania zamienia istnie ące skarby nauki, a szczególnie myśli tych innych luǳi, którzy
są eszcze w zewnętrznym posiadaniu swych wytworów duchowych, w specyﬁczną duchową własność reproduku ącego indywiduum i w akie mierze
da e mu tym samym lub nie prawo zamienienia ich także w swo ą zewnętrzną własność — kiedy tego roǳa u powtarzanie sta e się w ǳiele literackim
plagiate — tego nie można ściśle określić i tym samym prawnie i ustawowo ustalić. Plagiat musiałby [w te sytuac i] być sprawą honoru i honor
powinien by od niego powstrzymywać²²⁸.
Plagiat zosta e więc przez Hegla oddelegowany poza obszar kontroli prawa i oddany
pod kuratelę nieskodyﬁkowane obycza owości, które zresztą nieskuteczność stwierǳa
ﬁlozof z niekrytym zażenowaniem. Zarazem właśnie ta nieuchronność plagiatu, która sprawia, że nie sposób ustalić pierwszego właściciela myśli cyrkulu ących w obiegu
nauczania, przyczynia się do osłabienia odǳiaływania praw zakazu ących nieautoryzowanego przedruku książek:
Ustawy zabrania ące pr e ru u spełnia ą przeto swó cel, akim est prawne zabezpieczenie własności pisarza i wydawcy, wprawǳie w określonym,
ale barǳo ograniczonym zakresie. Łatwość celowe zmiany czegoś w formie, czy wymyślenia drobne modyﬁkac i w akie ś wielkie nauce, w akie ś
wszechstronne teorii będące ǳiełem innego człowieka, czy też uż nawet
sama niemożliwość, by wykłada ąc to, co się u ęło, trzymać się słów autora — wszystko to (pomĳa ąc uż szczególne cele, dla których tego roǳa u
powtarzanie sta e się konieczne) pociąga za sobą ową nieskończoną wielość zmian, które cuǳe własności nada ą mnie lub więce powierzchowne
piętno czegoś własnego; świadczą o tym owe setki i tysiące kompendiów,
wyciągów, zbiorów itd., książek matematycznych, geometrii, pism umoralnia ących itd., oraz to, że każdy pomysł akiegoś krytycznego czasopisma,
²²⁶ og y y i e a no ci
— G. W. F. Hegel, a a y lo o i pra a, s. . [przypis autorski]
on e enc i a y o ie t ta i pe ni pr e iote
a no ci u i y pr yna nie teoretyc nie pe ni
²²⁷
y y alny a a y o ie t t ry nie e t pe ni y y alny o e y tyl o pr e iote re i u c cio e
a no ci — J. L. Schroeder, nnatural ight , s. . [przypis autorski]
— G. W. F. Hegel, a a y lo o i pra a,
²²⁸ a ie ier e or a yni a ca po tar anego ypo ia ania
s. , podkr. autora. [przypis autorski]
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almanachu poez i, leksykonu itd. może być także pod tym samym tytułem
albo pod zmienionym od razu powtórzony, a nawet podany za własny²²⁹.
Jeśli ednak ważnie sza okaże się nierozǳielność podmiotu i przedmiotu (autora i tekstu/formy), to w świetle logiki Hegla niemożliwe sta e się uż ukonstytuowanie samego
podmiotu. Jak pisze Schroeder: „ akiekolwiek trwałe przywiązanie uczuciowe twórcy do
ego uzewnętrznionych wytworów est, na poziomie prawa abstrakcy nego, zwykłym fetyszyzmem, grożącym zakłóceniem procesu wytwarzania podmiotowości prawne ”²³⁰.
Dyskurs Heglowski rozwiązu e ednocześnie problem identyﬁkac i własności, w zupełności odchoǳąc od warunku ﬁzycznego istnienia przedmiotu w stronę autonomicznego aktu woli podmiotu ako wystarcza ącego warunku dla ustanowienia prawa własności.
Innymi słowy, posiadanie to roszczenie podmiotu wobec przedmiotu, a nie ﬁzyczne nim
dysponowanie. Dlatego złoǳie , który pozbawia nas przedmiotu, nie odbiera nam prawa własności do niego (i nie pozbawia nas roszczeń do ego ﬁzycznego oǳyskania). Tak
samo możliwość używania tego samego przedmiotu przez wiele ednostek ednocześnie
(kazus aspektu ideacy no-materialnego u Fichtego) nie sprawia, że podmiot traci do niego prawo. Ściśle formalna zasada prawa własności sprawia, że ego przedmiotem może
stać się w istocie cokolwiek, o ile tylko spełnia warunek uzewnętrznienia i zostanie przez
podmiot uznane za swo e²³¹.
Formalne rozwiązanie kwestii własności stawia Hegla po stronie Fichtego, a w opozyc i do romantyczne ideologii zakłada ące akościową różnicę po stronie przedmiotu²³².
Równie formalny charakter ma dla Hegla podmiot, który — na etapie prawa abstrakcy nego — stanowi tylko zdolność do przestrzegania prawa²³³. Z tych powodów Hegel,
w przeciwieństwie do Fichtego, odrzuca po ęcie prawa naturalnego, za edyne prawo
uzna ąc prawo pozytywne.
Konsekwenc ą usytuowania prawa własności intelektualne w obrębie prawa abstrakcy nego est wreszcie uznanie go nie za akąś szczególną odmianę prawa własności, ale
właśnie za odmianę na barǳie typową, choć ze względu na niestandardowy, bo nie ﬁzyczny przedmiot — na lepie eksponu ącą samą zasadę prawa własności ako takiego.
Jak sugeru e Schroeder: „Hegel omawia prawo autorskie nie dlatego, że est ono wy ątkowe, ale właśnie po to, by odrzucić argumenty o ego wy ątkowości. Z perspektywy
prawa abstrakcy nego, własność intelektualna est kompletnie banalna”²³⁴. Oznaczałoby
to, że prawo autorskie — ako relac a ustanowiona mięǳy podmiotem a niematerialnym przedmiotem — est paradygmatyczne dla prawa własności w ogóle. Patrząc zaś
od drugie strony, należałoby uznać, że prawo autorskie nie wiąże się ani z wy ątkowym
podmiotem, ani przedmiotem.
Filozoﬁa i legislac a
Analiza ruchów dyskursywnych związanych z powstawaniem instytuc i prawa autorskiego pozwala, ak to sygnalizowałem na wstępie, dostrzec plamki ślepe obowiązu ące
doktryny oraz wykorzystać krytyczny wymiar stłumionych wariantów. Ese Kanta pozwala pomyśleć o modelu regulac i rynku książki i szerze — komunikac i publiczne — który
nie byłby oparty na po ęciu własności²³⁵, ale zakładałby prymat kwestii wspólnotowych.
Pod tym względem Kanta można by uznać za prekursora ruchu Creative Commons²³⁶
opiera ącego się na uznaniu autorstwa, przy ednoczesnym szerokim zakresie wolności
oferowanym odbiorcy. Ostrożność Kanta przy formułowaniu potenc alnych sankc i dla
²²⁹ ta y a rania ce pr e ru u
— Tamże, s. . [przypis autorski]
²³⁰ a ie ol ie tr a e pr y i anie uc ucio e t rcy o ego u e n tr nionych yt or e t na po io ie pra a
a tra cy nego y y ety y e gro cy a cenie proce u yt ar ania po ioto o ci pra ne — J. L.
Schroeder, nnatural ight , s. . [przypis autorski]
— por. tamże, s. . [przypis autorski]
²³¹ ci le or alna a a a pra a a no ci pra ia e
²³² or alne ro i anie e tii a no ci ta ia egla po tronie ichtego a opo yc i o ro antyc ne i eologii
a a a ce a o cio r nic po tronie pr e iotu — Tamże, s. . [przypis autorski]
nie or alny chara ter a la egla po iot t ry
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²³³
olno o pr e tr egania pra a — Tamże, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
²³⁴ egel o a ia pra o autor ie nie latego e e t ono y t o e
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—- F. Kawohl, o entary on ant
ay n the u tice o eprinting oo (). [przypis autorski]
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wydawców łamiących prawo wskazu e także na świadomość zagrożeń, akie dla publiczne
debaty mogłyby przynieść zbyt restrykcy ne regulac e. Zdaniem Pievatolo, Kant odrzuca
po ęcie własności intelektualne ze względu na potenc alne zagrożenie dla wolności wypowieǳi przez agmentaryzac ę dyskursu, w związku z czym prawa autorskie mogłyby
się stać narzęǳiem cenzury²³⁷. Natomiast Barron odczytu e tekst Kanta ako program
transformac i globalne dyskus i publiczne w kierunku deprywatyzac i dyskursu²³⁸.
Z kolei krytyczna lektura tekstu Fichtego, na co uż wskazywałem, może prowaǳić
do rozpoznania sprzeczności w ﬁgurach autora ako podmiotu prawa własności. Logika
farmakonu w tekście Fichtego, opisana przez Biagiolego, pozwala temu ostatniemu wyciągnąć wnioski dotyczące koniecznych niekonsekwenc i wpisanych w nowoczesną praktyką prawnoautorską. Biagioli zauważa także, że konsekwentne wprowaǳenie w życie
rozwiązań proponowanych przez Fichtego musiałoby prowaǳić do znacznego poszerzenia zakresu wolności korzystania z utworów. A wykorzystywanie tylko edne połowy
argumentac i — ak to się stało w późnie szym ustawodawstwie niemieckim oraz mięǳynarodowym — przy ignorowaniu drugie est wyłącznie gestem polityczne arbitralności. Analiza po ęcia autora w dyskursie Fichtego może także prowaǳić do krytyczne lektury dwóch ﬁgur autora obowiązu ących w dyskursie prawnoautorskim: z edne
strony, indywidualnego geniusza, tworzącego e nihilo, który — doprowaǳony do radykalnych konsekwenc i — powinien okazać się podmiotem przemawia ącym w zupełnie
idiomatycznym ęzyku; a z drugie , Fichteańskiego podmiotu konstytuu ącego się ako
unikalna konﬁgurac a procesów myślowych — którego minimalna unikalność mogłaby
zostać uznana za praktycznie nieznaczącą²³⁹.
Wreszcie uwagi Heglowskie, o czym uż wspominałem, wyznacza ą dwa bieguny pola dyskursu prawnoautorskiego: radykalne alienac i tekstu po edne stronie i radykalne
fetyszyzac i tekstu po drugie . Wskazu ą tym samym na konsekwenc e przy mowanych
założeń dotyczących relac i mięǳy autorem a tekstem, tłumacząc przy tym współczesne roze ście się teorii literatury i kultury (biegun alienac i) i prawa autorskiego (biegun
fetyszyzac i)²⁴⁰.
Dyskus om wydawców i akademików towarzyszyły w Niemczech prace legislacy ne, które nie były niezależne od rozstrzygnięć teoretycznych. W komitecie legislacy nym pierwsze pruskie ustawy regulu ące kwestie rynku książki, uchwalone ostatecznie w  roku, zna dowali się wydawcy „Berlinische Monatsschri”, którzy drukowali
teksty Kanta i Fichtego. Ustawa ta, zwana Landrechtem Pruskim, obowiązywała ednak
wyłącznie na terytorium Królestwa Prus. Jak poda e Górnicki: „Landrecht Pruski regulował (…) edynie własność wydawcy publikac i, aczkolwiek uzależnił ą od uzyskania
zgody autora albo ego spadkobiercy”²⁴¹.
Problem ochrony ograniczone terytorialnie został skutecznie rozwiązany dopiero
w  roku, kiedy  państw Związku Niemieckiego przy ęło porozumienie znoszące
różnice mięǳy sposobami ochrony własności literackie . W  roku porozumienie to
przy ęło postać zbioru zasad, którego artykuł  stanowi:
Wytwory literackie wszystkich roǳa ów, ak i ǳieła sztuki, czy są uż
opublikowane czy nie, nie mogą być w sposób mechaniczny powielane bez
zgody twórcy lub tego, któremu tenże przekazał swo e prawa do oryginału²⁴².
Zapisy te znalazły się m.in. w pochoǳące z tego samego roku pruskie ustawie
o ochronie własności na ǳiełach nauki i sztuki przed kopiowaniem i naśladownictwem²⁴³.
²³⁷ anie
ie atolo ant o r uca
— Tamże. [przypis autorski]
²³⁸Nato ia t arron
— A. Barron, ant opyright an o unicati e ree o , s. . [przypis autorski]
²³⁹ ichtea iego po iotu on tytuu cego i a o uni alna on gurac a proce
y lo ych
— W tym
sensie koncepc i Fichtego byłoby blisko do po ęcia „statystyczne edno-razowości”. Zob. R. Markiewicz, J.
Barta, ra o autor ie, s. . [przypis autorski]
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Ostatecznie kwestię agmentaryzac i polityczne i prawne rozwiązało z ednoczenie Niemiec. Ustawa Związku Północnoniemieckiego o prawie autorskim z  roku zlikwidowała pozostałości systemu przywile ów, a na ego mie sce wprowaǳiła usystematyzowaną ochronę własności intelektualne (obe mu ące utwory literackie, ale także rysunki,
kompozyc e i utwory dramatyczne). Ustawa wprowaǳała domniemanie autorstwa wobec osoby, które nazwisko po awiało się na karcie tytułowe . Autor zyskiwał prawo do
decydowania o pierwsze publikac i utworu²⁴⁴, a okres ochrony obe mował życie autora
oraz  lat po ego śmierci. Ustawa ta w  roku zaczęła obowiązywać na terenie całego
Cesarstwa Niemieckiego.
Prawo bez granic
Problematyczne dla niemieckiego rynku książki terytorialne ograniczenie regulac i
prawnoautorskich stanowiło zapowiedź problemów, z akimi w XIX wieku mierzył się
rozwĳa ący się mięǳynarodowy rynek książki. Wzrasta ąca liczba przekładów oraz zwiększona mobilność sprawiały, że rozbieżności mięǳy poszczególnymi systemami prawa autorskiego (we Franc i — roit auteur , w Anglii i Stanach Z ednoczonych — copyright;
w Niemczech —
aterialguterrecht²⁴⁵) oraz ich obowiązywanie ograniczone do własnych obywateli²⁴⁶ stawały się uciążliwe dla wydawców oraz dla samych pisarzy, ale były też
niekorzystne dla gospodarek tych państw, w których produkc a artystyczna była na lepie
rozwinięta (czyli de facto państw kolonialnych). Być może na większych niedogodności
doświadczali pisarze bryty scy, których teksty były masowo przedrukowywane w Stanach
Z ednoczonych. Z tego powodu m.in. Charles Dickens w trakcie swo e podróży do USA
na początku lat . XIX wieku nawoływał do reformy prawa²⁴⁷.
ǲiałania zmierza ące do zharmonizowania prawa autorskiego były pode mowane na silnie w drugie połowie XIX wieku. Dyskutowano o nich podczas mięǳynarodowych
kongresów: w  roku w Brukseli, w  i  w Antwerpii, wreszcie w  w Paryżu. Podczas tego ostatniego kongresu, odbywa ącego przy okaz i wystawy światowe
i pod honorowym przewodnictwem Wiktora Hugo, powołano do życia L’Association
Litteraire Internationale (które późnie przekształciło się w L’Association Litteraire et
Artistique Internationale — ALAI)²⁴⁸. Na późnie szych kongresach, w Rzymie i Bernie, wypracowano propozyc ę mięǳynarodowego porozumienia, które gwarantowałoby wza emną uznawalność ochrony prawnoautorskie wśród państw członkowskich „bez
względu na narodowość twórcy oraz akiekolwiek warunki formalne”²⁴⁹.
Efektem tych ǳiałań była konferenc a w Bernie w  roku, w które uǳiał wzięły:
Franc a, Niemcy, Wielka Brytania, Szwa caria, Belgia, Hiszpania, Włochy, Haiti, Liberia
i Tunis. Konwenc a powołała do istnienia Związek dla ochrony praw autorów do ich ǳieł
artystycznych i literackich z sieǳibą w Bernie²⁵⁰. Konwenc a, wielokrotnie późnie nowelizowana²⁵¹, zmierzała do pogoǳenia zróżnicowanych tradyc i prawnych i wypracowania
spó nego modelu ochrony, który każdemu twórcy gwarantowałby ednakowe prawa. Do
na ważnie szych zapisów konwenc i zalicza się: zniesienie obowiązku formalne re estrac i
ǳieła, wprowaǳenie zasady domniemania autorstwa (znane z ustawy niemieckie ) oraz
zasady asymilac i (równego traktowania obywateli danego państwa i obywateli innych
o

o ny iato e , s. . Tamże, s. –. [przypis autorski]
²⁴⁴ ta a pro a a a o nie anie autor t a
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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Woodmansee, P. Jaszi, Duke University Press, Durham-London . [przypis autorski]
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kra ów), a także ustalenie minimum ochrony i wreszcie zdeﬁniowanie zakresu dozwolonego użytku publicznego (niewymaga ącego uzyskiwania zgody uprawnionych). Konwenc a ustaliła także ednolity okres ochrony, wyznaczony na  lat po śmierci autora.
Stany Z ednoczone nie podpisały e ednak aż do  roku, choć w XX wieku ich ustawodawstwo stopniowo dostosowywało się do standardów mięǳynarodowych²⁵².
Zdaniem Normana N. Feltesa, ǳiałania zmierza ące do mięǳynarodowe harmonizac i prawa autorskiego stanowiły konsekwenc ę szerszych przemian kulturowych związanych z modernizac ą społeczeństw Zachodu. Obe mowały one przede wszystkim redeﬁnic e kategorii przestrzeni i czasu. Jak pisze Feltes: „Zasady ustanowione przez konwenc ę
berneńską zniosły takie przestrzenne bariery i rozumienie czasu, które wstrzymywały cyrkulac ę kapitału wydawniczego”²⁵³, ustanawia ąc tym samym w pełni nowoczesny rynek
książki, z dominu ącą pozyc ą e t eller oraz samoistną wartością no o ci.
Przy ęcie konwenc i berneńskie było zwieńczeniem złożonego procesu wypracowywania regulac i rynku książki oraz — szerze — ustanawiania porządku prawnego obe mu ącego swoim odǳiaływaniem ǳiałalność twórczą. Istotne est dostrzeżenie w tym
procesie rosnącego zaangażowania samych twórców. Koncepc a ustanawia ąca podmiotem prawa autorów, promowana początkowo przez wydawców ( ak w pierwsze dekaǳie
XVIII wieku w Anglii) ako korzystna dla ochrony ich interesów, stopniowo stawała się
narzęǳiem emancypac i samych piszących. Rozpozna ąc swó interes w umacnianiu regulac i prawnoautorskich, od połowy XIX wieku pode mowali oni zinstytuc onalizowane
ǳiałania zmierza ące do ich mięǳynarodowego zagwarantowania.
Sytuac a Polski
W latach panowania króla Stanisława Augusta w Polsce funkc onował eszcze system
przywile ów²⁵⁴, natomiast gdy w kra ach europe skich formowały się pierwsze regulac e prawnoautorskie, Polska była pozbawiona państwowości. W związku z tym prawo
autorskie po awiło się na ziemiach polskich za sprawą państw zaborczych.
Po wcieleniu w  roku Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Królestwa Prus zaczęła tam obowiązywać wspomniana wyże pruska ustawa z  roku²⁵⁵, a następnie
ustawodawstwo niemieckie. Podobnie było w zaborze austriackim, gǳie obowiązywały
przepisy prawnoautorskie zawarte na pierw w kodeksie cywilnym z  roku, a późnie
w ustawie o własności literackie , muzyczne i artystyczne z  roku. Nieco inny charakter miało ustawodawstwo prawnoautorskie w Ros i, gǳie zapisy o ochronie własności
literackie i naukowe stanowiły eden z rozǳiałów ustawy o cenzurze z  roku. Ta
zależność zna dowała przełożenie na konkretne zapisy, m.in. gwaranc a samoǳielnego
decydowania przez autora o publikowaniu i przekłaǳie była uzależniona od uzyskania
zezwolenia cenzury²⁵⁶. Jednak Królestwo Polskie zostało ob ęte tymi przepisami dopiero
w  roku.
Właśnie na ten okres przypadł pierwszy w Królestwie Polskim przypadek rozprawy sądowe o prawa autorskie²⁵⁷. W  roku redakc a „Gazety Polskie ” wniosła do
Trybunału Handlowego w Warszawie skargę na czasopismo „Kłosy”, które rozpoczęło
publikowanie w odcinkach powieści Wiktora Hugo raco nicy or a ( e ra ailleur
e la er, wydane w oryginale rok wcześnie ). Przedstawiciele „Gazety Polskie ” twierǳili, że nabyli od wydawcy oryginału wyłączne prawa do przekładu powieści Hugo,
natomiast redakc a „Kłosów” broniła się, powołu ąc się na brak przepisów regulu ących
prawa do przekładu. Trybunał Handlowy przychylił się do argumentac i „Gazety Polskie ”, ednak Sąd Apelacy ny uchylił ten wyrok, a Senat Królestwa Polskiego, na wyższa
²⁵² tany e noc one nie po pi a y e e na a o
ro u
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
— N. N. Feltes, nternational opyright, s. .
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instanc a sądownicza, podtrzymał tę decyz ę. W uzasadnieniu wyroku wskazywano, że co
prawda istnie e umowa dwustronna mięǳy Ros ą a Franc ą o wza emne ochronie praw
autorów, ale nie obe mu e ona tłumaczeń. Ponadto, ze względu na nieobowiązywanie
w Królestwie Polskim rosy skie ustawy o cenzurze (wraz z zawartymi w nie przepisami
o własności literackie ) nie istnie ą żadne inne podstawy, które umożliwiałyby uznanie
transakc i zawarte przez „Gazetę Polską” za wiążącą.
Jak twierǳi Teresa Święćkowska, redakc a zdecydowała się na zakup praw od zagranicznego wydawcy nie dlatego, że uznawała e za obowiązu ące, lecz dlatego, że poszukiwała skutecznych sposobów na zapewnienie sobie pierwszeństwa publikac i powieści²⁵⁸.
Królestwo Polskie w tym czasie funkc onowało na mięǳynarodowym rynku książki na
podobnych zasadach ak Stany Z ednoczone czy Ros a, które „uważały, że korzyści płynące z nieautoryzowanych przedruków i/lub tłumaczeń są wyższe, niż te płynące z regulac i
rynków”²⁵⁹. Sprawa ta wywołała szeroką dyskus ę w środowisku literackim Warszawy.
Stanowiła również modelowy przykład spierania się różnych koncepc i regulowania rynku książki. „Gazeta Polska” argumentowała przed sądem, że własność literacka stanowi
odmianę własności dóbr materialnych i dlatego powinna być chroniona w świetle obowiązu ących przepisów. Natomiast „Kłosy” podnosiły argument, że „nie ma czegoś takiego ak własność literacka, lecz istnie ą spec alne regulac e, które w różnych kra ach
noszą różne nazwy i które zabezpiecza ą interesy i prawa autorów”²⁶⁰. W tym sensie spór
ten stanowił oǳwierciedlenie toczące się w Europie debaty nad tym, czy prawa autorskie są ufundowane w prawie naturalnym (wariant ancuski), czy w prawie pozytywnym
(wariant angielski).
W tym mięǳynarodowym obiegu prawnoautorskim brali uǳiał również polscy pisarze. We wspomnianym Mięǳynarodowym Kongresie Literackim, odbywa ącym się
w  roku w Paryżu, wziął uǳiał Henryk Sienkiewicz, skądinąd doskonale zorientowany w przepisach prawa autorskiego, z których na różnych polach korzystał²⁶¹. W swo e
relac i pisarz skupia się przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych. Powołu ąc się na
sprawozdania o sytuac i pisarzy w poszczególnych kra ach, wskazu e na nieoczywiste podobieństwa mięǳy warunkami pracy pisarskie w Polsce i na zachoǳie Europy: „Prawǳiwie utalentowani literaci i ǳiennikarze płatni są wprawǳie znakomicie i częstokroć
dochoǳą do ma ątków, ale też talenta wybitne wszęǳie są wy ątkami”²⁶². Sienkiewicz
zwraca m.in. uwagę na rosnącą dominac ę prasy oraz wynika ące z tego umasowienie
produkc i piśmiennicze , dokonu ące się kosztem e akości²⁶³.
Przechoǳąc do kwestii praw własności autorskie , stwierǳa natomiast: „Z barǳo
małymi wy ątkami prawa te nie są nigǳie zabezpieczone. Autora angielskiego, ancuskiego, niemieckiego lub polskiego wolno est przerabiać, tłumaczyć, a nawet i przedrukowywać wszęǳie, gǳie się podoba”²⁶⁴. W tym zakresie pisarza interesu ą głównie
problemy związane z prawami do tłumaczeń literackich, co — ak wskazywałem wcześnie — stanowiło eden z głównych obszarów lobbingu ze strony mięǳynarodowych
środowisk pisarskich od połowy XIX wieku. Sienkiewicz odnosi się przy tym krytycznie
do kwestii podnoszonych przy okaz i sprawy „Gazety Polskie ” i „Kłosów”, mianowicie
braku ochrony tłumaczeń ako narzęǳia ekonomicznego ma ącego sprzy ać importowi
literatury. Pisarz twierǳi, że taki stan rzeczy sprzy a wyłącznie wydawcom, w ogólnym
rozrachunku okazu e się ednak niekorzystny. Pisze: „Społeczeństwo nic nie traci na za²⁵⁸re a c a ecy o a a i na a up pra o agranic nego y a cy
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tamowaniu korsarstwa literackiego i ǳiennikarskiego; literaci narodowi wprost zysku ą,
bo będą płaceni lepie i poszukiwani usilnie ; zysku e także każda poszczególna literatura”²⁶⁵. Wprowaǳenie prawnych ograniczeń w publikowaniu literatury tłumaczone —
a więc w konsekwenc i podwyższenie kosztów związanych z e publikowaniem — miałoby, zdaniem Sienkiewicza, zwiększyć konkurency ność pisarzy pracu ących w kra u²⁶⁶.
Pisarz przychylał się ednocześnie do tego roǳa u argumentac i, która postulu ąc
wprowaǳenie powszechne ochrony tłumaczeń, zakładała możliwość porozumienia się
twórców z różnych kra ów w taki sposób, aby nie ograniczało to możliwości wymiany literackie . W ten sposób zagadnienie praw autorskich przenoszono z poziomu makroekonomii na poziom indywidualnych decyz i twórców. Zarazem wybrzmiewała w tym wiara
w autonomię świata literackiego, który potraﬁ sam uregulować problematyczne kwestie. Taki wniosek zna du e potwierǳenie również w ednym z końcowych postulatów
kongresu przytaczanych przez Sienkiewicza: „Kwestie literackie winny być traktowane
odrębnie od kwestii handlowych”²⁶⁷ oraz w życzeniu samego pisarza, aby „przyszły kongres składał się wyłącznie z luǳi kocha ących idee więce niż pieniąǳe”²⁶⁸. Można stąd
wyciągnąć wniosek, że — przyna mnie w świetle relac i Sienkiewicza — ochrona praw
autorskich miałaby w istocie stanowić gwaranc ę możliwości samoǳielnego decydowania
o sobie przez świat literatury.
Na ciekawsze ednak okazu ą się spostrzeżenia Sienkiewicza dotyczące przełożenia
ustaleń literatów zebranych na kongresie na konkretne rozwiązania prawne. Pisze:
[Kongres] może i obowiązu e swych członków, aby za pośrednictwem
prasy wywierali wpływ tak na opinię publiczną, ak na ciała prawodawcze
i dyplomac ę w kierunku z uchwałami kongresu zgodnym. Jest to droga
legalna a pewna, kto bowiem zna wpływ prasy, ten łatwo zrozumie, że gdy raz
uwaga umysłów zostanie przez nią na prawa własności autorskie zwrócona,
wpływ ten nie omieszka odbić się i w prawodawstwie²⁶⁹.
Przestrzeń mediów i opinii publiczne est więc dla pisarzy zasadniczą przestrzenią
odǳiaływania i dbania o swo e interesy. Zwracanie uwagi „na prawa własności autorskie ” ma stanowić narzęǳie, za pomocą którego twórcy mogą kształtować korzystne dla
siebie ustawodawstwo państwowe. Innymi słowy, orientowanie dyskursu literackiego na
kwestie własności ma służyć umacnianiu porządku prawnoautorskiego. W tym świetle
prawo autorskie w kształcie, aki przy ęło w konwenc i berneńskie i późnie , można, nie
popada ąc w przesadę, uznać za ǳieło samych pisarzy.
Kradną wszyscy
Przykładem tego, w aki sposób rozwĳa ąca się w Polsce świadomość prawnoautorska zna dowała oǳwierciedlenie także w sposobach konceptualizowania literatury, est
artykuł Józefa Ignacego Kraszewskiego a i ro i i i no e tarych i e
ec
o ra ie y literac ie opublikowany w „Tygodniku Petersburskim” w  roku²⁷⁰. Ten
napisany w brawurowym stylu tekst est niezwykle interesu ący także dlatego, że w symptomatyczny sposób łączy kwestie urynkowienia literatury i procesu twórczego, u awnia ąc
zarazem sprzeczności wpisane w myślenie o literaturze w kategoriach własności.
Pode mu ąc postawiony w tytule problem, Kraszewski rozpoczyna od wyróżnienia
trzech typów książek: powsta ących z własne wyobraźni autora („literatura egotyczna”),
reprezentu ących rzeczywistość („z żywego świata”) oraz tworzonych z innych książek („a
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tych na więce ”, ). Skupia ąc się na tym ostatnim typie, Kraszewski wskazu e na sięga ącą renesansu praktykę przetwarzania istnie ących ǳieł („w XVII wieku prawie niegoǳiło się myśleć samo przez się”, ), którą ednak rozciąga na niemal całą historię
literatury: od Wergiliusza i Owidiusza, przez Kochanowskiego, Re a, Górnickiego, Miltona, Krasickiego, Naruszewicza, po Byrona, Hugo, Balzaca („kradli wszyscy bez litości,
bez miłosierǳia, bez sumienia”, ). Jedyna zmiana, aka dokonu e się mięǳy kole nymi
zapożyczeniami, dotyczy nie tyle treści czy idei, ile formy. W tym sensie historia literatury stanowiłaby nieustanne przetwarzanie tych samych myśli na różne sposoby („tylko
narzęǳia i formy się zmienia ą”, ).
W swoim wywoǳie pisarz na określenie praktyk zapożyczania i naśladowania stosue po ęcia kraǳieży i plagiatu („tylko poprzedników swoich okradli”, ; „plagiatorska
literatura”, ). Choć wspomina o rozróżnieniu mięǳy kraǳieżą rozumianą ako przywłaszczenie autorstwa („kraść co do słowa i taić”, ) a barǳie złożonymi formami
naśladownictwa, to dystynkc ę tę uzna e ostatecznie za hipokryz ę („Są tacy co choć prawie słowo w słowo kradną, ednak czynią to ostrożnie, z rzadkich xiąg, z rękopisów: to
ich od wstydu ocala! Wszęǳie są genĳusze”, ).
Choć mogłoby się wydawać, że ta diagnoza dotyczy wyłącznie trzeciego wskazanego na wstępie typu literatury („książek robionych z książek”), to Kraszewski wy aśnia, że
typ pierwszy — literatura egotyczna — oznacza zwykle niezna omość wcześnie sze twórczości, a więc kraǳież niezamierzoną, ale wciąż kraǳież („Każdemu pseudo-nowatorowi
można pokazać o ca, zna omego lub niezna omego, w dawnych pisarzach”, ).
Argumentac a Kraszewskiego zmienia ednak znacząco tor w momencie, w którym
pisarz wskazu e na twórczość Hugo, który pozornie wyłamu e się z postawione diagnozy:
„Do tego eszcze P. Hugo, chcąc dowieść że co czyni, czyni dobrze i rozmyślnie, do każde
niemal nowe xiążki, nową zmyśla teoryą, co tylko dowoǳi że więce się zastanawia nad ich
losem, niż na prawǳiwego poetę przystało” (). Paradoksalnie, błąd Hugo nie polega,
zdaniem Kraszewskiego, na naśladowaniu i kraǳieżach, ale na ich przeciwieństwie —
nadmierne innowacy ności. Dlaczego więc Kraszewski czyni z tego zarzut? Narzeka ąc
na naśladowczy nurt literatury i ego skutki, pisarz odwołu e się do pewne przeszłości,
w które literatura zdawała się być taka, akie pragnąłby Kraszewski:
Nie! patrząc na teraznie szą wyrobniczą, plagiatorską literaturę, które
zapał zmyślony, przedmioty wyszukane, obrobienie uczone i mądre — nie!
niepodobna uż teraz poetów i pisarzy tak wielbić, tak poważać, ak niegdyś, kiedy eszcze byli oni wieszczami, kapłanami, natchnionemi; nie! teraz
oni są rzemieślnikami tylko, płaceni od wiersza, płaceni pienięǳmi, płaceni
i zapłaceni; — czegoż mogą żądać więce ? ()
Dawnym „wieszczom, kapłanom, natchnionem” przeciwstawia Kraszewski twórców
współczesnych, którzy nie dość, że są plagiatorami, to eszcze zaledwie rzemieślnikami,
i to takimi, którzy uwikłani są w rynek. Takie przeciwstawienie może ǳiwić, bo przecież
w swo e krytyce praktyk naśladowczych Kraszewski nie ogranicza się do współczesności,
obe mu ąc nią również twórców renesansowych, a nawet antycznych. Na tym tle asne
sta e się, że to „niegdyś” ma charakter mityczny: est złotym wiekiem, w którym sprawy
nie miały się tak źle ak ǳiś. Taką konstrukc ę można by uznać za zwykłą sprzeczność,
efekt publicystycznego rozmachu i pośpiechu. Jednak można ą odczytać nieco inacze ,
czerpiąc z wieloznaczności zawarte w sformułowaniu: „niepodobna uż tera (…) tak
wielbić”.
Może być bowiem tak, że nie sposób wielbić nie tyle twórców współczesnych, ile
nie sposób ich wielbić — współcześnie. W tym drugim wypadku ważnie sze od plagiatorskich praktyk literackich byłoby przeobrażenie życia literackiego, w ramach którego
zmienił się nie tylko status twórcy, ale także sposoby ego postrzegania. Problem Kraszewskiego tkwiłby zatem nie w charakterze krytykowane przez niego literatury, lecz
w warunkach e lektury. A na warunki te składa się rozwó masowego rynku książki,
merkantylizac a pracy twórcze i utowarowienie literatury. Wszystko to sprawia, że literatura zmienia swó status i z ǳiałalności bliskie acru (z kapłanami i wieszczami) sta e
się prawnie chronionym przedmiotem własności, co sprawia, że nie sposób nie dostrzec
w nie ciągu nieustannych kraǳieży.
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To dlatego innowacy ność Hugo sta e się dla Kraszewskiego problemem: świadczy
bowiem o tym, że rozpoznawszy zasadę oryginalności rząǳącą rynkiem literackim —
a więc wartość, aką dla czytelników przedstawia fetyszyzowana nowość — Hugo podporządkowu e się mu barǳie , „niż na prawǳiwego poetę przystało”. Tę zmianę logiki
potwierǳa agment, w którym Kraszewski ponownie wskazu e na pozytywne przykłady:
wielbię a ślepego Homera, biednego Camoensa, wielbię nawet Chattertona, i Gilberta, i Chenier, wielbię wszystkich tych, którym świat późny
laur położył na grobie, którzy padli oﬁarą swo e wyższości, którzy ze swo e
duszy tworzyli nieśmiertelne ǳieła, niewzywa ąc pochwały, niewyciąga ąc
ręki. ()
Docenienie obok Homera preromantycznych poetów angielskich i ancuskich uzasadnione est przez Kraszewskiego nie tyle ich wyłamaniem się z mechanizmów naśladownictwa, ile z ich usytuowania wobec rynku, a właściwie — brakiem stosunku do
rynku („niewyciąga ąc ręki”).
Nie oznacza to ednak, że sam Kraszewski dystansu e się wobec rynku i odmawia uwikłania w ego mechanizmy. W podsumowaniu artykułu pisze: „Kto może, niech eszcze
wierzy w oryginalność: będę mu tego mocno zazdrościł!” () — i kuszące est odczytanie te deklarac i dosłownie. Kraszewski w oryginalność nie wierzy, co zresztą udowadnia
w swoim artykule, identyﬁku ąc kraǳieże i naśladownictwa (które też są kraǳieżami)
w całe historii literatury. Jednak deklarac a niewiary w oryginalność wzięta serio każe
spo rzeć na cały ten krótki tekst eszcze raz i zastanowić się, czy ego kategoryczny ton
oraz nieskrępowane szermowanie zarzutami kraǳieży nie stanowią ironiczne hiperboli,
w które odsłania ą się sprzeczności literatury ako przedmiotu własności. Jeśli bowiem
uznać, że literaturą rzeczywiście rząǳą stosunki własności, to w konsekwenc i należy
przy ąć, że cały e historyczny rozwó est tylko ciągiem kole nych kraǳieży. Ale na tle
takiego rozpoznania nie sposób uż wierzyć w po ęcie oryginalności, które stanowi podstawę nie tylko nowego sposobu wartościowania literatury, ale także regulac i prawnych,
które za nim sto ą. Własność i oryginalność — ak to niechcący pokazał wcześnie Fichte
— wza emnie się wyklucza ą. Dlatego, sugeru e Kraszewski, edynym rozwiązaniem est
wycofanie się ze stosunków rynkowych i zerwanie z własnościowym myśleniem o literaturze. Ale to uż tylko marzenie: kto eszcze w nie wierzy, temu można zazdrościć.

.      
W poniższym rozǳiale skupię się na tym, w aki sposób badania literackie współodǳiaływały z formu ącym się na przestrzeni XIX i początku XX wieku prawem autorskim. Będę
podążał za sugestią Beǌamina Kaplana, który w odniesieniu do utrzymanych w paradygmacie romantycznym badań literackich twierǳił:
kładąc duży nacisk na oryginalność (…) skłaniały się [one] do usprawiedliwiania silne ochrony w akimś sensie „nowych” struktur intelektualnych,
zachęcały do nawet barǳie pode rzliwego poszukiwania przywłaszczeń, nawet tych o mnie oczywistym charakterze, i do walnego potępiania tych
znalezionych²⁷¹.
Chcąc zweryﬁkować tę tezę, skupię się na rozwĳa ących się od drugie połowy XIX
wieku ﬁlologicznych badaniach genealogicznych²⁷², których celem było ustalanie — by
użyć tytułowe formuły rozprawki Wacława Borowego, do które będę się w znaczne
mierze odwoływał — „wpływów i zależności” obecnych w tekstach literackich.
Po zaprezentowaniu szersze perspektywy, w które należałoby sytuować badania genealogiczne, szczegółowe analizie poddam dwa teksty stanowiące do rzałe artykulac e
²⁷¹ a c u y naci na oryginalno
ania y i
— B. Kaplan, n nhurrie ie o opyright, s.
. [przypis autorski]
²⁷² lologic nych a aniach genealogic nych — Nazywanych również badaniami genetycznymi bądź krytyką
genetyczną, choć to określenie rezerwu ę dla tego nurtu badań, który od drugie połowy XX wieku rozwĳa się
na prężnie we Franc i i który bęǳie przedmiotem mo e reﬂeks i w dalsze części ninie szego rozǳiału. Inną
nazwą badań genealogicznych est pe oratywne określenie „wpływologia”, zaczerpnięte z pamﬂetów Adama
Grzymały-Siedleckiego, o czym również piszę poniże . [przypis autorski]
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tego roǳa u perspektywy badawcze : wspomnianego uż Wacława Borowego oraz amerykańskiego literaturoznawcy Johna Livingstone’a Lowesa. W końcu poświęcę uwagę
na nowszemu wcieleniu badań genealogicznych, czyli ancuskie krytyce genetyczne ,
wskazu ąc na istotną ciągłość te tradyc i myślenia o literaturze.
W analizowanych tekstach bęǳie mnie interesować to, w aki sposób pewne założenia
i rozstrzygnięcia badawcze konstruu ą paradygmat myślenia o literaturze, który nie tylko
współgra z rozwĳa ącą się doktryną prawnoautorską, ale przede wszystkim dostarcza e
naukowe legitymizac i. Choć — w odróżnieniu od bohaterów poprzedniego rozǳiału —
badacze stanowiący tuta przedmiot mo ego zainteresowania nie wypowiada ą się wprost
na temat regulac i prawnych, to ednak nie rezygnu ą z kategorii (plagiat, oryginalność,
własność) wędru ących mięǳy polem literackim a polem prawnym.
Zaznaczę od razu, że na marginesie moich rozważań pozostawię ǳieǳinę pokrewną badaniom genealogicznym, czyli stylometrię. Metodologia ta, wykorzystu ąc metody
matematyczne, zmierza do identyﬁkowania związków mięǳy autorem a tekstem na podstawie analizy cech stylistycznych. Zakłada ona, że styl stanowi na tyle wyraźną cechę
indywidualności, że na podstawie same tylko analizy tekstu, nawet bez posiadania dodatkowych informac i, można rozpoznać autorską sygnaturę. Jednym z badaczy, który
w znaczący sposób wpłynął na ukształtowanie się nowoczesne stylometrii, był Wincenty Lutosławski, autor rozprawy logice latona (–). Co ciekawe, Lutosławski,
który uważał się przede wszystkim za ﬁlozofa (a ﬁlologię darzył lekką pogardą), traktował stylometrię wyłącznie ako naukę pomocniczą w dyskus i o chronologii powstawania
ǳieł Platona i e znaczeniu dla ich interpretac i²⁷³. Bliższe przy rzenie się założeniom stylometrii mogłoby się okazać owocne, est to bowiem ǳieǳina intensywnie rozwĳa ąca
się również współcześnie²⁷⁴. Pode rzewam ednak, że w takich ramach, akie wyznaczam
tym rozważaniom, czyniąc przedmiotem swo ego zainteresowania stylometrię, mógłbym
do ść do podobnych wniosków ak przy analizie badań genealogicznych. Dla zachowania
ekonomii wywodu pozostanę więc przy tych ostatnich.
Ewoluc onizm i paradoksalny powrót autora
Stefania Skwarczyńska sytuu e badania genealogiczne — orientac ę, która w swoim
czasie „wywołała istny szał wśród badaczy literatury”²⁷⁵ — w szerszym nurcie pozytywistycznych badań literackich o zwrocie naturalistycznym²⁷⁶. Ich na ogólnie szą motywac ą
— twierǳi autorka — est troska o „naukową ścisłość”, oznacza ąca naśladowanie metod
nauk przyrodniczych, a w konsekwenc i przy ęcie zasady operowania — w celu osiągnięcia rzetelnych wyników badawczych — „wyłącznie na ednorodnym materiale”, którym
w wypadku literatury est — „materiał literacki”: „Wy ście poza ten materiał w sferę pozaliterackiego kontekstu, a nawet w stronę osoby twórcy, wydawało się niebezpieczne
dla naukowości badania”²⁷⁷.
W tych założeniach dostrzec można zapowiedź ściśle nowoczesnych orientac i w badaniach literackich (takich ak formalizm czy strukturalizm), które autonomię ęzyka literackiego traktowały ako podstawowy przedmiot swo ego zainteresowania i gwaranc ę
ścisłości dyscyplinarne . Będę ednak argumentował, że nawet pomimo deklarowanego
usunięcia z pola przedmiotowego osoby autora to właśnie ścisłe powiązanie artykulac i
ęzykowych z indywidualnym podmiotem — powiązanie, które inacze można nazwać
„własnością” — okazu e się kluczowe dla badań genealogicznych.
²⁷³ e ny
a ac y t ry
nac cy po
p yn
— Na temat Lutosławskiego i źródeł stylometrii
zob. T. Mróz, incenty uto a i ol ie a ania na latone , Zielona Góra ; A. Pawłowski, ing i
tyc ne a pe ty pu ci ny nau o e incentego uto a iego ateria y
o ie enia Nau o ego
niu
li topa a
r , w: incenty uto a i
ateria y
o ie enia Nau o ego pau
niu
li topa a
r , red. R. Ma kowska, E. Fiałek, Kraków . [przypis autorski]
ie ina inten y nie
²⁷⁴ li e pr y r enie i a o enio tylo etrii og o y i o a a o ocne e t to o ie
ro a ca i r nie
p c e nie — Zob. np. J. Rybicki, ier y r ut o a na tylo etryc n ap literatury
pol ie , „Teksty Drugie” , nr ; M. Eder, eto y ci e literaturo na t ie i pu ap i po ornego o ie ty i
u
pr y a tylo etrii, „Teksty Drugie” , nr . [przypis autorski]
a ac y literatury — S. Skwarczyńska, ierun i
a aniach literac ich
²⁷⁵ y o a a i tny a r
ro anty u o po o y
, PWN, Warszawa , s. –. [przypis autorski]
²⁷⁶
er y nurcie po yty i tyc nych a a literac ich o rocie naturali tyc ny — Tamże, s. . [przypis
autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
²⁷⁷ y cie po a ten ateria
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Relac e mięǳy tekstami — powiada dale Skwarczyńska — ustalane w ramach badań genealogicznych przy mu ą, zgodnie z duchem nauki pozytywne , postać „przyczyny
sprawcze badanego utworu”, słowem: wpływu²⁷⁸. Oznacza to, że odkrywane zależności
mięǳytekstowe będą traktowane ako relac e bezpośrednie, niezwiązane z szerszymi procesami kulturowymi, lecz wynika ące z prostego przepływu (tematów, motywów, stylów,
a nawet konkretnych ﬁgur czy sformułowań) mięǳy poszczególnymi tekstami. „Badacz
— pisze Skwarczyńska — uzyskiwał na takie droǳe łańcuchy uzależnionych wza emnie
utworów, co z edne strony otwierało perspektywę historyczną, z drugie problematykę
aspektu ewolucy nego”²⁷⁹. Naturalistyczny wątek ewolucy ny łączy Skwarczyńska z osobą
Ferdinanda Brunetiere’a, autora rozprawy
olution e genre an l hi toire e la littera
ture z  roku²⁸⁰, w które rozwĳa on, inspirowaną darwinizmem, koncepc ę ewoluc i
gatunków i form literackich, dokonu ące się nie ako niezależnie od indywidualnych decyz i pisarzy i pisarek. W tym sensie koncepc ę Brunetiere’a — twierǳi Skwarczyńska
— da e się połączyć z ﬁlozoﬁcznym determinizmem²⁸¹.
Omawia ąc rozwó tego nurtu, pisze Skwarczyńska, że „dołącza się [on — przyp.
MJ] do kierunku genealogicznego, a także do ego spłyconego rozgałęzienia «wpływologicznego», dodatkowy — a ważny — aspekt: problem etyki pisarskie ”²⁸². Wyłonienie
się te problematyki wiąże badaczka z rozprawą Andrew Cecila Bradleya
o enta
ry to enny on n e oria z  roku, które autor, tworząc typologię wpływów
mięǳy tekstami, wyróżnia: „umyślne, nieumyślne, plagiatorskie”²⁸³. Właśnie ten ostatni
typ miałby prowaǳić do pod ęcia przez badaczy kwestii etyki — „kwestii wymaga ące
poważnych dyskus i, zważywszy, iż takie po ęcia, ak własność autorska, prawo autorskie
były obce tradyc i europe skie , zarówno w starożytności (…), ak w dobie humanizmu
(…), czy w dobie renesansu (…)”²⁸⁴.
W te perspektywie wyłonienie się problematyki etyczne , związane z po ęciem plagiatu oraz instytuc ą prawa autorskiego, stanowi nieco paradoksalny efekt wy ściowych
założeń badań genealogicznych. Przy mu ąc u swych podstaw twierǳenie o autonomicznym i deterministycznym charakterze procesu literackiego, dystansowały się one, ak
wspomniałem, wobec czynników zewnętrznych, w tym osoby autora rozumiane ako
czynnik indywidualny, uwarunkowany bądź to społecznie ( ak w soc ologii Hipolita Taine’a), bądź psychologicznie. W takim u ęciu plagiat — po ęcie nierozerwalnie związane
z autorską własnością — nie powinien zaistnieć w polu tych badań. Jednak wykazywane
w ich toku mięǳytekstowe zależności, o zróżnicowanym charakterze, zasięgu i stopniu,
domagały się kategoryzac i, która — ak to się ǳie e we wspomniane rozprawie Bradleya
— powstała w oparciu na intenc onalności autorskie (przypomnę: „umyślne, nieumyślne, plagiatorskie”), a nie obiektywnych, deterministycznych procesach ewolucy nych, dla
których intenc onalność nie powinna mieć znaczenia.
Za edną z przyczyn tego paradoksalnego „powrotu autora” do badań genealogicznych
można uznać, wskazywaną przez Michela Foucaulta, klasyﬁkacy ną funkc ę autora²⁸⁵, pozwala ącą na identyﬁkac ę poszczególnych tekstów za pomocą nazwiska pisarza bądź pisarki. Wprowaǳenie aspektu intenc onalności autorskie do genealogicznych typologii
stanowiłoby zatem próbę uporządkowania analizowanego materiału za sprawą poręcznych
autorskich etykiet. A stąd wystarczył uż tylko eden krok, aby narzuca ącą się kategorię autorstwa powiązać z kwestią własności: uznać, że ednoznacznie identyﬁku ąca dany
²⁷⁸ elac e i y te ta i
po ia a ale
arc y a
— Tamże. [przypis autorski]
²⁷⁹ a ac u y i a na ta ie ro e a cuchy u ale nionych a e nie ut or
co e ne trony ot iera o
per pe ty hi toryc n
rugie pro le aty a pe tu e olucy nego — Tamże. [przypis autorski]
arc y a o o
er inan a runetiere a autora ro pra y
²⁸⁰Naturali tyc ny te e olucy ny c y
olution e genre an l hi toire e la litterature
ro u — Fragment te rozprawy w polskim tłumaczeniu ukazał się ako: F. Brunetiere,
oluc a ro a
hi torii literatury, tłum. T. Dmochowska, w:
eoria a a literac ich a granic Tom I, część II: ierun i po yty i tyc ne ryty a u ie ty na i ierun i
po tpo yty i tyc ne, red. S. Skwarczyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków . [przypis autorski]
t ier i
arc y a
a e i po c y
lo o c ny eter ini
²⁸¹ ty en ie oncepc runetiere a
e — S. Skwarczyńska, ierun i
a aniach literac ich, s. –, . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
²⁸² o c a i
²⁸³ u y lne nieu y lne plagiator ie — Tamże. [przypis autorski]
²⁸⁴Tamże. [przypis autorski]
a y an
²⁸⁵ a e n pr yc yn tego para o alnego po rotu autora o a a genealogic nych o na u na
pr e
ichela oucaulta la y acy n un c autora — M. Foucault, i e t autor , s. . [przypis autorski]
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tekst dopełniaczowa konstrukc a, np. „«Pan Tadeusz» (autorstwa) Adama Mickiewicza”,
oznacza również relac ę własności: „«Pan Tadeusz» (należący do) Adama Mickiewicza”.
Łatwość wykonania tego kroku, ak usiłu ę wykazać w ninie sze rozprawie, wynikała
ze zdobywa ącego od XIX wieku dominu ącą pozyc ę paradygmatu prawnoautorskiego,
który nakazywał myśleć o relac ach mięǳy autorem a tekstem właśnie w kategoriach
własności podlega ące regulac om prawnym.
Wynika ącą z badań genealogicznych kwestię etyki na gruncie polskim — powiada Skwarczyńska — „pod ął i spotęgował do wymiarów zasadniczych W. Borowy”²⁸⁶
w rozprawie
p y ach i ale no ciach literatur e Pode mu ąc szczegółową e lekturę, postaram się pokazać, w aki sposób badacz nieuchronnie wikła się w sprzeczności,
które wynika ą z zarysowanego wyże paradoksu.
Borowy. Przezwyciężenie naśladownictwa
W grudniu  roku w ǳienniku „Rzeczpospolita” ukazał się cykl artykułów Wacława Borowego poświęconych genealogicznym badaniom literackim. W odpowieǳi na nie
Adam Grzymała-Siedlecki w polemicznych felietonach, w których ukuł złośliwy termin
na określenie tego roǳa u przedsięwzięć badawczych: „wpływologia”, poddał krytyce ich
założenia i zakwestionował ich poznawczą wartość. Repliki Borowego, wraz z pierwotnymi artykułami, złożyły się na wydaną w  roku książeczkę
p y ach i ale no ciach
literatur e²⁸⁷, w które badacz usiłował sprostować nieporozumienia narosłe wokół te
problematyki i w szczegółach wy aśnić, na czym polega specyﬁka tego roǳa u badań.
Borowy na samym początku zauważa, że dyskus a o „wpływach i zależnościach” w literaturze przekroczyła mury akademii i stała się przedmiotem powszechne dyskus i. Stanowiłoby to tylko dowód na prawǳiwość słów Skwarczyńskie o ogromne popularności
krytyki genealogiczne , gdyby nie fakt, że Borowy ednocześnie wskazu e na dwa sposoby rozumienia zagadnień związanych z genealogią literacką w obiegach profes onalnym
i nieprofes onalnym. O ile w pierwszym środowisku tezy stawiane w rozprawach genealogicznych poddawane są zwycza ne dyskus i i krytyce, o tyle w odbiorze popularnym
wywołu ą one emoc onalne, nieraz skra nie, reakc e. Borowy tak relac onu e eden z artykułów publicystycznych:
Z tonu urazy publicysta ów przechoǳi w ton oburzenia, zarzuca ąc naszym badaczom wprost ciasnotę umysłową i — brak patr otyzmu, ile że
przez wywody o zawisłości naszych arcyǳieł poetyckich od arcyǳieł obcych akoby obniża ą wartość literatury polskie wobec cuǳoziemców²⁸⁸.
Tymczasem, ak podkreśla badacz: „przecież w nauce nie o to choǳi, co pomyślą
cuǳoziemcy, ale o to, co est prawdą!”²⁸⁹. Zwracam uwagę na to przeciwstawienie, żeby
zasugerować istnienie pewnego potenc ału tkwiącego w samych badaniach genealogicznych, który u awnia się wyraziście, gdy zosta e przeniesiony poza kontekst akademicki.
Choǳi mianowicie o potenc ał związany z po ęciem „własności” w wielu ego odcieniach znaczeniowych: tego, co posiadane (w rozumieniu prawa własności), ale też tego,
co tożsame czy swo skie. Potenc ał ten zosta e uruchomiony przez wskazanie na wza emne uwikłanie i uzależnienie tekstów literackich, a tym samym nadwyrężenie ich proste
tożsamości (spó ności), przynależności autorskie oraz — szczególnie w odniesieniu do
tych ǳieł, które uważane są za „własne” dla kultury narodowe — odpowiedniości mięǳy ǳiełem a tożsamością narodową. Wątek ten, który rozwĳam w rozǳiale , wymaga
choćby zasygnalizowania, gdyż wskazu e, aka est stawka dyskus i o badaniach genealogicznych. Z e wysokości zda e sobie oczywiście sprawę sam Borowy.
Publicystyczne krytyce psychologiczne i estetyczne , która bezpośrednio łączy ze sobą kwestie integralności utworu, indywidualności autorskiego geniuszu oraz tożsamości
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zbiorowe , badacz przeciwstawia nowoczesną ﬁlologię, które głównym postulatem est
uznanie, że „literatura — przy wszystkich swoich bezpośrednich związkach z życiem est
tu o swoiste technice ²⁹⁰. Borowy wskazu e — zgodnie z edną z głównych tez badań
genealogicznych — na szczególny roǳa autonomii literackie , polega ące na posługiwaniu się zespołem mie sc wspólnych i wypracowanych środków formalnych, których
analiza est możliwa tylko ǳięki uwzględnieniu wza emnych relac i mięǳy tekstami,
a nie poprzez ich odniesienie do rzeczywistości. Tym samym Borowy uzna e autonomię literatury za na ważnie szą przesłankę literaturoznawstwa, a — szeroko rozumiany
— formalizm za ego główną metodę. Takie natomiast ustawienie przedmiotu i metody
sprawia, że w naukowe analizie techniki literackie niezbędne est uchwycenie właściwego e procesu rozwo owego, tradyc i i przemian. Borowy, nawiązu ący tu pośrednio
do wspomniane wyże koncepc i Brunetiere’a o ednorodności materiału literackiego,
wskazu e właśnie na badanie genealogiczne ako właściwy sposób analizowania literatury
z uwzględnieniem e specyﬁki. Jeśli ednak uznanie występowania „wpływów i zależności” za normalny składnik procesu historycznoliterackiego okazu e się konieczne, to
równie niezbędne sta e się wypracowanie nowe koncepc i oryginalności, która uwzględniałaby te z awiska.
Dialektyka naśladownictwa
Powołu ąc się na świadectwa pisarzy od antyku (Horacy), przez klasycyzm (Wolter) i romantyzm (Goethe, Aled de Musset, Shelley, Mickiewicz), po współczesność
(Irzykowski), Borowy wskazu e na istnienie w historii literatury takiego rozumienia oryginalności, które nie przeciwstawia e naśladownictwu, lecz to ostatnie traktu e ako nieusuwalny e składnik („Naśladownictwo tedy nie wykluczało u nich oryginalności”²⁹¹,
„(…) oryginalność nie może wykluczyć zupełnie naśladownictwa”²⁹²). Badacz zauważa
przy tym, że choć nigdy nie traktowano tych po ęć całkowicie rozǳielnie, to ednak
bywały one na różne sposoby akcentowane: naśladownictwo stanowiło uprzywile owaną
strategię w epokach przedromantycznych, natomiast oryginalność okazywała się ważnie sza w romantyzmie i późnie . Koncepc ę tego nieusuwalnego splotu oryginalności
i naśladownictwa Borowy rozwĳa w całe swo e rozprawie, wyróżnia ąc kilka typów zależności, które mogą podlegać badaniom ﬁlologicznym: ideowe, techniczne, tematowe,
stylistyczne i azeologiczne.
Omawia ąc wpływy i zależności ideowe, a więc na ogólnie szy prze aw relac i mięǳytekstowych, którym poświęca zresztą na mnie uwagi, Borowy wskazu e na specyﬁczny
mechanizm, który nie wyda e się zarezerwowany tylko dla tego roǳa u zależności:
Odǳiaływanie zależy tu od stopnia podatności pisarzy „młodszych” (niekoniecznie młodszych wiekiem), ulega ących wpływowi, i od siły talentu
„starszych” — tych, którzy ten wpływ wywiera ą²⁹³.
Fragment ten — skądinąd antycypu ący kategorie teorii „lęku przed wpływem” Harolda Blooma — wskazu e na przyna mnie trzy istotne aspekty relac i mięǳytekstowych
w u ęciu Borowego. Po pierwsze, u mu e on e w kategoriach osobowych: mowa tu
o zależnościach mięǳy pisarzami, a nie mięǳy tekstami. Po drugie, proces zachoǳenia
wpływów zosta e przedstawiony przy użyciu ﬁgur diachronicznych („młodszy”, „starszy”),
choć — ak zaznacza badacz — ta diachronia niekoniecznie musi być rozumiana dosłownie. Jeśli ednak nie o prostą chronologię tu choǳi, to z pewnością uż o — właściwą dla
badań genealogicznych — zasadę relac i przyczynowo-skutkowych. Po trzecie wreszcie,
Borowy wprowaǳa — istotną, ak zobaczymy, dla reszty ego wywodu — hierarchizac ę
pisarzy („stopień podatności”, „siła talentu”). Świadczy to o tym, że w opisywaniu zależności mięǳytekstowych badacz, pomimo deklarowane obiektywności naukowe , nie
unika wartościowania, które miałoby stanowić istotny czynnik ob aśnia ący funkc onowanie mechanizmu wpływów.
²⁹⁰ literatura
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Drugim typem zależności są zależności techniczne. Dotyczą one ednocześnie formy
i treści utworów, a dokładnie — ścisłego związku formy i treści, oznacza ącego formę
gatunkową. To właśnie rozważania genologiczne stanowią podstawowy dla nowoczesne
ﬁlologii obszar obserwac i i analizy wpływów i naśladownictw. Gatunki są w tym u ęciu wypracowanymi i określonymi schematami, wypełnianymi przez kole nych twórców,
którzy mogą bądź zachować istnie ące normy, bądź dokonać ich modyﬁkac i. Po emność
formy gatunkowe est ednak na tyle duża, że e wielokrotne wykorzystywanie przez
kole nych pisarzy nie może stanowić — zdaniem Borowego — podstaw do pode rzeń
o naśladownictwo:
Czyż ktoś z głosicieli idei o absolutne oryginalności poetów nowożytnych bęǳie
utrzymywał, że każdy z sonetopisarzy, sam — przez własne rozmyślania — dochoǳi do
te formy, która przypadkowo tylko est identyczna z formą, uprawianą uż przez tysiące
poetów dawnie szych?²⁹⁴
Formy gatunkowe pozwala ą ednocześnie na doprecyzowanie hierarchii pisarskie ,
którą konstruu e Borowy. Powiada on: „Wybitni tylko pisarze zdobywa ą się na siłę
przełamania ram typu-schematu i — da ą początek nowemu schematowi”²⁹⁵. W tym
sensie o wartości twórcy świadczyłaby ego bądź e umie ętność stworzenia formy na tyle ogólne i wpływowe , aby wyznaczała ona nowy wzór dla twórców o mnie sze wartości.
W barǳie wyrazisty sposób pisze o tym w późnie szym rozǳiale „Zależności w świetle
krytyki soc ologiczne ”:
Naprzód — wielcy pisarze są na częście twórcami wyrażeń, obrazów, motywów czy
roǳa ów literackich, które potem pozysku ą znaczenie formuł i rozchoǳą się wszęǳie;
oni są temi słupami, do których przywiązu ą się łańcuchy tradyc i. Co było oryginalne
i nowe w r lu uchu, to się potem sta e tradycy ne i schematyczne w tysiącznych ego
naśladownictwach²⁹⁶.
Nie choǳi ednak Borowemu o oryginalność absolutną: „Ale i pisarze na wybitnie si nie są wy ęci z pod prawa ulegania wpływom schematyki”²⁹⁷. Aby wy aśnić zniuansowanie swo ego stanowiska, cytu e niemieckiego genologa Wilhelma Dibeliusa, który
pisząc o różnicy mięǳy „geniuszem” a „zwykłym naśladowcą”, uzna e ą za różnicę „w
sile tylko”, a nie w istocie. Sam Borowy, uzna ąc gatunki za formy złożone, stwierǳa,
że oryginalność miałaby polegać nie na tworzeniu formy całkowicie nowe , ale na wprowaǳaniu modyﬁkac i do ednego z e składników. Całkowita zaś modyﬁkac a gatunku,
prowaǳąca do powstania gatunku nowego, miałaby stanowić efekt kumulac i kole nych
modyﬁkac i wprowaǳanych przez po edynczych pisarzy.
Uwagi te dopełnia ą rozwĳaną przez Borowego koncepc ę związku naśladownictwa
z oryginalnością. W powyższym u ęciu nawet „geniusze”, czyli pisarze wyna du ący nowe
formy i narzuca ący e swoim następcom, nie sytuu ą się kompletnie po stronie oryginalności. Elementy nowe w ich twórczości stanowią edynie składnik większych całości,
które podlega ą regule naśladownictwa. Innymi słowy, różnica mięǳy oryginalnością
a naśladownictwem nie est różnicą akościową, a ilościową, różnicą skali czy proporc i
mięǳy tym, co powtórzone, a tym, co poddane modyﬁkac i. Podobnie est w przypadku
zależności stylistycznych, o których pisze badacz w dalsze części rozprawy. Poda ąc przykłady zależności na pierw Mickiewicza i Słowackiego względem poetów klasycystycznych,
a potem zależności Konopnickie i Tetma era od romantyków, Borowy stawia pytanie
o ocenę — estetyczną, ale również etyczną — tego roǳa u naśladownictw i stwierǳa:
„ich [Konopnickie i Tetma era — przyp. MJ] zależność od wzorów est olbrzymio większa, niż zależność tamtych poetów [Mickiewicza i Słowackiego — przyp. MJ]”²⁹⁸. Istotna
okazu e się więc nie tyle sama zasada naśladownictwa (które nie sposób uniknąć), ile ego
stopień, który decydu e o wartości literackie utworu późnie szego (naśladu ącego).
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Co więce , podkreśla Borowy, całkowita oryginalność nie byłaby możliwa, a przyna mnie nie byłaby komunikatywna, gdyż oznaczałaby odstąpienie od normy w stopniu,
który uniemożliwiłby rozpoznanie utworu w ramach dostępnych kategorii literackich:
Przypuszczam, że racze światły cuǳoziemiec nie miałby zaufania do Mickiewicza,
gdyby się go upewniało, że to poeta w niczem od nikogo nie zależny i do niczego w niczem
nie podobny. Albowiem taki cuǳoziemiec musiałby sobie pomyśleć: „To albo blaga, albo
to akiś poeta ǳiki!”²⁹⁹.
W takim u ęciu naśladownictwo nie oznaczałoby uż niże waloryzowanego przeciwieństwa oryginalności, lecz przeciwnie — niezbędny warunek e zaistnienia oraz rozpoznawalności ako takie .
Oryginalność retrospektywna
Wątek oryginalnego naśladownictwa Borowy rozwĳa w odniesieniu do problematyki zależności tematycznych, w szczególności w literaturze przednowożytne . Mimo że,
ak sam podkreśla, „wogóle stosowanie ocen moralnych w te sprawie — o ile choǳi
o czasy z przed XVIII wieku na Zachoǳie, a XIX wieku u nas — est niemożliwe”³⁰⁰ —
to ednak usiłu e odnaleźć w literaturze sprzed XVIII/XIX wieku znamiona oryginalności, odpowiednio ednak dostosowu ąc e rozumienie. I tak wspomina — za Aledem
de Mussetem — o „naśladownictwie oryginalnem”, polega ącym na nowatorskim potraktowaniu znanego tematu. Z kolei odnosząc się do ba kopisarstwa Aleksandra Fredry,
twierǳi: „transpozyc a motywów ednego gatunku na technikę drugiego wymaga uż
nielada maestr i”³⁰¹. Oryginalność polegałaby w tym wypadku nie na stworzeniu nowego
wzorca czy tematu, ale na skontaminowaniu heterogenicznych wzorców. Wreszcie pisząc
o r lu anie Shakespeare’a, za miarę oryginalności Borowy uzna e zabiegi redakcy ne:
zredukował on zadanie swo e tylko do skrótów i paraazy, zachowu ąc
nawet pewną część zdań i zwrotów swego poprzednika, a ednak i na takie pracy geǌusz ego wycisnął swo e piętno. I to więc ǳieło do ego ǳieł
oryginalnych liczyć musimy³⁰².
Dla kontrastu za ǳieło nieoryginalne badacz uzna e a u o i ciu ol e ie
icu o olanii Elżbiety Drużbackie , „gdyż est to tylko nowela pisarki ancuskie ,
pani d’Aulnoy, zamieniona, z zachowaniem wszystkich szczegółów treściowych, z prozy
na wiersze i trochę rozszerzona — i to z niefortunnym rezultatem”³⁰³. Choć ten ostatni
przykład można by uznać za analogiczny do przypadku Fredry, to kluczowe dla wywodu Borowego okazu ą się słowa „z niefortunnym rezultatem”. Badacz pisze: „Możnaby
tedy przy ąć taką zasadę, że wielki talent rozgrzesza z na barǳie drażliwych «pożyczek»
(…), natomiast mały talent (…) z takich pożyczek rozgrzeszyć nie może”³⁰⁴. W świetle
całości wywodu talent est tu ednak rozumiany w dość specyﬁczny sposób. Nie choǳi
bowiem o umie ętność stworzenia wysokie wartości artystyczne , ale racze o efektywność, którą można ocenić dopiero e po t. Jeśli bowiem Shakespeare czy Fredro zostali
w procesie historycznoliterackim uznani za istotnych twórców, to ich naśladownictwa —
często z autorów mnie znanych bądź z topiki klasyczne — zysku ą w oczach Borowego
usprawiedliwienie. Tymczasem stosunkowo niewielka doniosłość twórczości Drużbackie sprawia, że e zapożyczenia — choć nie sposób pod względem formalnym uznać ich
za mnie lub barǳie rozległe — nie mogą zostać usprawiedliwione przy użyciu po ęcia
oryginalności.
Borowy w ten sposób rozwĳa wątek zasygnalizowany uż wcześnie , we wzmiance
o poetach „starszych” i „młodszych”. To miara wpływowości, a więc silna pozyc a za mowana w historii literatury, zysku e tuta miano „talentu”, który z kolei pociąga za sobą
²⁹⁹ r ypu c a
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po ęcie oryginalności. Innymi słowy, oryginalność okazu e się nie cechą danego aktu
twórczego (którą można by stwierǳić w momencie ego zaistnienia), ale pewnym efektem wytwarzanym w procesie historycznoliterackim. Dobitne potwierǳenie te logiki
można odnaleźć w dalsze części rozprawy Borowego, gǳie analizu e przypadki azeologicznych zapożyczeń plagiatorskich (według typologii Bradleya), a więc sytuac i stosowania przez autora „słów akiegoś poprzednika z całą świadomością, ale bez zamiaru, aby
wieǳiał o tem czytelnik”³⁰⁵. Borowy dystansu e się od określania tego roǳa u z awisk
„ryczałtowo mianem plag atorstwa”. Powołu e się przy tym na przykład Tadeusza Boya
Żeleńskiego, który w tłumaczeniu i nic i li y wykorzystał agment wcześnie szego
przekładu Franciszka Kowalskiego. Badacz pisze:
Gdyby Boy chciał mógłby niewątpliwie przetłumaczyć tę piosenkę eszcze całkiem inacze , a równie dobrze. Ale na widocznie uważał, że byłby to
niepotrzebny wysiłek, skoro dawny tłumacz dał uż rzecz stosunkowo tak
ładną i tak pełną staroświeckiego naiwnego wǳięku. Poprawił więc tylko
ego przekład i wcielił do swo e pracy, czyniąc przez to Kowalskiemu niemały honor. Przekładu Kowalskiego ǳiś uż nikt nie czyta, tem barǳie nikt go
uż pewno nie bęǳie czytał w przyszłości. Jedna tylko piosenka z i nic i
li y ǳięki łaskawe „aneks i” Boya żyć bęǳie długo, długo w mistrzowskim boyowskim o er e. Tak — gdy lichy poeta wyrząǳa krzywdę swemi
„pożyczkami”, wielki poeta sprawia niemi zaszczyt³⁰⁶.
Kryterium wartości estetycznych okazu e się drugorzędne względem ostateczne rac i
historycznoliterackie , która usprawiedliwia zapożyczenie Boya. Istota argumentu Borowego nie odnosi się — znów — do samego aktu, ale do ego efektów. Słowem, ważnie sze
od tego, co się robi, est to, kto to robi. A to można ocenić dopiero z perspektywy historii.
Negoc owanie swobody
Zasygnalizowaną wcześnie historyczną zmienność po ęć naśladownictwa i oryginalności analizu e Borowy w rozǳiale o zależnościach tematycznych. Wspomina ąc o antyku, powiada badacz, że twórcy ówcześni „[t]emat uważali za rzecz publiczną, za mater ał
tylko dla pisarza, taki sam, akim est dla plastyka złoto czy marmur”³⁰⁷. Przy te okaz i
Borowy wprowaǳa do swo ego wywodu po ęcie plagiatu:
(…) literatura starożytna wywiera na powierzchownego czytelnika nowoczesnego wrażenie akiegoś zbiorowiska plag atów. Niezliczone też razy
występowano w czasach nowożytnych z oskarżeniami o plag atorstwo przeciwko pisarzom antycznym, nawet na większym. Nie uniknął takiego zarzutu nawet Homer!³⁰⁸
Aby wy aśnić nieporozumienia dotyczące rzekomego plagiatorstwa sztuki antyczne ,
Borowy podkreśla, że w antyku, ale również w epokach późnie szych, aż do romantyzmu,
miarą wartości ǳieła było ego opracowanie formalne, ęzykowe, a nie dobór tematu.
Z tego powodu aplikowanie do utworów powsta ących w tamtym czasie nowożytnych
koncepc i autorstwa i oryginalności est błędem anachronizmu. Istotna zmiana dokonu e
się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Borowy tak o nie pisze (a obrazowość tego
agmentu niech bęǳie usprawiedliwieniem dla obszerności przytoczenia):
Stopniowo dopiero krystalizowała się pewna etyka odnośnie do tych
spraw. Pierwszą e zasadą (wedle XVIII-wiecznego słownika Bayle’a) było,
że goǳiwie est rabować pisarzy starożytnych, niż nowoczesnych, wśród nowoczesnych zaś należy więce oszczęǳać rodaków, niż cuǳoziemców. Odpowiednio do coraz większego wysubtelniania się te etyki, ustalało się po ę³⁰⁵
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cie plag atu. Pewien zastęp pedantów o etyce chorobliwe , a nie rozumie ących psycholog i twórczości i techniki literackie , zaczął wtedy przedstawiać
wszelkie wogóle zależności literackie ako plag aty, i tak na plag atorów wyszli wszyscy mnie więce wybitnie si pisarze. (Pewien maǌak, nie aki Paweł
Albrecht, zamierzył -tomowe ǳieło o „plag atach Lessinga”, po sześciu
wszelako tomach zwar ował i zabił się.) Tego roǳa u „prace”, zawsze wywołu ące trochę sensac i, po awia ą się aż do ostatnich czasów. Powoǳeniu ich
sprzy a ta okoliczność, że od czasów romantyzmu ciągle się powtarza ą w literaturze hasła oryginalności i indywidualności, które szeroka publiczność
po mu e na sposób symplistyczny³⁰⁹.
Istotne są tu przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, Borowy wskazu e na dokonu ący się od XVIII wieku proces kształtowania się etyki w zakresie własności literackie i e naruszenia, czyli plagiatu. Jak usiłowałem wykazać w poprzednim rozǳiale,
ten moment historyczny nie est przypadkowy, a kształtu ące się od XVIII wieku prawo autorskie odgrywało w opisywanym procesie znaczącą rolę. Zresztą używane przez
Borowego po ęcia „plagiatu” czy — nawet barǳie — „własności literackie ” wskazuą na przenikanie się ęzyka estetyki i prawa w rozumieniu tych procesów. Po drugie,
Borowy pisze o patologicznym („zastęp pedantów o etyce chorobliwe ”) wymiarze tego
procesu, czyli maksymalizac i etyki własności literackie („wszelkie wogóle zależności”)
powiązane z zysku ącymi popularność za sprawą romantyzmu po ęciami „oryginalności
i indywidualności”. Wyda e się, że w ten sposób — wy aśnia ąc istotną zmianę w ramach
procesu historycznoliterackiego — Borowy ednocześnie problematyzu e swo ą własną
pozyc ę badawczą. Z awiska patologiczne, o których wspomina w powyższym agmencie, stanowią bowiem powtórzenie upraszcza ącego rozumienia oryginalności, z którym
polemizu e badacz na wstępie swo e rozprawy. Upatrywanie w każde zależności plagiatu
est tym samym, co upatrywanie w każdym wpływie naruszenia tożsamości (narodowe ).
Tymczasem zadaniem ﬁlologa — oraz nowoczesnych badań nad literaturą — est wypracowanie takich deﬁnic i tych kluczowych po ęć, które uwzględnia ąc nowe tendenc e
etyczne, zarazem stwarzałyby niezbędną przestrzeń swobody dla ǳiałalności twórcze .
Historyczna relatywizac a po ęć oryginalności, własności literackie czy plagiatu —
ak podkreśla Borowy — „nie prowaǳi wszelako do «liberalnego» wniosku, że plagiaty
w sensie ścisłym nie istnie ą”³¹⁰. Za taki ścisły plagiat badacz uzna e: „grube i bezceremoǌalne przywłaszczenie sobie cuǳe własności”³¹¹, a ako przykład poda e opublikowaną w  roku pod inic ałami G. B. P. komedię er ata, różniącą się od utworu a a
Adama Czartoryskiego z  roku — zamianą „kawy na herbatę” i zmianą nazwisk osób
ǳiała ących”³¹². W porównaniu z doktryną maksymalistyczną Borowy za mu e stanowisko minimalistyczne, które plagiatu upatrywałoby wyłącznie w dokonywanych bezpośrednio przywłaszczeniach autorstwa, natomiast wszelkie inne naśladownictwa i opracowania uznawało za składnik normalnego procesu historycznoliterackiego, niewymaga ący
ocen moralnych czy prawnych.
Zdradliwa logika
Jak połączyć oba te stanowiska: etyczny minimalizm, ogranicza ący po ęcie plagiatu
do przypadków na barǳie ewidentnych, oraz historycznoliteracką arbitralność, gotową
upatrywać oryginalności w tych z awiskach, które potwierǳiły swo ą wartość? Wyda e
się, że dla Borowego kluczowa est kwestia literackie autonomii. Ogranicza ąc do niezbędnego minimum odǳiaływanie heteronomicznych reguł na kształtowanie się procesu historycznoliterackiego, to właśnie temu ostatniemu pozostawia badacz zadanie rozstrzygania o dopuszczalności czy zasadności dokonywanych zapożyczeń. Jeśli zostaną one
retrospektywnie usankc onowane, wtedy ich ocena powinna być pozytywna, w przeciwnym wypadku — można e uznać nie tylko za niefortunne, ale również bezzasadne.
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Mogłoby się wydawać, że taka logika sytuu e argumentac ę Borowego ak na dale
od instytuc i prawa autorskiego, które właśnie w postaci po ęcia plagiatu dokonu e interwenc i w autonomiczne pole literatury. W końcu wypracowywane przez Borowego
złożone rozumienie oryginalności, ufundowane na dialektycznym spięciu z naśladownictwem, przeciwstawia się uproszczonemu, popularnemu deﬁniowaniu oryginalności ako
absolutne nowości. W istocie ednak Borowy, dokonu ąc przeformułowania tych poęć, wykonu e dialektyczną pracę, która ostatecznie prowaǳi do wzmocnienia prymatu
oryginalności i związanego z nią po ęcia geniuszu.
Z edne strony oryginalność, która nie est uż absolutna, lecz uwarunkowana naśladownictwem, zosta e mocnie osaǳona w procesie historycznoliterackim i uodporniona
na krytykę. Sprowaǳona do stosunkowo rzadkiego i niewielkiego w swoim zakresie z awiska (mogącego polegać np. na zmianie ednego z elementów wzorca gatunkowego),
okazu e się tym barǳie stabilna. Z drugie ednak strony, w niezwykle silny sposób zosta e powiązana z po ęciem twórczego geniuszu — autora, którego pozyc a w historii
literatury wtórnie poświadcza oryginalność ego utworów. Borowy pisze o tym zresztą
wprost: „W istocie badania genetyczne (choć na bezdroża czasem schoǳiły) pode mowane były z czyste edynie miłości do prawdy, a pode mowane po to, aby się możliwie
zbliżyć do mister um geǌuszu twórczego”³¹³. Pod tym względem myli się Piotr Roguski, który stwierǳa, że negu ąc „podstawę romantyczno-modernistycznego przekonania o pełne oryginalności ǳieła oraz tezę o twórcy ako ta emniczym magu”, Borowy
zbliża się do tradyc i klasyczne ³¹⁴. Jest wprost przeciwnie: właśnie negu ąc uproszczoną,
niedialektyczną wers ę tych przekonań, tym barǳie Borowy zbliża się do ich złożone ,
dialektyczne postaci.
W ten sposób Borowy konstruu e logikę, w ramach które u awnianie w toku genealogicznych procedur zależności mięǳy tekstami — wskazu ące na ich zasadniczo naśladowczy i przetwórczy charakter — zosta e podporządkowane przebłyskom genialne
oryginalności. A to z kolei stwarza furtkę, przez którą w autonomiczne pole literatury,
na którego ocaleniu zależy badaczowi, wślizgu e się prawo autorskie wraz z po ęciami
własności i naruszenia. Kiedy Borowy stabilizu e nieskrępowany ruch naśladownictwa
i zapożyczeń za pomocą ﬁgury geniusza („wielcy pisarze są na częście twórcami wyrażeń,
obrazów, motywów czy roǳa ów literackich, które potem pozysku ą znaczenie formuł
i rozchoǳą się wszęǳie; oni są temi słupami, do których przywiązu ą się łańcuchy tradyc i”³¹⁵), wykonu e w istocie ten sam ruch, którego dokonu e prawo autorskie, tylko na
znacznie większą skalę.
Jednak gdyby chcieć poszukać momentów, w których obie te praktyki się rozchoǳą, to należałoby wskazać na po ęcie rzadkości. O ile dla Borowego oryginalność est
z awiskiem występu ącym nieczęsto — i dlatego domaga ącym się uznania — o tyle instytuc e prawa autorskiego, w ślad za logiką wskazaną eszcze przez Fichtego, dokonu ą
radykalnego uogólnienia oryginalności w po ęciu „znamion indywidualne ǳiałalności
twórcze ”³¹⁶. To, co miało być zarezerwowane dla szczególnych dokonań wybranych ednostek, sta e się powszechną zasadą rozciąga ącą się na niemal każdy prze aw ǳiałalności
komunikacy ne . Sama argumentac a uprzywile owu ąca oryginalność nie ulega ednak
zmianie.
Lowes. Powraca ące widma
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stych przykładów krytyki genealogiczne ³¹⁸, amerykański literaturoznawca John Livingstone Lowes pode mu e się identyﬁkac i i analizy wszystkich możliwych źródeł dwóch
poematów Samuela Taylora Coleridge’a: y
o
i y
arynar u ( he i e o the
ncient ariner) i u la hana ( u la han). Wykorzystu ąc osobiste notatniki Coleridge’a oraz inne źródła historyczne, ak również przeczesu ąc tysiące stron książek, które
ten mógł przeczytać, Lowes usiłu e pokazać nie tylko, akie są źródła wyobraźni i pracy
literackie poety, ale również, w aki sposób przekształcił e on w swoim pisarstwie.
Główne założenie Lowesa — że Coleridge nie tylko nie pracował w izolac i, ale również że ego poematy są poważnie zadłużone wobec wcześnie szych tekstów — oraz ego
metoda śleǳenia i identyﬁkowania źródeł stawia ą ednocześnie trudne wyzwanie przekonaniu badacza, że Coleridge był autentycznym i oryginalnym geniuszem. Aby pogoǳić
te dwa, zdawałoby się, przeciwstawne stanowiska, Lowes strukturyzu e materiał, na którym pracu e, w szczególny sposób, u mu ąc go w ramy skonstruowane przez siebie teorii
pracy twórcze .
Choć badacz precyzy nie identyﬁku e znaczną liczbę źródeł, z których czerpał Coleridge, ednocześnie kategoryzu e e, używa ąc ﬁgur, które zaprzecza ą same możliwości
ednoznaczne identyﬁkac i. Lowes określa źródła m.in. „przepastnym i cienistym nagromaǳeniem obrazów” (the a t an ha o y concour e o i age ), „surowym materiałem”
(ra
aterial), „surową materią poez i” (the ra tu o poetry), „niezborną, chaotyczną
i pstrą mieszaniną” (the incongruou chaotic an ariegate u le). Lowes używa także
ﬁgury, którą wyna du e w średniowiecznych i wczesnonowożytnych opisach nieznanych
lądów: „ta sfera, w które cząstki topią się w żywiole gorąca” (that one in hich the ele ent
elt ith er ent heat). Nie est zaskaku ące, że ta kolonialna metafora sta e się użyteczna
dla usprawiedliwienia przywłaszczeń dokonywanych przez Coleridge’a. Wykorzystywany
przez poetę materiał stanowi bowiem chaotyczny i nieukształtowany zbiór dostępny dla
kogoś — choć nie każdego — kto est zdolny przekształcić go w ǳieło sztuki.
Próba pogoǳenia przywłaszczeniowego charakteru poez i Coleridge’a z po ęciem geniusza wymaga także stworzenia odpowiednie ﬁgury autora. W pierwszym odruchu Lowes przywiązu e wielką wagę do pamięci poety, ma ące rzekomo zdolność przechowywania każdego okrucha informac i i obrazów, aki do nie traﬁa. Jak to u mu e Lowes:
„Mamy, słowem, do czynienia z edną z na niezwykle szych pamięci, o akich istnie ą
zapisy, wypełnioną łupami wszystkożerne lektury i obdarzoną ponadto niemal niesamowitą zdolnością sko arzeń”. Autor funkc onu e w tym u ęciu ako totalne archiwum,
przechowu ące obﬁty wybór produkc i kulturowe przeszłości oraz — co nie mnie ważne
— umożliwia ące błyskawiczny dostęp do dowolnego ze zgromaǳonych w nim elementów.
Ale ﬁgura ta okazu e się dla Lowesa niewystarcza ąca, szczególnie dlatego, że nie
wy aśnia eszcze, w aki sposób możliwy est proces twórczy. Figura archiwum tłumaczy bowiem samą tylko dostępność materiału, nic ednak nie mówi o mechanizmach
ego przetwarzania. Lowes wprowaǳa więc po ęcie nieświadomości lub, ak woli badacz, „studni” (the ell). Stanowi ona dynamiczną — w odróżnieniu od statycznego,
receptywnego wyłącznie archiwum — strukturę, która nie tylko przechowu e, ale także
kombinu e ze sobą, ak u mu e to Lowes, „chwytliwe cząstki” (hoo e ato ) tekstów
i obrazów. I dopiero te kombinac e, opiera ące się na, nierzadko odległych, asoc ac ach
i substytuc ach — które można by porównać do pracy marzenia sennego w u ęciu Freuda, choć Lowes nigdy wprost nie nawiązu e do psychoanalizy — prowaǳą do powstania
oryginalnych utworów. Figura „studni” est niezbędna szczególnie z ednego powodu:
gwarantu e ona, że praca przywłaszczeń zna du e swo e usprawiedliwienie w wytwarzaniu unikalnych obiektów, różniących się znacząco od tych, na podstawie których powstały. Niesie ona ednak ze sobą również fundamentalne niebezpieczeństwo. Oryginalność
studni nie est w sposób konieczny zależna od woli podmiotu, gdyż est efektem procesów dokonu ących się poza ego kontrolą. To właśnie w tym momencie romantycznemu geniuszowi zaczyna ą zagrażać widma. Wydobywa ące się ze studni słowa i obrazy
charakteryzu ą się, powiada Lowes, cytu ąc Coleridge’a, „cienistym pół-bytem”. Z awia³¹⁸ ta a i pr e iote ryty i
liota a o e en
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ąc się u progu świadomości, mogą dopiero zostać przekształcone, w poetyckim geście,
w pełnoprawne — i ontologicznie ustabilizowane — z awiska. W innym mie scu Lowes
opisu e, w aki sposób Żyd Wieczny Tułacz — pierwowzór postaci sęǳiwego marynarza
— „nawieǳał granice świadomości [poety — przyp. MJ], czeka ąc na prze ście w stronę
światła”.
Nie choǳi tu ednak, ak mogłoby się wydawać, o ﬁgurę pracy pamięci, z które
wspomnienia wydobywa ą się na pierw ako nieokreślone obrazy, dookreślane i stabilizowane dopiero przez świadomość. W innym bowiem mie scu Lowes — analizu ąc
szczegóły współpracy Coleridge’a z Williamem Wordsworthem, który według pierwotnego założenia miał być współautorem poematu — stwierǳa, że uwolnione za sprawą
tego drugiego poety sko arzenia zalały świadomość Coleridge’a, a w konsekwenc i „opętały poemat” (too po e ion o the poe ). W innym natomiast mie scu badacz twierǳi, że
Wordsworth zdał sobie sprawę, że „duchy, które sam przywołał, obrały sobie Coleridge’a
za pana, a nie ego”. Występu ąca tuta metaforyka „opętania” i panowania nad duchami
zdraǳa, że mięǳy podmiotem a tradyc ą zachoǳi relac a właǳy, kwestią otwartą pozosta e natomiast, kto tę właǳe bęǳie sprawował. Z edne strony to same widma dążą
do opanowania poematu, z drugie — poeta pode mu e wysiłek, skuteczny (Coleridge)
bądź nie (Wordsworth) — aby nad nimi zapanować.
To właśnie dodatkowy stopień twórcze aktywności, czyli świadomość, stanowi właściwą przestrzeń pracy artystyczne , odpowieǳialną za organizac ę unikalnych kombinac i wytwarzanych w studni. Jak powiada badacz: „Surowy materiał”, na którym pracu e
wyobraźnia, est drugorzędny w ocenie charakteru ego [poety — przyp. MJ] osiągnięcia.
Zawǳięcza ono swo ą akość, niczym cud bądź mozaika, mierze syntetyzu ące kontroli,
aką sprawu e sama zdolność twórcza”. Uprzywile owanie przez Lowesa właǳy świadomości prowaǳi ednocześnie do wyparcia — wyegzorcyzmowania — widm tradyc i,
domaga ących się współuǳiału w akcie twórczym.
W efekcie powsta e kompletna teoria procesu twórczego, składa ąca się z trzech faz:
po pierwsze, czytania i przyswa ania istnie ących tekstów; po drugie, kombinowania ich
poprzez nieświadomą pracę; po trzecie, organizowania wyniku fazy drugie w ǳieło sztuki. Jak podkreśla Lowes, konsekwenc ą te teorii est niemożliwość myślenia o geniuszu
ako tworzącym e nihilo: „ǲieło czyste wyobraźni nie est czymś stworzonym przez
szczególny wyczyn z niczego i zawieszonym, bez akiegokolwiek zakotwiczenia, w niewyczuwalnym eterze świata wiz i. Żadna koncepc a barǳie nie sprzeciwia się prawǳie”.
Podobnie więc ak Borowy, Lowes przy mu e taką teorię oryginalności, która nie
wyklucza naśladownictwa, ale czyni e niezbędnym warunkiem. Również podobnie ak
u Borowego, nie oznacza to, że po ęcie geniusza zosta e utracone. Nie est on uż wprawǳie bogiem tworzącym światy z nicości, ale sta e się racze „magnesem” przyciąga ącym
„kupkę żelaznych opiłków”. Jego praca polega uż nie na czyste kreatywności i innowacy ności, ale na fortunnym rekombinowaniu istnie ącego materiału. A „fortunne” w tym
wypadku oznacza, że poetyckie praktyki przyswa ania zosta ą usprawiedliwione przez ich
wynik. Jednocześnie praktyka poetycka polega na zamazywaniu wszelkich śladów łączących nowe ǳieło z przyswo onymi tekstami.
Wszystkie te kwestie sta ą się kluczowe w ostatnim rozǳiale he oa to ana u,
w którym Lowes konontu e się z poglądami, według których dwa analizowane poematy
stanowią efekt uzależnienia Coleridge’a od opium. Jeśli argument taki byłby zasadny,
osłabiałoby to znaczenie Coleridge’a ako twórcy oraz — co nawet ważnie sze — mogłoby
prowaǳić do wniosku, że to nie sam autor ma na większe znaczenie, ale warunki i wpływy
krzyżu ące się w arbitralnym punkcie, mogącym, choć niekoniecznie, nazywać się Samuel
Taylor Coleridge.
Paradoksalnie ednak opium — ako ﬁgura wszelkich zagrożeń dla silnego po ęcia
autora — okazu e się do pewnego stopnia tożsame z pracą analityczną badacza. Osłabienie siły i znaczenia świadomości autora, akie wynikałoby z przy ęcia tezy o zażywaniu
przez niego narkotyku, uderzałoby bowiem w trzeci, na ważnie szy, element teorii procesu twórczego ukute przez Lowesa, a więc w organizu ącą materiał świadomość. Jednak
sama uż możliwość prawǳiwości twierǳenia o zażywaniu przez poetę opium sprawia,
że ten element teorii u awnia swó hipotetyczny charakter. Gdyby na gruncie biograﬁi
twierǳenie to się potwierǳiło, cała praca analityczna Lowesa okazywałaby się — wbrew
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zamierzeniom autora — skierowana przeciwko koncepc i twórczego geniuszu.
Tym samym opium sta e się ﬁgurą procesów wpływu i naśladownictwa, zaburza ących
absolutystyczną koncepc ę oryginalności. A w odrzuceniu twierǳenia o wpływie opium
na proces twórczy Coleridge’a choǳi, w gruncie rzeczy, o opanowanie możliwych skutków własne metodologii. Jednak używa ąc całe dostępne sobie mocy argumentacy ne ,
aby udowodnić, że uzależnienie Coleridge’a nie stanowiło istotnego czynnika twórczego, Lowes osłabia — by nie powieǳieć: unieważnia — swo ą własną pracę badawczą.
Powraca bowiem tym samym do koncepc i oryginalności niezapośredniczone w naśladownictwie, a na planie podmiotowym — tożsamości niekonontu ące się z tym, co
może zaburzyć e autonomię.
he oa to ana u Lowesa pokazu e, w aki sposób wyparcie tego, co zosta e rozpoznane ako naruszenie autonomii podmiotu, prowaǳi do nieuchronnego powrotu wypartego. Amerykański literaturoznawca, usiłu ąc pogoǳić ze sobą uwolniony przez przyętą metodologię napływ widm z romantyczną koncepc ą geniuszu, wikła się w sprzeczności, które zmusza ą go ostatecznie do wycofania się ze swo ego stanowiska. U awnia
tym samym sprzeczność wpisaną w samo przedsięwzięcie genealogiczne, które wikła się
w po ęcia autorstwa i ednostkowe oryginalności. Sprzeczność, która zmusza — pręǳe czy późnie — do dokonania arbitralnego wyboru mięǳy ocaleniem metodologii
a ocaleniem autora.
Krytyka genetyczna
W drugie połowie XX wieku badania genealogiczne wyewoluowały w szkołę literaturoznawczą, która rezerwu e dla siebie nazwę „krytyka genetyczna”. Trzeba ednak
od razu zaznaczyć, że dla samych przedstawicieli tego nurtu związki z pozytywistycznie
zorientowanymi badaniami genealogicznymi są racze kłopotliwe.
Krytyka genetyczna ma niewiele wspólnego z dawnymi badaniami genezy ǳieła, które od końca XIX stulecia aż do lat pięćǳiesiątych XX wieku od czasu do czasu łączyły
dyskurs krytyczny z akąś pozytywistyczną erudyc ą, dla które powoływanie się na rękopisy stanowiło gwaranc ę ﬁlologiczne wiarygodności³¹⁹.
— pisze Pierre-Marc de Biasi, eden z założycieli Instytutu Tekstów i Rękopisów
Współczesnych w paryskim CNRS oraz współtwórca krytyki genetyczne . Ta stosunkowo nowa ǳieǳina stawia sobie za cel wypracowanie naukowego sposobu opracowywania
i analizy źródeł rękopiśmiennych. Podstawą metodologii krytyki genetyczne est uznanie rękopisów — a właściwie ich zbioru, nazywanego ogólnie „przed-tekstem” — za
zasadniczy przedmiot badawczy. Z te przesłanki wynika ą kole ne elementy procedury
badawcze oraz zakres formułowanych wniosków.
Ścisła rekonstrukc a te metodologii krytyki genetyczne nie est tu moim celem, więc
wymienię tylko kilka na barǳie charakterystycznych spośród e założeń. Po pierwsze,
przeciwstawia się ona tekstologii ako naznaczone teleologią ǳieǳinie, które nadrzędnym celem est ustalenie właściwe , kanoniczne wers i tekstu. Zamiast tego krytyka genetyczna skupia się na samym procesie powstawania i zmianach w kole nych wers ach
brulionów, traktu ąc e ako pewne potenc alności, które w ﬁnalne , opublikowane wers i zysku ą tylko edną z wielu możliwych postaci³²⁰. Po drugie, skupia ąc się na procesie twórczym, krytyka genetyczna odrzuca metodologiczną synchroniczność właściwą dla teorii strukturalistycznych. W istocie, wykorzystu ąc ich dokonania na gruncie
teorii tekstu, krytyka genetyczna doda e im właśnie wymiaru czasowego³²¹. Jak pisze
Zoﬁa Mitosek: „Genetycy przy ęli ze strukturalizmu przekonanie, że pisarstwo est grą
opartą na przymusach i konwenc ach. Grę ową chcą odtworzyć analizu ąc perypetie powstawania tekstów”³²². Po trzecie, genetyka est metodologią o nastawieniu materiali³¹⁹ ryty a genetyc na a nie iele p lnego
— P.-M. de Biasi, enety a te t , tłum. F. Kwiatek, M.
Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa , s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . Zob. też: Z. Mitosek,
ie a o r opi u
ran
³²⁰ a ia t tego ryty a genetyc na
cu ie rytyce genetyc ne , „Pamiętnik Literacki” , nr , s. . [przypis autorski]
a nie y iaru
³²¹ i tocie y or y tu c ich o onania na gruncie teorii te tu ryty a genetyc na o a e i
c a o ego — P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, s. . [przypis autorski]
³²², enetycy pr y li e tru turali u pr e onanie e pi ar t o e t gr opart na pr y u ach i on enc ach
r o chc o t or y anali u c perypetie po ta ania te t
— Z. Mitosek, Od ǳieła do rękopisu, s. .
[przypis autorski]
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stycznym, uwzględnia ącą warunki powstawania tekstów, ale również ich materialność:
sposoby zapisu, stosowane narzęǳia itd.³²³ Wiąże się to z silnym nastawieniem na obiektywność i naukową weryﬁkowalność prowaǳonych badań nad manuskryptami, przyna mnie w fazie ich gromaǳenia i identyﬁkowania.
Jeśli krytyka genetyczna wyraźnie dystansu e się wobec badań genealogicznych, to
— ak się wyda e — przede wszystkim ze względu na brak metodologiczne precyz i tych
ostatnich, fałszywą teleologię oraz uproszczone rozumienie przyczynowości. Zda ąc sobie
sprawę z istotnych różnic mięǳy pozytywistyczno-naturalistyczną metodologią z przełomu XIX i XX wieku a poststrukturalistyczną, interdyscyplinarną ǳiałalnością badawczą
z drugie połowy XX wieku, chciałbym ednak wskazać na zasadnicze mięǳy nimi zbieżności, które okazu ą się ważne z interesu ące mnie tuta perspektywy związków badań
literackich z paradygmatem prawnoautorskim. Sąǳę bowiem, że w przypadku obu tych
orientac i badawczych można mówić o pewne ciągłości tradyc i myślenia o ǳiele literackim, ego charakterze, związkach z autorem oraz — co może na ważnie sze — innymi
tekstami.
Krytyka genetyczna poǳiela z badaniami genealogicznymi silne przywiązanie do autora. De Biasi pisze o tym wprost: „Genetyka tekstu skupia uwagę głównie na pracy
twórcze pisarza, na ego zachowaniach, emoc ach, wahaniach”³²⁴. Skupia ąc się na brulionach i rękopisach w celu analizy procesu twórczego, krytyka genetyczna przy mu e
zindywidualizowaną ﬁgurę autorską ako zwornik dla zróżnicowanych wers i tekstu, ale
także dla ego heterogenicznych składników. Choć oczywiście nie odrzuca takich z awisk
ak naśladownictwo, zapożyczenie czy cytowanie, dopuszcza ąc uǳiał podmiotów innych
niż autor w kształtowaniu kole nych postaci tekstu, to ednak przy mu e z góry, że praca pisarska ma charakter indywidualny. Za tą decyz ą stoi, ak się wyda e, ważnie sze
przekonanie o prymacie autorskie obecności w dokumentach genezy. Pisząc o wzroście
znaczenia rękopisów od końca XVIII wieku, de Biasi stwierǳa:
W miarę rozwo u zmechanizowanych technik pozwala ących na masową produkc ę
książek drukowanych rękopis, zwolniony ze swe dawne roli medium i coraz barǳie
ko arzony z obrazem prywatne praktyki piśmiennicze , wzbogaca się o nowe, wysoko cenione znaczenie: to, co napisane „ręką autora”, sta e się synonimem indywidualne
twórczości, materialnym dowodem autentyczności i zapisem myśli, która tkwi u źródeł
tekstu wydrukowanego. ǲięki autografom ako prawǳiwą wartość rękopisu zaczyna się
odczuwać to, że est on świadectwem indywidualności: realnym śladem osoby pisarza,
ego pracy, ego wysiłków³²⁵.
Sta ąc się re i uu autorskie aury (termin Beǌamina po awia się tu nieprzypadkowo, skoro mowa o kontekście mechaniczne reprodukc i), to właśnie rękopis, a nie
bezosobowe kopie, okazu e się ostatnim materialnym łącznikiem mięǳy tym, co zapisane, a rzeczywistą osobą. De Biasi wskazu e również na to, że rozwó procesów kulturowych wzmacnia ących symboliczne znaczenie autora — podczas gdy ego ﬁzyczna
obecność sta e się coraz mnie istotna — wiąże się z interesu ącymi mnie tu na barǳie
z awiskami prawa autorskiego i własności intelektualne ³²⁶. Dowartościowanie rękopisów
stanowi więc eden z elementów tego procesu, który z autora czyni na ważnie szą postać
komunikac i literackie i który zna du e swó instytuc onalny wyraz w prawie autorskim.
Pode mu ąc, nawet na barǳie systematyczne, obiektywne i bezstronne badania nad
rękopisami, krytyka genetyczna wzmacnia w istocie pozyc ę autora i reaktywu e cały
związany z nim kulturowy bagaż. Więce nawet, zwiększa ona znaczenie autora i poszerza
zakres ego odǳiaływania, wprowaǳa ąc do analizy zasób potenc alnych wers i tekstu,
przez co opublikowany tekst traci status ostatniego słowa autora. Innymi słowy, skupienie się na rękopisach w analizie tekstów literackich przywraca i to w poważnym stopniu
— znaczenie autora (autorskie intenc i, kontroli, sprawczości) dla rozumienia literatury.
³²³ o tr ecie genety a e t eto ologi o na ta ieniu ateriali tyc ny u gl nia c arun i po ta ania
te t ale r nie ich aterialno po o y api u to o ane nar
ia it — P.-M. de Biasi, enety a te t ,
s. . [przypis autorski]
³²⁴ enety a te tu upia u ag g nie na pracy t rc e pi ar a na ego acho aniach e oc ach ahaniach
— Tamże, s. . [przypis autorski]
iar ro o u echani o anych techni
—Tamże, s. . [przypis autorski]
³²⁵
³²⁶ e ia i
a u e r nie na to
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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Nieprzypadkowo ustalenia krytyki genetyczne da ą się swobodnie łączyć z psychologią
twórczości, ak to est w rozprawie Olgi Dawidowicz-Chymkowskie . Autorka we wstępie
pisze:
Wiǳąc w brulionach świadectwo wielowymiarowego procesu o charakterze zarazem psychicznym i tekstualnym, opis przekształceń zachoǳących
w tekście będę traktowała ako punkt wy ścia do wskazania wy aśnia ących e
mechanizmów poznawczych, wieǳę o tych ostatnich wykorzystu ąc z kolei
do pogłębienia analizy tekstu³²⁷.
Badaczka, uzasadnia ąc swo e wybory metodologiczne, wskazu e m.in. na konieczność przywrócenia więzi mięǳy empirycznym autorem a tekstem. Więzi, która została
zamazana przez niektóre teorie strukturalne i poststrukturalne, co zdaniem autorki doprowaǳiło do „depersonalizac i nauki o literaturze” oraz utraty „przez nią e specyﬁcznego humanistycznego waloru”³²⁸. Przykład ten wyraźnie świadczy o tym, że badawcze
zainteresowanie rękopisami nieuchronnie prowaǳi z powrotem do autora i sankc onu e
— szczególnie chroniony doktryną prawnoautorską — związek łączący go z tekstem.
Pozornie odmienną kwestią est postulowane przez krytykę genetyczną rozumienie
tekstu, które zrywa ze strukturalistycznymi koncepc ami traktu ącymi go ako pewną
niezmienną, znaczącą całość. De Biasi posuwa się nawet do stwierǳenia, że „[t]ekst na prawdopodobnie nie istnie e”³²⁹. Ma przez to na myśli, że spó ny tekst stanowi teoretyczną ﬁkc ę, coś, „do czego można się odwołać, przyzna ąc mu akąś tożsamość i pewną stabilność”³³⁰. Genetyka w to mie sce proponu e takie rozumienie tekstu, które uwzględnia
nie tylko wiele potenc alnych ego wers i, ale także ich czasową zmienność. Prowaǳiłoby to do powstania koncepc i tekstu otwartego, nieograniczonego i wielowymiarowego,
która stałaby w awne sprzeczności z funkc onu ącym w prawie autorskim rozumieniem
utworu ako zamknięte i możliwe do zidentyﬁkowania całości. Bez możliwości ednoznacznego wskazania, czym est utwór i w aki sposób różni się od innych utworów,
niemożliwe byłoby regulowanie zależności mięǳy nimi.
Jednak wbrew deklarac om e przedstawicieli krytyka genetyczna nie posuwa się aż
tak daleko. Owszem, podda e krytyce ograniczanie tekstu do ego ﬁnalne , opublikowane postaci, w e mie sce wprowaǳa ąc zmienny i wielowymiarowy zbiór brulionów.
Jego dynamiczna struktura oraz obszerność nie oznacza ą ednak, że nie est on w żaden
sposób ograniczony. Przeciwnie, na wcześnie szy etap procedur badawczych w ramach
krytyki genetyczne polega na „możliwie kompletnym zgromaǳeniu wszystkich rękopisów związanych z badanym ǳiełem”³³¹. W ten sposób konstruu e się poszerzoną wers ę
kanoniczną tekstu, który następnie podda e się analizie. Nie choǳi tu więc o radykalne
zerwanie z tradycy nie rozumianym tekstem ako integralną całością, ale racze o pomnożenie te całości. Wszak gwarantem e integralności pozosta e wciąż ten sam — równie
integralny — autor.
W punkcie wy ścia
Badania genealogiczne stawiały u swych podstaw rozpoznanie zasadniczego uwikłania
tekstów literackich w rozliczne i złożone związki z innymi tekstami. Zakładały one ścisłą autonomię literatury ako praktyki o specyﬁczne technice operu ące na właściwym
sobie materiale — ęzyku. W konsekwenc i dystansowały się wobec referenc alności tego ostatniego oraz wobec czynników heteronomicznych, w tym również autora, z ego
biograﬁą, uwarunkowaniami psychologicznymi i społecznymi. Gdyby taka logika została
doprowaǳona do swoich radykalnych konsekwenc i, potenc alnie mogłoby to doprowaǳić do wyrwania tekstu z ego ustalonych granic i umie scowienia go w dynamicznym
³²⁷ i c
rulionach ia ect o
— O. Dawidowicz-Chymkowska, r e re lenie o reac i na
li a proce u t rc ego api anego
rulionach ie literac ich, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa , s. .
[przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
³²⁸ a ac a u a a nia c o e y ory eto ologic ne
³²⁹, t e t na pra opo o nie nie i tnie e — P.-M. de Biasi, enety a te t , s. . [przypis autorski]
³³⁰ o c ego o na i o o a pr y na c u a to a o i pe n ta ilno — Tamże. [przypis autorski]
y t ich r opi
i anych a any
ie e — Tamże, s. .
³³¹ o li ie o pletny gro a eniu
[przypis autorski]
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kontinuum literackim bez wyrazistych punktów orientacy nych. Tak rozumiana literatura stanowiłaby praktykę par e cellence społeczną, a powsta ące w e ramach teksty stanowiłyby własność publiczną, które nie sposób byłoby przyporządkować, np. na zasaǳie
prawa własności, indywidualnym podmiotom.
Jednak w aporetycznym momencie, w którym kierunek dalszego rozwo u myślenia
o literaturze nie był zdeterminowany ego wewnętrzną logiką — ak usiłowałem pokazać
na przykładach pism Borowego i Lowesa — badania genealogiczne podporządkowały się paradygmatowi prawnoautorskiemu, który nakazu e traktować teksty ako przynależne ednemu autorowi. Wykonu ąc krok w tym kierunku, badania te dokonywały
zarazem naukowego uprawomocnienia tego paradygmatu, dostarcza ąc zwolennikom regulac i prawnoautorskich dodatkowych argumentów na rzecz konieczności wzmacniania
ochrony relac i mięǳy autorem a tekstem. W ten sposób nie ako zwracały się przeciwko
swoim wy ściowym założeniom. Identyﬁku ąc rozmaite zależności mięǳy tekstami, badania te petryﬁkowały po mowany naturalistycznie literacki organizm, którego zdolności
ewolucy ne zostały ograniczone dostępnością chronionego prawnie materiału.
W podobny sposób krytyka genetyczna usiłu e naruszyć granice zamkniętego tekstu,
aby zdestabilizować związane z nim sensy i procedury interpretacy ne. To naruszenie dokonu e się ednak w stabilnych ramach określonych przez po ęcia autora, które sprawia,
że co miało służyć destabilizac i, ostatecznie prowaǳi do wzmocnienia usankc onowanego porządku. W tym ednak wypadku nie może być nawet mowy o momencie aporii,
gdyż to silna obecność autora — odwołanego z teoretycznoliterackiego wygnania — stoi
u samych podstaw pro ektu badawczego nakierowanego na badanie rękopisów. Jednym
zaś z głównych celów krytyki genetyczne est dostarczenie naukowego materiału dowodowego — w postaci obszernych zbiorów rękopiśmiennych — ma ącego świadczyć
o podstawowym znaczeniu instytuc i autora dla funkc onowania literatury.
W obu przypadkach impulsy zmierza ące do zredeﬁniowania całości kultury literackie powraca ą do punktu wy ścia, akim est dominac a silne instytuc i autora. Taki
powrót nie tyle nawet potwierǳa status quo, ile go wzmacnia, dostarcza ąc mu dodatkowych uzasadnień. Badania literackie, ulega ąc dominu ące logice paradygmatu prawnoautorskiego, same w końcu dostarcza ą mu sankc i, potwierǳa ąc na ważnie sze ego
elementy składowe.

. ie ia a o a   
Zdaniem Paula K. Saint-Amoura uprzywile owanym okresem w badaniach nad relac ami literatury i prawa autorskiego est modernizm. ǲie e się tak z kilku co na mnie
powodów. Po pierwsze, to czas intensywnych procesów ustawodawczych, związanych
z umacnianiem się koncepc i prawa autorskiego oraz e globalną ekspans ą. Podpisana
w  roku on enc a erne a o ochronie ie literac ich i arty tyc nych u ednoliciła zasady ochrony praw autorów na mięǳynarodowym rynku książki. Ratyﬁkac a konwenc i zmusiła sygnatariuszy do zmiany bądź doprecyzowania obowiązu ących przepisów.
W Wielkie Brytanii poskutkowało to przy ęciem w  roku Copyright Act. Ustawa
ustalała okres ochrony na  lat po śmierci autora, choć wprowaǳała istotne zastrzeżenie,
pozwala ące na przedruk utworów w drugie połowie okresu ochronnego po uiszczeniu
właścicielom praw licenc i w wysokości  procent ceny³³². Copyright Act deﬁniował
także dozwolony użytek dla celów „prywatnych studiów, badań, krytyki, recenz i lub
podsumowań publicystycznych”³³³. Autorzy uzyskali prawo do uǳielania (lub odmowy
uǳielenia) licenc i na adaptac e ich ǳieł. Ponadto zniesiono obowiązek re estrac i publikowanych ǳieł w Stationers Company³³⁴. U awnia ąc swo e historyczne osaǳenie oraz
potenc alną zmienność, prawo autorskie stawało się przedmiotem publicznych dyskus i
i negoc ac i. Jak pisze Saint-Amour:

³³² anie
aint
oura
— P. K. Saint-Amour, o erni an the i e o opyright, w: o
erni an opyright, red. P. K. Saint-Amour, Oxford University Press, New York . [przypis autorski]
³³³ pry atnych tu i
a a ryty i recen i lu po u o a pu licy tyc nych — Tamże. [przypis autorski]
— L. Górnicki, o
i ei pra a autor iego o taro ytno ci o
o ny
³³⁴ utor y u y ali pra o
iato e , s. –. [przypis autorski]
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Pomimo wszystkich sposobów, na akie prawo kształtu e kulturę, ono
samo, zasadniczo, est ǳiełem kształtowanym; istotnie, można by powieǳieć, że nie ma nic barǳie „zrobionego” niż prawo. Zatem w okresie, kiedy
prawo autorskie znacząco rozszerzało [zakres tego], co może być chronione
ako „pisarstwo”, tym samym u awnia ąc swo ą własną zdolność do bycia
przepisywanym, nie powinniśmy się ǳiwić, dostrzega ąc modernistów za mu ących się energicznie prawem ako rzeczą racze zrobioną niż daną³³⁵.
Po drugie, ruchy artystyczne drugie i trzecie dekady XX wieku wykazywały ogromną produktywność konceptualną, nierzadko kontestu ącą zastany porządek społeczny
i prawny. Prawo autorskie, sto ące na straży obiegu tekstów literackich i innych obiektów estetycznych, regulowanego przez po ęcie własności, stawało się obiektem krytyki ako relikt mieszczańskiego społeczeństwa. Ponadto wielość innowacy nych pro ektów artystycznych, nierzadko — ak w przypadku grup awangardowych — radykalnie
odrzuca ących po ęcie tradyc i, stawiała wyzwanie obowiązu ącym w prawie autorskim
deﬁnic om autora i ǳieła. Wreszcie po trzecie, związany z modernizac ą błyskawiczny
rozwó technologii komunikacy nych (kole , żegluga pasażerska, lotnictwo, telegraf, telefon) sprawiał, że przedeﬁniowania domagały się tradycy ne koncepc e przestrzeni i czasu. „Jednoczesność” zdarzeń zachoǳących w odległych od siebie mie scach stawała się
istotnym elementem doświadczenia, co zna dowało także swo e oǳwierciedlenie w dyskus ach dotyczących prawa, np. w odniesieniu do kwestii mięǳynarodowe ochrony praw
czy problemu tłumaczeń³³⁶. W związku z tym, ak twierǳi Saint-Amour, w modernizmie „rosnąca liczba tekstów (tak literackich, ak nieliterackich) re estru e pogłębia ącą
się samoświadomość dotyczącą ich statusu ako własności intelektualne ”³³⁷. Istotnym
elementem struktury tekstów literackich stawała się więc reﬂeks a dotycząca ich relac i
wobec prawno-autorskich deﬁnic i.
W dalsze części tego rozǳiału spróbu ę pokazać, w aki sposób dyskurs prawnoautorski wpłynął na praktyki literackie Eliota, a w szczególności na tekst ie i a o e , który w niezwykle wyrazisty sposób zaznacza swo e zadłużenie w tekstach innych autorów.
Zanim ednak skupię się na samym poemacie, zarysu ę kontekst dyskus i dotyczących
prawa autorskiego, w które Eliot pośrednio był zaangażowany, oraz wskażę na te wątki
w eseistyce autora, które wiążą się z tą problematyką.
Okropny drań
W marcu  roku na amerykańskie stronie internetowe www.cracked.com ukazał się artykuł zatytułowany
iel ich lu i t r y u o ali o e ariery na plagiacie,
w którym obok m.in. Martina Luthera Kinga czy H. G. Wellsa wymieniony został T. S.
Eliot, nazwany zresztą „okropnym draniem” (tre en ou a tar )³³⁸. Główny zarzut wobec autora ie i a o e dotyczył przywłaszczenia pomysłów oraz całych sformułowań innego amerykańskiego poety, Madisona Caweina, autora poematu zatytułowanego, skądinąd, a te an , a opublikowanego w  roku w magazynie „Poetry”³³⁹, w tym samym
numerze, w którym ukazał się tekst Ezry Pounda tatu eru , podsumowu ący twórczość współczesnych londyńskich poetów. Autor artykułu na stronie www.cracked.com
wskazu e również na inne zapożyczenia, akich dokonywał Eliot (m.in. z Edmunda Spensera czy Williama Shakespeare’a), oraz ironicznie zaznacza, że przez wiele lat tego roǳa u
praktyki uważano w krytyce literackie za na zupełnie normalne i akceptowalne. Według ǳisie szych standardów Eliota należałoby ednak uznać za zwykłego złoǳie a, który
pozbawił Caweina należnego mu mie sca w historii literatury.
³³⁵ o i o y t ich po o
na a ie pra o ta tu e ultur
— P. K. Saint-Amour, o erni an
the i e o opyright. [przypis autorski]
³³⁶ o nie ieniu o e tii i ynaro o e ochrony pra c y pro le u t u ac e — Por. N. N. Feltes, nter
national opyright. [przypis autorski]
ta literac ich a nieliterac ich re e tru e pog ia c i a o ia o o otyc c
³³⁷ ro n ca lic a te t
ich tatu u a o a no ci intele tualne — P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
arcu
na a ery a ie tronie interneto e
— R. Evans,  reat en ho uilt heir are
³³⁸
er on lagiari , , http://www.cracked.com/article__-great-men-who-built-their-careers-plagiarism.html, dostęp: ... [przypis autorski]
ny ar ut o ec autora ie i a o e otyc y pr y a c enia po y
— M. Cawein, a te
³³⁹
an
oetry , t. , nr . [przypis autorski]
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Spostrzeżenia z cracked.com skomentował Jonathan Bailey, autor strony internetowe
„Plagiarism Today” (stanowiące odnogę prowaǳone przez niego ﬁrmy konsultingowe
spec alizu ące się w zwalczaniu naruszeń praw autorskich w internecie). Bailey sugerue, że tego roǳa u nieuczciwe praktyki, akich dopuszczał się Eliot, byłyby ǳiś znacznie
łatwie sze do wykrycia za sprawą wyszukiwarek internetowych, zauważa ednak przytomnie, że czytelnicy i krytycy Eliota, a nawet on sam, otwarcie wskazywali na zapożyczenia
obecne w tekstach poety. Bailey komentu e to następu ąco: „Oczywiście, Eliota złapano,
kiedy eszcze żył, ale większość luǳi zignorowała to lub uznała ego plagiaty za hołd. Dopiero w ostatnich latach luǳie zaczęli używać słowa na «p», aby opisać Eliota, pomimo
ego słynnych słów na ten temat”³⁴⁰. Uwaga Baileya est cenna o tyle, o ile wskazu e na
dwo akiego roǳa u zmianę w sposobach funkc onowania naruszeń praw autorskich i plagiatu: technologiczną (po awienie się i rozwó internetu, wyszukiwarek internetowych,
digitalizac a zbiorów bibliotecznych) oraz społeczno-prawną (zmiana sposobu rozumienia czy stopnia akceptac i dla wykorzystywania we własne twórczości przypisywanych
innym osobom pomysłów i tekstów).
Na sposób wykorzystywania przez Eliota cytatów z innych twórców, bez wyraźnego
oznaczania ich ako cytatów czy wskazywania na pochoǳenie źródła, wskazu e również
Richard Posner w he ittle oo o lagiari ³⁴¹. Amerykański sęǳia i teoretyk prawa
uzna e ednak — w zgoǳie z wcześnie szymi krytykami, z których naigrawał się autor
artykułu na cracked.com — że tego roǳa u praktyki były częste w modernistycznych
praktykach literackich i artystycznych. Posner twierǳi, że o ile takie zapożyczenia służą
powstaniu ǳieł lepszych od oryginałów lub „interesu ąco odmiennych”, o tyle „wytwarza ą wartość” i nie powinny być uznawane — pod warunkiem, że nie narusza ą niczyich
praw — za karygodne.
Przywołu ę te opinie — edną tabloidowo-sensacy ną, drugą o podłożu ekonomicznym, a trzecią wydaną przez uznany autorytet — nie po to, żeby rozstrzygać, czy ǳiałania
Eliota były dopuszczalne i czy ego pozyc a w historii literatury XX wieku est uzasadniona. Interesu e mnie racze to, w aki sposób prawo autorskie, wraz ze związanymi z nim
po ęciami naruszenia własności, plagiatu, terminu ochrony i domeny publiczne , wpływało na kształtowanie praktyk literackich w modernizmie: na ile stanowiło przedmiot
świadomości pisarzy i czytelników?, czy było aﬁrmowane, czy kontestowane przez twórców?, w akim stopniu decydowało o repertuarze dostępnych i stosowanych środków
formalnych? i czy ówczesna reﬂeks a literacka mogłaby pozwolić na ego przeformułowanie?
Ezra Pound i prawo dla modernizmu
Kategorie czasu i przestrzeni były kluczowe dla myślenia Ezry Pounda o obiegu literackim, konsolidac i ǳiałań artystycznych oraz prawie autorskim. Pound w drugie
i trzecie dekaǳie XX wieku za mował pozyc ę głównego koordynatora anglosaskiego
modernizmu, zmierza ąc do zebrania pod ego szyldem na wyże przez siebie cenionych
twórców: Joyce’a, Yeatsa i Eliota oraz stworzenia ednolitego wizerunku ruchu. Mieszkaąc w Londynie, a późnie w Paryżu, Pound realizował swo e zamierzenia m.in. poprzez
negoc ac e z wydawcami, ma ące doprowaǳić do ustalenia stałych i rozpoznawalnych
organów literackiego modernizmu. Jak pisze Lawrence Rainey:
Pound chciał zgromaǳić pod ednym dachem na ważnie szych autorów
i ǳieła modernizmu, włącza ąc Yeatsa, którego zachęcał do porzucenia dawnego kontraktu z Macmillan na rzecz Liveright. Stawką tych wysiłków była próba przedstawienia pisarstwa modernistycznego ako artykulac i idiomu, użytecznego ęzyka, który był poǳielany (i w tym sensie kolektywny
w swoim charakterze), ale ednocześnie w wysokim stopniu podatny na in³⁴⁰ c y i cie liota apano ie y e c e y ale i o lu i ignoro a a to lu u na a ego pla
giaty a ho
opiero
o tatnich latach lu ie ac li u y a o a na p a y opi a liota po i
o ego ynnych
na ten te at — J. Bailey, a ou lagiari t
oul t appen o ay , ,
https://www.plagiarismtoday.com////famous-plagiarists-could-it-happen-today/, dostęp: ...
[przypis autorski]
y or y tania pr e liota
— R. A. Posner, he ittle oo o lagiari , Pantheon Books,
³⁴¹Na po
New York . [przypis autorski]
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dywiduac ę: głos „ruchu, naszego nowoczesnego eksperymentu trwa ącego
od  roku”. Słowem, ego aktywność cechowała się ambic ami programistycznymi i spó nym rozumieniem ich współodǳiaływania z warunkami
rynkowymi³⁴².
Pound zdawał sobie sprawę nie tylko z sytuac i rynkowe , która stanowiła istotny
czynnik w kształtowaniu ruchu, ale także z możliwości i ograniczeń, akie wyznaczało obowiązu ące prawo autorskie. Jednym z wydarzeń, które miały dla Pounda kluczowe pod tym względem znaczenie, były problemy, akie napotkał li e Joyce’a w konontac i z amerykańskim systemem copyright. Publikowana od  roku w odcinkach
w amerykańskim czasopiśmie „The Little Review”, powieść Joyce a wzbuǳiła ogromne kontrowers e, sta ąc się ostatecznie przedmiotem ǳiałania amerykańskie cenzury,
która uznała tekst za nieobycza ny i wstrzymała publikac ę w odcinkach. Sprawiło to,
że w świetle obowiązu ącego w USA prawa, które obe mowało ochroną tylko te ǳieła
powstałe za granicą, które w ciągu  dni od daty pierwotne publikac i zostały na nowo wydrukowane przez amerykańskich drukarzy, li e nie mógł stać się przedmiotem
ochrony prawnoautorskie . Skorzystał na tym amerykański wydawca Samuel Roth, który
przedrukował i dystrybuował bez ograniczeń tekst powieści. Również Pound padł oﬁarą
amerykańskiego wydawcy, który przedrukował kilka ego wierszy³⁴³.
Pound zaangażował się zresztą w dyskus ę o kształcie prawa autorskiego, w  roku
publiku ąc w angielskim magazynie „New Age” serię artykułów zawiera ących propozyc e
harmonizac i mięǳynarodowego prawa autorskiego³⁴⁴. Jak powiada Spoo: „Ezra Pound
był zaangażowanym w kwestie prawa autorskiego polemistą, który wierzył, że własność
intelektualna odgrywa istotną rolę w kulturze”³⁴⁵. Propozyc e Pounda, dotyczące zasadniczo reformy prawa w USA, obe mowały wprowaǳenie nieskończone w czasie ochrony praw autorskich połączone z rozbudowanym systemem przymusowych licenc i, które
zmuszałyby posiadaczy praw do wznawiania ǳieł, których nakłady uż się wyczerpały.
Choǳiło więc o taki system ochrony praw autorów, który z edne strony przyznawałby
im pełną kontrolę nad ich tworami, a z drugie — zapewniał publiczności stosunkowo
tani dostęp do ǳieł. Dążenie Pounda do stworzenia prze rzystych zasad funkc onowania
mięǳynarodowego obiegu książek było połączone z krytyką istnienia domeny publiczne
— czyli zbioru tekstów niepodlega ących uż ochronie — ako narzęǳia niesprawiedliwego uprzywile owania autorów uż nieży ących. Jak pisze Spoo: „Pound nie ufał domenie publiczne , ponieważ był przekonany, że dawała ona wcześnie szym, zna du ącym się
w domenie publiczne autorom, niesprawiedliwą przewagę nad współczesnymi, ob ętymi ochroną autorami, na ekonomicznym i intelektualnym rynku”³⁴⁶. Zdaniem poety,
domena publiczna, zezwala ąc na bezpłatne przedrukowywanie nieży ących uż (w 
roku w Anglii nieży ących od przyna mnie  lat) autorów, dawała im nieuzasadnioną
przewagę nad twórcami ży ącymi, których książki musiały być droższe, aby pozwalały
im na uzyskiwanie dochodów z pracy twórcze . Chcąc doprowaǳić do zniesienia tych
nierówności, Pound domagał się równouprawnienia wszystkich twórców, nie tylko tych
odǳielonych granicami przestrzennymi, ale i granicą życia i śmierci. Jak pisze Spoo,
pomysły Pounda wynikały przede wszystkim z ego „wiz i nowoczesnego pisania ako
zniesienia geograﬁcznych i historycznych granic”³⁴⁷.
Zaangażowanie Pounda w karierę literacką Eliota było niebagatelne. Nie tylko dokonał on poważne redakc i pierwotnego tekstu ie i a o e (o czym późnie ), ale także aktywnie zaangażował się w negoc ac e dotyczące publikac i poematu³⁴⁸. Ze względu na wymogi prawa amerykańskiego konieczne było zapewnienie ednoczesnego druku
³⁴² oun chcia gro a i po e ny
ache na a nie ych autor i ie a o erni u
— L.
Rainey, e i iting he a te an ale ni er ity re , New Haven ete London , s. . [przypis autorski]
— Na temat Samuela Rotha zob. R. Spoo,
³⁴³ or y ta na ty a ery a i y a ca a uel oth
ithout opyright , rozǳ. . i . [przypis autorski]
y u
— Stanowisko Pounda analizu e Robert Spoo, za którym e
³⁴⁴ oun aanga o a i re t
tuta rekonstruu ę. Zob. R. Spoo, ra oun , Legislator. [przypis autorski]
e tie pra a autor iego pole i t
— Tamże. [przypis autorski]
³⁴⁵ ra oun y aanga o any
³⁴⁶ oun nie u a o enie pu lic ne
— Tamże. [przypis autorski]
³⁴⁷ i i no oc e nego pi ania a o nie ienia geogra c nych i hi toryc nych granic — Tamże. [przypis autorski]
— Szczegółowo ten proces
³⁴⁸Nie tyl o o ona on po a ne re a c i pier otnego te tu ie i a o e
analizu e Lawrence Rainey, zob. L. Rainey, e i iting he a te an , s. –. [przypis autorski]
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w dwóch kra ach. O ile kwestia wyboru czasopisma, w którym ie ia a o a ukaże się
w Wielkie Brytanii, była prosta — Eliot w chwili ukończenia poematu miał w planach
stworzenie własnego czasopisma „The Criterion”, o tyle wskazanie odpowiedniego periodyku amerykańskiego było uż kwestią o znaczeniu strategicznym dla całego ruchu
anglosaskiego modernizmu, któremu przewoǳił Pound. Wykorzystu ąc swo e rozległe
kontakty w świecie wydawniczym, m.in. w redakc i wysokonakładowego „Vanity Fair
„Pound naciskał na redaktorów magazynu „The Dial”, aby nie tylko wydrukowali poemat, ale również w odpowiedni sposób go promowali i sowicie wynagroǳili Eliota.
W konsekwenc i autor ie i a o e otrzymał coroczną ial ar w wysokości 
dolarów, a poemat stał się wydawniczym sukcesem. Jak twierǳi Rainey, Poundowi choǳiło nie tyle o samego Eliota, ile o wykorzystanie kulturowego kapitału modernizmu:
„zakłada ąc, że poemat miał uosabiać dwuǳiestoletnie inwestyc e w stworzenie kolektywnego idiomu (…) protagoniści musieli uzyskać zwrot ich inwestyc i w modernizm”³⁴⁹.
Toczące się w Wielkie Brytanii dyskus e dotyczące prawa autorskiego, związane z dokonu ącym się umięǳynarodowieniem ego regulac i, oraz klimat instytuc onalnego zaangażowania Pounda w budowanie pozyc i literackiego modernizmu, tworzą istotny kontekst dla rozumienia ǳiałalności twórcze Eliota. Pozwala ą też lepie zrozumieć, akie
były stawki poetyckich praktyk poety oraz konsekwentnie rozwĳane w ego eseistyce
argumentac i dotyczące statusu poez i.
Zadłużona własność
Kwestie, które za mowały Pounda w ego manifestach dotyczących reformy prawa autorskiego — zniesienie przestrzennych i historycznych granic obiegu literackiego, znaczenie domeny publiczne , relac e współczesnych ze zmarłymi — zna du ą swo e echo
w powsta ących w okresie pracy nad ie i a o ese ach Eliota, w których rozwĳa on
„bezosobową teorię poez i” (i per onal theory o poetry). W szczególności będą mnie tuta
interesować dwa teksty: ra yc a i talent in y i ualny z  roku oraz ese o XVII-wiecznym dramaturgu Philipie Massingerze z  roku. Konstrukc a obu tych tekstów est
podobna: na pierw Eliot porusza problematykę relac i z tradyc ą, by następnie prze ść do
zagadnienia emoc i i wrażliwości, stanowiących podstawę poetyckie ekspres i. Te dwie
kwestie dotyczą w istocie tego, ak i co się wyraża w poez i, problematyzu ąc tym samym zasadniczą dla prawa autorskiego dychotomię mięǳy ideą (zasadniczo niepodlega ącą ochronie prawnoautorskie ) a e ekspres ą (będącą podstawowym przedmiotem
ochrony).
W ra yc i i talencie in y i ualny Eliot dokonu e krytyki obowiązu ącego ego zdaniem współcześnie paradygmatu, który w powsta ących ǳiełach nakazu e szukać przede
wszystkim tego, co nowe — odróżnia ące się od tradyc i, a więc właściwe tylko autorowi,
esenc alnie z nim związane. Pisze: „Podkreślamy z zadowoleniem, czym różni się poeta od
swoich poprzedników, a zwłaszcza bezpośrednich poprzedników; usiłu emy to coś wyizolować, żeby się tym można napawać”³⁵⁰. Odcina ąc się od tego stanowiska, zbieżnego
z tym, co Feltes identyﬁkował ako konsekwenc e przy ęcia konwenc i berneńskie i umięǳynarodowienia rynku książki, Eliot postulu e przemyślenie charakteru relac i mięǳy
twórcą a tradyc ą: „Przystępu ąc do poety bez takiego przesądu, odkry emy często, że
na lepsze i na barǳie indywidualne cząstki ego ǳieła to właśnie te, w których zmarli
poeci, ego przodkowie, na silnie manifestu ą swo ą nieśmiertelność”³⁵¹. Zawarta w tym
zdaniu deﬁnic a indywidualności est ednak co na mnie paradoksalna. W aki bowiem
sposób poeta miałby zaznaczać swo ą indywidualność, eśli to „zmarli poeci” przez niego
przemawia ą, a przez to on sam zosta e sprowaǳony do roli „medium”³⁵².
³⁴⁹ a a a c e poe at ia uo a ia
u ie toletnie in e tyc e t or enie ole ty nego i io u
pro
tagoni ci u ieli u y a
rot ich in e tyc i
o erni
— Tamże, s. . [przypis autorski]
a o olenie c y r ni i poeta o
oich popr e ni
a
a c a e po re nich po
³⁵⁰ o re la y
pr e ni
u i u e y to co yi olo a e y i ty
o na napa a — T. S. Eliot, ra yc a i talent in y i
ualny, tłum. M. Niemo owska, w: T. S. Eliot, to to e t la y i inne e e e, Wydawnictwo Znak, Kraków ,
s. . [przypis autorski]
— Tamże. [przypis autorski]
³⁵¹ r y t pu c o poety e ta iego pr e u
³⁵² e iu — Słowo medium po awia się w drugie części ese u, gǳie Eliot pisze: „(…) for my meaning
is, that the poet has not a «personality» to express, but a particular medium, which is only a medium and
not a personality, in which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways” (T. S.
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Dystansu ąc się wobec prymatu nowości, Eliot dużo uwagi poświęca dowartościowaniu tradyc i ako podstawowemu planowi, na którym rozgrywa się praca literacka.
Tradyc a est bowiem tym, co kształtu e teraźnie szość, nie należy zatem wyłącznie do
zamknięte przeszłości, ale pozosta e nieustannie obecna:
zmysł historyczny wymaga rozumienia przeszłości istnie ące nie tylko
w przeszłości, lecz i w teraźnie szości; zmysł historyczny wymaga od autora
nie tylko tego, żeby w kościach czuł swo ą współczesność, ale odczucia, że
całość literatury europe skie , od Homera począwszy, i wraz z nią również
literatura o czysta istnie ą ednocześnie i składa ą się na ład współistnie ący³⁵³.
To poczucie „ ednoczesności” ( i ultaneity), przekracza ące nie tylko granice polityczne (literatura europe ska i literatura o czysta), ale i czasowe (od Homera po współczesność), pobrzmiewa echem założeń Pounda i ego koncepc i modernizmu ako zniesienia
granic. Jest to zarazem wyraz świadomości ponadpartykularne czy — ak w innych mie scach powiada Eliot — uniwersalne , która przekracza swo e lokalne uwarunkowania,
rozpozna ąc swo ą pozyc ę ako konsekwenc ę wielowiekowych procesów kulturowych
toczących się w ramach kultury Zachodu.
Taka deﬁnic a tradyc i redeﬁniu e również relac e, akie zachoǳą mięǳy indywidualnym podmiotem a tradyc ą. Ta ostatnia nie est uż tylko martwą przeszłością, która
pozosta e poza zasięgiem podmiotu, ale w każde chwili aktualizu e się, stwarza ąc sam
podmiot i kulturę, w które on funkc onu e. Oznacza to ednak, że nie stanowi ona osobnego przedmiotu — mogącego podlegać wyobcowaniu czy zawłaszczeniu — ale realizu ąc
się w podmiocie, pozosta e dla niego w całości dostępna. W ten sposób Eliot w szeroki
sposób deﬁniu e to, co dyskurs prawnoautorski nazywa domeną publiczną. W wąskim
rozumieniu est to zbiór ǳieł, które nie podlega ą uż ochronie prawnoautorskie i mogą być reprodukowane bez wcześnie szego uzyskania zgody właścicieli (czyli, e acto,
spadkobierców twórcy). Natomiast w szerszym sensie domena publiczna stanowi dobro
wspólne, będące nie tylko przeznaczeniem każdego utworu, do którego w końcu wygasną prawa, ale również warunkiem możliwości ego powstania. W ten sposób domenę
publiczną deﬁniu e m. in. Saint-Amour, charakteryzu ąc idealny stan regulac i prawnoautorskich: „wspólne złoże idei i wyrażeń, które mogą być eksploatowane dowolnie przez
wszystkich, a którego wzbogacanie est celem istnienia prawa własności intelektualne ³⁵⁴.
Stawia ąc akcent na zapośredniczenie wszelkie twórczości w tradyc i, Eliot zrywa
ednocześnie z romantyczną koncepc ą zakłada ącą, że poeta stwarza ǳieła bez precedensu w historii, radykalnie nowe, a tym samym naznacza e swym indywidualnym piętnem. Eliot natomiast kłaǳie nacisk na to, że żadna twórczość nie byłaby możliwa bez
przeszłości, która nie est uż nawet residuum, z którego każdy może korzystać, ale sama stanowi aktywny czynnik stwarza ący współczesną pozyc ę podmiotu. Innymi słowy,
w ramach koncepc i Eliota tworzenie nie byłoby możliwe bez istnienia ogólnodostępne
i uniwersalne domeny publiczne , która est tym, co w na szerszym sensie umożliwia
komunikac ę³⁵⁵.
Dowartościowanie tradyc i prowaǳi ednak Eliota do zakwestionowania same zasadności myślenia o podmiocie ako odrębne , autonomiczne ednostce. Charakteryzu ąc
poetę, który świadomie podda e się odǳiaływaniu przeszłości, pisze: „W konsekwenc i
takie życie est ciągłym wyrzeczeniem się swo ego aktualnego « a» na rzecz czegoś, co
Eliot, ra ition an the n i i ual alent, w: T. S. Eliot, electe
ay , Faber ete Faber, London , s. –
). Helena Pręczkowska tłumaczy medium ako „ośrodek”, zatraca ąc ego spirytystyczne konotac e. [przypis
autorski]
— T. S. Eliot, ra yc a i talent in y i ualny, s. .
³⁵³ y hi toryc ny y aga ro u ienia pr e o ci
[przypis autorski]
— P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
³⁵⁴ p lne o e i ei i yra e
³⁵⁵ ta ia c a cent na apo re nic enie
el ie t rc o ci
— Na marginesie warto dodać, że obrońcy
szerokiego zakresu domeny publiczne wykorzystu ą zwykle argumentac ę związaną z wolnością słowa, przekonu ąc, że zbyt rozległy zakres ochrony prawnoautorskie może doprowaǳić do zaistnienia „prywatne cenzury”,
uniemożliwia ące prawidłową cyrkulac ę dyskursu publicznego. Zob. np. tamże, s. –; J. Boyle, ha
an o t are an pleen a an he on truction o he n or ation ociety, Harvard University Press,
Cambridge-London . [przypis autorski]
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est więce warte. Rozwó artysty to bezustanne poświęcanie samego siebie i stała zagłada swo e osobowości”³⁵⁶. Wątek zanikania indywidualności est zresztą obecny uż
w rozprawie doktorskie Eliota, na co zwraca uwagę Louis Menand, pisząc: „(…) est
to szczególna odmiana generalnego pytania postawionego przez radykalny ontologiczny relatywizm ego dysertac i: eśli każda rzecz est wyłącznie funkc ą e postrzeganych
relac i do każde inne rzeczy, aki sens ma dla nas mówienie — tak ak zwykliśmy to
robić — o odrębnym charakterze przedmiotów”³⁵⁷. Założenie, że podmiot est nie tylko
ukształtowany przez tradyc ę, ale stanowi również e na zupełnie bierny produkt, zmierza do zanegowania ednostkowości, a tym samym również do zakwestionowania same
możliwości pracy twórcze .
Eliot nie wyciąga ednak tak daleko idących konsekwenc i i zachowu e w swo e koncepc i mie sce zarówno dla pracy twórcze , ak dla nowości, istotnie e ednak przeformułowu ąc. Sytuu ąc poetę w kontekście tradyc i, Eliot powiada: „kiedy nowe ǳieło
powstanie, ǳie e się coś, co przytraﬁa się i w stosunku do wszystkich ǳieł artyzmu dawnie powstałych. Istnie ące zabytki tworzą pewien ład idealny stosunku wza emnego i ład
ten zmieniony zosta e przez wprowaǳenie w ten układ nowego (rzeczywiście nowego)
ǳieła sztuki”³⁵⁸. Relac a współczesnego ǳieła sztuki do przeszłości polegałaby więc na
ego we ściu w dotychczasową idealną strukturę i przekształceniu e w całość o zmienionym charakterze. Jednak w cytowanym passusie symptomatyczne pozosta e nawiasowe
wtrącenie („rzeczywiście nowego”), które sugeru e istnienie niewypowieǳianego wprost
rozróżnienia na to, co „nowe”, i to, co „rzeczywiście nowe”. To pierwsze stanowiłoby
nowość pozorną, będącą efektem spaczonych przyzwycza eń publiczności poszuku ące
nowości w każdym powsta ącym tekście. Tymczasem to, co „rzeczywiście nowe”, byłoby
niemal cudownym wyłomem w opisywane przez Eliota strukturze odǳiaływania tradyc i; czymś w nie zapośredniczonym, ale ednocześnie ą przekształca ącym.
Eliot podtrzymu e ednak to rozróżnienie także w odniesieniu do kryteriów, które
wyznacza dla pracy krytyczne . Charakteryzu ąc sytuac ę poety mierzącego się z przeszłością, pisze:
Uświadomi sobie również, że w pewnym sensie sąǳony bęǳie wedle
kryteriów przeszłości. Powiadam, sąǳony wedle nich, nie byna mnie przykrawany: nie, że est taki albo gorszy, albo lepszy w porównaniu z umarłymi;
i z pewnością nie powinien być oceniony kryteriami nieży ących krytyków.
Bęǳie to osąd, porównanie, w którym każdy element mierzony bęǳie miarą drugiego³⁵⁹.
Znów powraca tu wątek prawnoautorskich koncepc i Pounda, domaga ącego się dla
współczesnych pisarzy równouprawnienia ze zmarłymi. W u ęciu Eliota „rzeczywista nowość” byłaby efektem skonontowania się z tradyc ą, „w którym każdy element mierzony
bęǳie miarą drugiego” Jak się ednak wyda e, w odróżnieniu od Pounda Eliot zakłada,
że warunkiem te konontac i est bezpośredni dostęp do domeny publiczne ako residuum tradyc i, akiekolwiek ograniczanie tego dostępu stanowiłoby bowiem przeszkodę
na droǳe do stworzenia prawǳiwe nowości.
We wcześnie szym o trzy lata ese u o Philipie Massingerze — angielskim dramaturgu, tworzącym w okresie mięǳy Shakespeare’em a Miltonem, w którym Eliot zna due doskonały przedmiot dla zilustrowania swoich przekonań dotyczących relac i wobec
przeszłości i przyszłości — pada słynne zdanie, które wzbuǳa oburzenie autorów internetowych artykułów zarzuca ących Eliotowi plagiat: „Niedo rzali poeci imitu ą; do rzali
poeci kradną”³⁶⁰. Warto przytoczyć dłuższy agment ese u, w którym to rozróżnienie
nabiera szerszego znaczenia:
³⁵⁶
on e enc i ta ie ycie e t ci g y
yr ec enie i
— T. S. Eliot, ra yc a i talent in y i ualny,
s. . [przypis autorski]
³⁵⁷
e t to c eg lna o iana generalnego pytania
— L. Menand, ro le
out e t , w: T. S.
Eliot s „The Waste Land”, red. H. Bloom, New York , s. . [przypis autorski]
— T. S. Eliot, ra yc a i talent in y i ualny, s. . [przypis autorski]
³⁵⁸ ie y no e ie o po tanie
³⁵⁹
ia o i o ie r nie
— Tamże. [przypis autorski]
o r ali poeci ra n — T. S. Eliot, Philip Massinger, w:
liot electe
³⁶⁰ Nie o r ali poeci i itu
ay , Faber ete Faber, London , s. . [przypis autorski]
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Zwróćmy się na pierw do równoległych cytatów z Massingera i Shakespeare’a, zestawionych przez Cruickshanka w celu podkreślenia zadłużenia
Massingera. Jednym z na pewnie szych testów est to, w aki sposób poeta
pożycza. Niedo rzali poeci imitu ą; do rzali poeci kradną; źli poeci oszpeca ą
to, co biorą, dobrzy poeci przemienia ą to w coś lepszego lub przyna mnie
odmiennego. Dobry poeta włącza to, co skradł, w całość uczucia, które est
wy ątkowe, zupełnie odmienne od tego, z czego zostało wydarte; zły poeta wrzuca to w coś, czemu braku e spó ności. Dobry poeta bęǳie zwykle
pożyczał od autorów odległych w czasie, obcych w ęzyku lub odmiennych
w zainteresowaniach. Chapman pożyczał od Seneki; Shakespeare i Webster
od Montaigne’a. Dwóch wielkich następców Shakespeare’a, Webster i Tourneur, w swoich do rzałych pracach nie pożyczało od niego; est on im zbyt
bliski, aby móc im w ten sposób posłużyć³⁶¹.
Eliot używa w tym agmencie w charakterystyczny sposób metaforyki związane
z własnością (zadłużenie, pożyczać, kraść), przeplata ąc ą z po ęciami krytyki literackie (imitu e), aby opisać dwa roǳa e zależności, akie poeta może realizować w swo e
twórczości. Złego bądź niedo rzałego poetę charakteryzu ą zapożyczenia, które nie sta ą
się częścią nowe spó ne całości, a ego stosunek do przeszłości pozosta e bierny: wraz ze
sformułowaniami przeszłych twórców prze mu e on również wrażliwość, która e umożliwiła, która ednak nie zosta e w nowym ǳiele przeformułowana. W kategoriach z ese u
ra yc a i talent in y i ualny ǳiałalność złego poety zaliczałaby się więc co na wyże
do pozorne nowości, która nie est w stanie przekomponować gmachu tradyc i, gdyż
całkowicie mu się podporządkowu e. Tymczasem dobry poeta — kradnie. Ta metafora sugeru e ǳiałalność poetycką, która polegałaby na przerwaniu pierwotnego stosunku
własności i całkowitym prze ęciu — a następnie udoskonaleniu bądź przeniesieniu w odmienny kontekst użycia — tego, co kraǳieży podlega. Z tego też powodu kraǳież nie
może, zdaniem Eliota, dokonywać się wśród „bliskich”, gdyż różnica niezbędna do tego,
aby zapożyczenie okazało się fortunną kraǳieżą, nie est w tym wypadku odpowiednio
duża. Tym bowiem, co ostatecznie decydu e o akości poez i powsta ące przez zapożyczenia, est akość poprzeǳa ącego wyrażenie uczucia — struktury wrażliwości, stanowiące
podstawę twórczości i zarazem znamię twórcy oraz ego czasów.
Nieco późnie , komentu ąc edno z dokonanych przez Massingera zapożyczeń, Eliot
pisze: „Jest to, po stronie Massingera, racze echo niż imitac a czy plagiat — podstawowa,
ponieważ na mnie świadoma forma zapożyczania”³⁶² . W tym mie scu Eliot uzupełnia
wcześnie zaproponowaną metaforykę o po ęcie echa — zapożyczenia nieświadomego,
świadczącego w symptomatyczny sposób o uzależnieniu twórcy od wcześnie szych autorów³⁶³, oraz o po ęcie plagiatu, łączonego z imitac ą, a więc praktyką właściwą złym
poetom.
Ten roǳa myślenia o relac ach z tradyc ą literacką, które uruchamia po ęcia własności i plagiatu, miał w historii literatury angielskie swo ą tradyc ę. Saint-Amour analizu e powsta ące masowo w drugie połowie XIX wieku centony, awnie wykorzystu ące
i przetwarza ące agmenty wcześnie szych ǳieł, często ze wskazaniem na ich pochoǳenie i oryginalną atrybuc ę. „Centoniści, zbieracze i kolatorzy, a także apologeci plagiatu,
wskazywali, że wszystkie teksty były do pewnego stopnia centonami wcześnie szych tekstów, a wszyscy pisarze przewodnikami dla wcześnie szych idei i wyrażeń”³⁶⁴. Badacz przywołu e też opinię amerykańskiego krytyka Edmunda Wilsona, który w praktykach poetyckich Eliota i Pounda dopatrywał się echa późnoantyczne tradyc i centonu³⁶⁵. Innym
³⁶¹
r y i na pier o r noleg ych cytat
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
³⁶² e t to po tronie a ingera rac e echo ni i itac a c y plagiat po ta o a ponie a na nie ia o a
or a apo yc ania — Tamże, s. . [przypis autorski]
ie cu liot u upe nia
— Komentu ąc azę „Immature poets imitate; mature poets steal”,
³⁶³ ty
George W. Nitchie twierǳi: „przypuszczalnie powinniśmy dodać, że do rzały poeta nie zawsze est świadomy
kraǳieży w tym samym momencie, w które się ona dokonu e” (G. W. Nitchie, liot orro ing Note, „The
Massachusetts Review” , t. , nr , s. ). Amerykański krytyk prześlepia tym samym istotne znaczenie
zastosowane przez Eliota metaforyki, w ramach które kraǳież, aby była fortunna, musi być dokonywana
świadomie i z pełną premedytac ą. [przypis autorski]
— P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
³⁶⁴ entoni ci ierac e i olator y
³⁶⁵ a ac pr y o u e te opini
— Tamże. [przypis autorski]
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angielskim pisarzem, który awnie deklarował praktyki plagiatorskie, był Oscar Wilde,
który twierǳił: „Oczywiście, że uprawiam plagiat. Jest to przywile wǳięcznego człowieka. Nigdy nie zdarza mi się czytać u enia i tego ntoniego Flauberta bez złożenia
mo ego podpisu na końcu. ue oule ou ? Sto na lepszych książek nosi ǳięki temu
mo ą sygnaturę”³⁶⁶.
Natomiast sam Eliot w  roku przyznawał się do skłonności do przywłaszczania
sformułowań innych autorów. Komentu ąc agment z
iat
a Baudelaire’a, zawiera ący pochwałę nowoczesnego miasta, twierǳi Eliot: „Ja wieǳiałem, co to znaczy, bo
a to przeżyłem, zanim zrozumiałem, że chcę owo przeżycie zamienić w wiersze”³⁶⁷. Przekład Magdy Heydel nie u awnia te plagiatorskie skłonności poety, w oryginale bowiem
końcowa część tego zdania brzmi:
ante to turn it into er e on y o n account ,
co można by przełożyć: „Chciałem zamienić to w wiersze na własny rachunek”. Wyraźnie wskazu e to na gest przywłaszczenia, podobny podpisywaniu przez Wilde’a cuǳych
książek własnym nazwiskiem. Zresztą w tym samym ese u Eliot obﬁcie wykorzystu e
również metaforykę długu, wskazu ąc na swo ą zależność od wcześnie szych twórców:
„Na większe długi nie zawsze są długami na barǳie oczywistymi. W każdym razie, różne są roǳa e długów. Dług, aki a zaciągnąłem u Dantego, należy do roǳa u tych, które
podlega ą nieustanne akumulac i”³⁶⁸.
Wykorzystu ąc metaforykę prawnoautorską dla opisu relac i mięǳy twórcą a tradyc ą, Eliot zarazem problematyzu e założenia, na których ufundowana est prawna ochrona
twórców. Zakłada ąc, że tekst stanowi własność pisarza, który go napisał, Eliot ednocześnie odwraca wartościowanie związane z naruszeniami prawa. Podobnie ak cytowany
wyże Richard Posner, Eliot zna du e usprawiedliwienie dla „kraǳieży” w twórczym przekształcaniu przywłaszczonego materiału. Dowartościowu ąc świadomą praktykę zapożyczania, czyni z nie ednocześnie właściwy sposób ustanawiania „rzeczywiste nowości”
— twórczego odnoszenia się do tradyc i przy ednoczesnym przekształcaniu e spó ne
struktury. Jeśliby zechcieć przełożyć tego roǳa u koncepc ę na dyskurs prawa autorskiego, Eliot okazywałby się — podobnie ak Pound — zwolennikiem nieskończone
ochrony twórców (ochrony ednak nie tyle ekonomiczne , ak chciał Pound, ile moralne , na kształt ancuskiego modelu roit oral), przy ednoczesnym nieograniczonym
rozszerzeniu zakresu dozwolonego użytku, pozwala ącego na pode mowanie na równych
prawach konieczne konontac i z przeszłymi twórcami.
Jakie miałyby ednak być efekty te konontac i i w aki sposób mogłaby się zaznaczać autorska sygnatura? Jak, innymi słowy, est możliwa „rzeczywista nowość”, o które pisał Eliot? Jak celnie wskazu e Menand, „posłuszny programowi fachu poetyckiego
zawartemu w ra yc i i talencie in y i ualny pisarz, który zamierza stworzyć «rzeczywiście nowe» ǳieło sztuki, nie zna du e żadnego mie sca, w którym mógłby szukać ego
źródeł”, ostatecznie więc może narastać w nim „pode rzenie, że nowość nie est niczym
więce ak tylko roǳa em wypadku, pomyłki, które , koniec końców, nie sposób uniknąć”³⁶⁹. Problem postawiony radykalnie w ese ach Eliot był zmuszony rozwikłać w praktyce poetyckie . ie ia a o a — ak pisze Menand — stanowiła „obiecane ǳieło pisarza,
który w swo e krytyce wykazał złudność praktycznie wszelkich konwenc onalnych przepisów na poetycką nowość”³⁷⁰. Było to ednocześnie ǳieło, które musiało się zmierzyć ze
sformułowanym w ese ach przeformułowaniem paradygmatu prawnoautorskiego. W aki
sposób stworzyć ǳieło, które zmieści się w ramach obowiązu ącego prawa — bęǳie więc
mogło znaleźć wydawców i funkc onować w obiegu rynkowym, nie naraża ąc autora na
zarzuty naruszenia dóbr innych osób — a ednocześnie e przekroczy, realizu ąc postulat
³⁶⁶ c y i cie e upra ia plagiat
— Cyt. za: tamże, s. . W ednym z rozǳiałów swo e książki Saint-Amour szczegółowo analizu e, w aki sposób irlanǳka kultura oralna, wśród które dorastał autor ortretu
oriana raya, wpłynęła na ego po mowanie procesu twórczego. [przypis autorski]
ani ro u ia e
e chc o o pr e ycie a ieni
ier e
³⁶⁷ a ie ia e co to nac y o a to pr e y e
— T. S. Eliot, i e t la nie ante, tłum. M. Heydel, w: T. S. Eliot, to to e t la y i inne e e e, s. .
[przypis autorski]
uga i na ar ie oc y i ty i
— Tamże, s. . [przypis autorski]
³⁶⁸ Na i e ugi nie a e
³⁶⁹ po e r enie e no o nie e t nic y
i ce a tyl o ro a e
ypa u po y i t re oniec o c
nie
po uni n — L. Menand, ro le
out e t , s. –. [przypis autorski]
o e rytyce y a a u no pra tyc nie
el ich on enc onalnych pr e
³⁷⁰ o iecane ie o pi ar a t ry
pi
na poetyc no o — Tamże, s. . [przypis autorski]
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twórcze kraǳieży?
Na śmietniku literatury
ie ia a o a Eliota to poemat składa ący się z  wersów. W tekście zna du ą się
pełne, choć nieoznaczone cuǳysłowem cytaty, paraazy oraz aluz e do licznych tekstów
literackich oraz nieliterackich. Wśród źródeł tych zapożyczeń, odnotowanych przez samego Eliota — w przypisach do poematu — oraz przez późnie szych krytyków, zna du ą
się utwory autorstwa m.in. Safony, Owidiusza, Petroniusza, św. Augustyna, Dantego,
Geoﬀreya Chaucera, Williama Shakespeare’a, Johna Daya, Johna Webstera, Thomasa
Kyda, Johna Miltona, Edmunda Spensera, Andrew Marvella, Aleda Tennnysona, Gerarda de Nervala, Walta Whitmana, Charles’a Baudelaire’a, Paula Verlaine’a, Richarda
Wagnera, Hermana Hessego, F. H. Bradleya oraz Madisona Caweina, a także księgi biblĳne, Upaniszady, kazania Buddy oraz piosenka Gene’a Bucka i Hermana Ruby’ego (do
muzyki Davida Stampera) i wreszcie popularne piosenki i sformułowania należące do
folkloru mie skiego, by nie wspomnieć uż o samym T. S. Eliocie i ego wcześnie szych
utworach.
Ta obﬁtość cytatów i aluz i realizu e założenia teoretyczne Eliota dotyczące stosunku
poety do tradyc i, a w szczególności regułę aktualizac i literatury powszechne w akcie
pisania. Cytu ąc autorów tak od siebie odległych, ak Safona i Hesse czy św. Augustyn
i Whitman, Eliot przekracza granice przestrzenne i czasowe, deﬁniu ąc ednocześnie ten
obszar tradyc i, z którym się identyﬁku e.
Na obﬁtość zapożyczeń zwracali uwagę uż pierwsi krytycy. Edgell Rickword w recenz i opublikowane w „Times Literary Supplement” we wrześniu  roku pisał: „Oto est
pisarz, dla którego oryginalność est niemal inspirac ą, pożycza ący większą liczbę swoich
na lepszych wersów i nietworzący niemal żadnych samemu. Wyda e się nam, że Ziemia
ałowa istnie e w większe części w postaci notatek”³⁷¹. John Peale Bishop, były redaktor
naczelny „Vanity Fair”, obraca ący się w amerykańskich i europe skich kręgach literackich, pisał z kolei w liście z Paryża: „Nie sąǳę, żeby kiedykolwiek użył [Eliot — przyp.
MJ] swoich ukraǳionych wersów w tak przeraża ący sposób ak w tym poemacie”³⁷².
Recepc a pierwszych czytelników poematu była uż zapro ektowana przez wcześnie sze
dokonania Eliota i ego postulaty krytyczne. Jawne i obﬁte wykorzystanie cytatów i aluz i zostało więc odebrane nie ako pogwałcenie praw autorskich czy ako plagiat, lecz ako
twórcze przetworzenie, służące zbudowaniu nowe artystyczne całości. Rickword pisał:
„Ta metoda ma wiele teoretycznych uzasadnień. Sam pan Eliot zastosował ą dyskretnie z satysfakc onu ącym rezultatem”³⁷³. Z kolei sformułowanie Bishopa (hi tolen line ),
użyte, zdawałoby się, niereﬂeksy nie, świadczy o tym, że czytelnicy Eliota przyzwycza eni
byli do tego roǳa u praktyk i odbierali e ako naturalne.
W ese u he rontier o ritici z  roku, tłumacząc, dlaczego zdecydował się
dodać do poematu przypisy, Eliot ako edną z przyczyn podał chęć odebrania argumentów krytykom, którzy oskarżali go o plagiat we wcześnie szych utworach³⁷⁴. Jednak
w żadne z antologii zbiera ących teksty krytyczne poświęcone Eliotowi³⁷⁵ ani w ego
listach z drugie i trzecie dekady XX wieku³⁷⁶ nie zdołałem znaleźć śladu choć ednego podobnego oskarżenia. Wszyscy krytycy, którzy odnosili się do cytatowe struktury
³⁷¹ to e t pi ar la t rego oryginalno
— T. S. Eliot. he onte porary e ie , red. J. Spears
Brooker, Cambridge University Press, Cambridge , s. . [przypis autorski]
e y ie y ol ie u y
— Cyt. za: L. Rainey, e i iting he a te an , s. , podkr.
³⁷² Nie
MJ. [przypis autorski]
³⁷³ a eto a a iele teoretyc nych u a a nie
a pan liot a to o a
y retnie aty a c onu cy
re ultate —
liot he onte porary e ie , s. . [przypis autorski]
³⁷⁴ e e u The Frontiers of Criticism
ro u
— Jak wynika ze źródeł, przypisy do poematu zostały
zredagowane przez Eliota na kilka miesięcy przed publikac ą. Zob. J. E. Green Kaiser, i ciplining the a te
an or o to ea ritic into e ptation, w:
liot the a te an , red. H. Bloom, New York ,
s. . [przypis autorski]
a ne antologii iera cych te ty rytyc ne po i cone lioto i
—
liot he on
³⁷⁵ e na
te porary e ie
liot he ritical eritage, red. M. Grant, Routledge, London-New York , t.
. [przypis autorski]
rugie i tr ecie e a y
ie u— T. S. Eliot, he etter o
liot olu e
³⁷⁶ani ego li tach
, red. V. Eliot, H. Haughton, Faber ete Faber, New Haven ete London ; T. S. Eliot, he etter
o
liot olu e
, red. V. Eliot, H. Haughton, Faber ete Faber, New Haven ete London .
[przypis autorski]
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tekstów Eliota, ednogłośnie poǳielali zawarte w ese ach poety argumenty. Jeśli ednak
z perspektywy ponad  lat od napisania ie i a o e Eliot uznał oskarżenie o plagiat
za realną możliwość, to świadczy to przede wszystkim o ego poczuciu przekroczenia
w poemacie obowiązu ących reguł — tych pisanych i tych niepisanych.
Większość wykorzystanych w Ziemi ałowe zapożyczeń pochoǳi z tekstów bądź poprzeǳa ących powstanie regulac i prawnoautorskich, bądź takich, do których wygasły
prawa autorskie. W odniesieniu do te grupy tekstów ewentualne zarzuty mogłyby więc
dotyczyć wyłącznie naruszenia nieskodyﬁkowane etyki pisarskie , czyli plagiatu w szerokim rozumieniu. Jednak w poemacie zostały również wykorzystane agmenty utworów,
które w świetle konwenc i berneńskie wciąż podlegały ochronie prawnoautorskie . Dotyczy to przede wszystkim cytatu z sonetu ar i al Paula Verlaine’a oraz kilku cytatów
z utworów Richarda Wagnera. Ich wykorzystanie było więc nie tyle plagiatem, co naruszeniem praw autorskich (copyright in ringe ent)³⁷⁷. Choć Wielka Brytania wprowaǳiła
w pełni ustalenia konwenc i berneńskie dopiero ustawą z  roku, która nie przewidywała wstecznego odǳiaływania, nie ustalała więc -letniego terminu ochrony dla ǳieł,
które powstały przed e uchwaleniem³⁷⁸, to ednak ratyﬁkac a konwenc i stwarzała realne
warunki dla ewentualnego dochoǳenia praw przez spadkobierców. Tego roǳa u ǳiałania nigdy nie zostały wobec Eliota ani wobec ego wydawców pod ęte. Niemnie ednak
poemat, choć nieznacznie, przekraczał granice prawa, sygnalizu ąc w ten sposób, że zawarta w ese ach Eliota koncepc a tradyc i ako re i uu , z którego poeta może i powinien
do woli czerpać, przekraczała swoim zasięgiem prawnie zdeﬁniowaną domenę publiczną.
Reﬂeksy ne odniesienia do dyskursu prawnoautorskiego zawarte w Ziemi ałowe wykracza ą ednak poza techniczne kwestie związane z prawnym statusem zapożyczeń. Poemat, realizu ąc wcześnie sformułowane teoretyczne założenia, w istotny sposób e rozwĳa, podda ąc problematyzac i nie tylko sposoby korzystania z domeny publiczne , ale
również możliwość autorskie atrybuc i wycinków literackie tradyc i.
Analizu ąc wczesne reakc e czytelników poematu, Rainey wskazu e na problematyczność usytuowania podmiotu mówiącego. Cytu ąc przywołany wyże list Bishopa, Rainey
pisze: „Bishop, akkolwiek niezamierzenie, natknął się na edno z na ważnie szych źródeł
niesamowite siły poematu, naszą radykalną niepewność co do tego, kto mówi w dowolnym momencie ie i a o e ”³⁷⁹. Badacz wskazu e na sam początek poematu, w którym
przez co na mnie kilka wersów nie po awia się osobowa forma czasownika, która pozwalałaby choć szczątkowo określić pozyc ę podmiotu mówiącego. Dale Rainey analizu e
„oniryczną składnię”, która narusza „podstawowe połączenie mięǳy podmiotem i ǳiałaniem”³⁸⁰. Na podobną nierozstrzygalność wskazu e także Menand:
Sam poemat, ako obiekt literacki, wyda e się imitac ą te wiz i degenerac i: o niczym w tekście nie można powieǳieć, by odnosiło do poety, ako
że żadna z ego stylistycznych właściwości nie est ciągła, nie zawiera też on
żadnych az czy obrazów, których nie można by pode rzewać o to — nawet
eśli nie są zidentyﬁkowane ako takie — że należą do kogoś innego³⁸¹.
Eliot więc nie tylko wykorzystu e obﬁcie cytaty i aluz e, ale ednocześnie — nawet
pomimo przypisów, które omówię dale — wplata e w struktury składniowe, które podważa ą możliwość przypisania słów do akiegokolwiek źródła. Poemat stwarza więc efekt
wolne cyrkulac i ęzyka, która nie może zostać zatrzymana przez próby dokonania stałe
atrybuc i ego wycinków do określonych podmiotów. Podważa tym samym na ważnie szą
zasadę, na które opiera się prawo autorskie: rozumienie ęzyka — wedle sformułowania Margrety de Grazii — ako „dyskursywnego pola, mogącego podlegać poǳiałowi na
³⁷⁷ ch y or y tanie y o i c nie tyle plagiate co naru enie pra autor ich copyright iningement —
Na temat różnicy mięǳy plagiatem a naruszeniem praw autorskich w anglosaskim systemie prawnym zob. R.
A. Posner, he ittle oo o lagiari ; P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
iel a
rytania
pro a i a
pe ni
— Zob. CopyrightAct, ,
³⁷⁸ ho
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo/–//enacted, dostęp: ... Te kwestii dotyczy paragraf . „Existing works”. [przypis autorski]
³⁷⁹ i hop a ol ie nie a ier enie nat n i na e no na a nie ych r e nie a o ite i y poe atu
na ra y aln niepe no co o tego to
i
o olny
o encie ie i a o e — L. Rainey, e i iting
he a te an , s. . [przypis autorski]
³⁸⁰ po ta o e po c enie i y po iote i ia anie — Tamże, s. . [przypis autorski]
³⁸¹ a poe at a o o ie t literac i
— L. Menand, ro le
out e t , s. . [przypis autorski]
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prywatne obszary lub ǳiałki, nad którymi właǳę sprawu ą prawa własności lub współużytkowania”³⁸².
Juan A. Suárez łączy te właściwości poematu z gramofonem, który po awia się w III
części Ziemi ałowe , w epizoǳie ze stenotypistką. Zdaniem badacza, to właśnie gramofon stanowi podstawową autoreﬂeksy ną ﬁgurę poematu, która pozwala zrozumieć,
w aki sposób funkc onu ą w nim okruchy literackie tradyc i. Gramofon, ak powiada Suárez, charakteryzu e się „niedyskryminu ącym uchem”³⁸³, które bez wprowaǳania
dystynkc i re estru e zarówno wysokie re estry literackie tradyc i, ak popularne piosenki londyńskie ulicy. Właściwości gramofonu zosta ą przeniesione również na bohaterkę,
które zawodem est maszynowe re estrowanie strumienia ęzyka, oraz na podmiot mówiący w poemacie, który odtwarza — ak bierne medium, o którym Eliot pisał w ra yc i
i talencie in y i ualny — dochoǳące do niego głosy umarłych. Jak pisze Suárez:
Jest ona [stenotypistka] w końcu twórcą poematu; tą, które Eliot powierza swó gramofon — elektryczną pamięć, transmiter ęzyka, generator
wersów — i swo e pożądanie. Stanowi ona ostatecznie zastępstwo dla autora
w epoce maszyn — ona, medium, które przy mu e to, co się dyktu e; przewód głosów, dyskursów i hałasu, które przechoǳą przez nią ak przez kanały
informacy ne; ona, w które ęzyk odłącza się od „ducha” i ego akrobatyki,
i zosta e włączony w technologiczne sieci³⁸⁴.
Zresztą analogia ze stenotypistką sięga same genezy poematu, który uzyskał swoą ostateczną postać w wyniku głębokich ingerenc i redaktorskich Ezry Pounda. Poeta
i przy aciel Eliota wykreślił co na mnie kilka całych stron pierwsze wers i tekstu, zasugerował poważne przesunięcia całych sekc i, zamieniał też poszczególne słowa³⁸⁵. Charakter
ingerenc i Pounda w tekst poematu, którego skala u awniła się dopiero w  roku wraz
z opublikowaniem przez Valerie Eliot faksymile manuskryptu, stawia pod znakiem zapytania status Eliota ako wyłącznego autora tekstu. Realizu ąc zalecenia Pounda, Eliot sam
stawał się medium — tym razem nie tylko uż dla głosów zmarłych, ale też ży ących.
Jakkolwiek struktura poematu uniemożliwia ednoznaczne określenie pozyc i podmiotu mówiącego, to przypisy do tekstu ma ą uż charakter — zdawałoby się — barǳie
ednoznaczny. U awnia się w nich wyraźnie autorskie „ a”, które zdecydowanymi posunięciami wykonu e to, co poemat kwestionu e — identyﬁku e źródła poszczególnych
agmentów, a nawet odległych aluz i, i ustanawia, lub przyna mnie sugeru e, tematyczną
edność tekstu. Jak zaznacza Rainey, to właśnie przypisy w na większe mierze przyczyniły
się do takie recepc i tekstu, która zakładała ego głęboką edność tematyczną i zmierzała
do stabilizowania znaczeń³⁸⁶.
Przypisy Eliota, które przyczyniły się do bu nego rozkwitu analiz poematu zmierzaących do określenia kompletne i deﬁnitywne listy źródeł, same buǳą ednak liczne
wątpliwości. Jak wskazu e Green Keiser, niektóre z odsyłaczy identyﬁku ą agmenty,
których rozpoznanie było łatwe dla wykształconych czytelników Eliota, podczas gdy aluz e domaga ące się roz aśnienia w ogóle się nie po awia ą, ponadto zapożyczenia od poszczególnych autorów są identyﬁkowane tylko w wybranych mie scach, a w innych uż
³⁸² y ur y nego pola og cego po lega po ia o i na pry atne o ary lu
ia i na t ry i a
pra
u pra a a no ci lu
p u yt o ania — M. de Grazia, anctioning oice uotation ar the olition
o orture an the i th
en ent e tual ppropriation in a an iterature, w: he on truction o u
thor hip e tual ppropriation in a an iterature, red. M. Woodmansee, P. Jaszi, Duke University Press,
Durham-London , s. . [przypis autorski]
³⁸³ ra o on a po ia a u re chara tery u e i nie y ry inu cy uche
u re
liot
he a te an the ra ophone an the o erni t i cour e Net or Ne iterary i tory
t
nr
— J.A. Suárez,
liot
he a te an the ra ophone an the o erni t i cour e Net or ,
„New Literary History” , t. , nr , s. . [przypis autorski]
o cu t rc poe atu
— Tamże, s. . [przypis autorski]
³⁸⁴ e t ona tenotypi t a
³⁸⁵ re t analogia e tenotypi t
— Szczegółową rekonstrukc ę etapów powstawania tekstu oraz analizę ingerenc i Pounda analizu e Rainey: L. Rainey, e i iting he a te an , rozǳ. . Na temat współpracy
Pounda i Eliota zob. również: J. Stillinger, ultiple uthor hip an the yth o olitary eniu , Oxford University Press, New York-Oxford , rozǳ. oun
a te an . [przypis autorski]
— L. Rainey, e i iting he a te an , s. –. [przypis
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nie³⁸⁷. Nie wynika to ednak z niedbałości Eliota czy — ak sugerował cytowany wcześnie Nitchie — z niepełne świadomości dokonanych zapożyczeń. W cytowanym uż
ese u he rontier o ritici
liot sytuu e przypisy do ie i a o e w kontekście krytyki genealogiczne , u awnia ąc ich parodystyczny charakter:
Muszę przyznać, że a sam, przy edne oczywiste okaz i, nie bez poczucia
winy poprowaǳiłem krytyków na pokuszenie. Przypisy do ie i a o e ! Na
początku zamierzyłem tylko wypisać wszystkie odnośniki do moich cytatów,
zamierza ąc wytrącić z ręki broń krytykom moich wcześnie szych wierszy,
którzy oskarżali mnie o plagiat. Wtedy, kiedy przyszło do wydawania ie i
a o e ako małe książki — bo poemat ukazu ąc się początkowo się w „The
Dial” i w „The Criterion”, nie zawierał żadnych przypisów — odkryto, że
poemat est zbyt krótki, zabrałem się więc do rozszerzenia przypisów, aby
zapewnić kilka dodatkowych stron drukowanego tekstu, w efekcie okazały
się one ednak naǳwycza ną prezentac ą udawane uczoności ( ogu cholar
hip), która do ǳiś pozosta e na widoku. Myślałem czasem o pozbyciu się
tych przypisów, ale teraz uż nie mogą zostać usunięte. Zyskały one nawet
większą popularność niż sam poemat — każdy, kto kupił tom moich wierszy i odkrywał, że nie ma w nim przypisów do ie i a o e , żądał zwrotu
pienięǳy. (…) Nie, żału ę nie z powodu złego przykładu, aki dałem innym
poetom; racze dlatego, że mo e przypisy wzbuǳiły zły roǳa zainteresowania wśród poszukiwaczy źródeł³⁸⁸.
Dystansu ąc się od krytyki genealogiczne , która przez kilka dekad XX wieku żywiła
się również ego tekstem, Eliot wskazu e na e niewystarczalność dla zrozumienia tekstu. Tym razem ednak nie odwołu e się, przyna mnie nie prymarnie, do dominu ące roli
tradyc i, ale do charakteru nowości: „Kiedy powstał wiersz, wydarzyło się coś nowego,
coś, czego nie można w pełni wytłumaczyć przez co ol ie co i tnia o c e nie ”³⁸⁹. Eliot
nawiązu e tuta do wyłożone w ra yc i i in y i ualny talencie oncepc i r ec y i te
no o ci , która przekształca zastany gmach tradyc i. Natomiast komentu ąc dokonania
autora he oa to ana u, Eliot twierǳi: „Lowes pokazał raz na zawsze, że poetycka
oryginalność est w główne mierze oryginalnym sposobem montowania na barǳie odległego i nietypowego materiału w celu stworzenia nowe całości”³⁹⁰. W ten podwó ny
sposób Eliot podważa taki roǳa badań literackich, które opiera ąc się na wąskim rozumieniu autorskie własności, zakłada ą, że ustalenie źródeł wypowieǳi est równoznaczne
ze zrozumieniem tekstu.
Przypisy do ie i a o e w kilku mie scach awnie zresztą eksponu ą swo ą „udawaną uczoność”. Dotyczy to szczególnie trzech spośród nich, w których po awia się
wątek epistemologiczne niepewności. W przypisie do wersu  Eliot pisze: „Nieobeznany z właściwym składem talii kart Tarota, odstąpiłem odeń dla własne wygody”³⁹¹.
Z kolei przypis do wersu  brzmi: „Nie znam pochoǳenia ballady, z które zaczerpnąłem powyższe linĳki: w ustnym przekazie dotarła do mnie z Sydney w Australii”³⁹²
Wreszcie przypis do wersu , który skądinąd stanowi wyraźne nawiązanie do ewangeliczne historii o uczniach zmierza ących do Emaus, poda e: „Poniższe wersy zroǳiły się
pod wpływem relac i z edne z ekspedyc i antarktycznych (zapomniałem, które , sąǳę
³⁸⁷ a
a u e reen ei er
— J. E. Green Kaiser, i ciplining the a te an or o to ea ritic
into e ptation, s. . [przypis autorski]
— T. S. Eliot, he rontier o ritici , s.
³⁸⁸ u pr y na e a a pr y e ne oc y i te o a i
–. [przypis autorski]
y ar y o i co no ego co c ego nie o na pe ni yt u ac y pr e co ol ie co
³⁸⁹ ie y po ta ier
i tnia o c e nie — Tamże, s. , podkr. autora. [przypis autorski]
onto
³⁹⁰ o e po a a ra na a e e poetyc a oryginalno e t g ne ier e oryginalny po o e
ania na ar ie o leg ego i nietypo ego ateria u celu t or enia no e ca o ci — Tamże, s. . [przypis
autorski]
a ci y
a e talii art arota o t pi e o e la a ne ygo y — T. S. Eliot,
³⁹¹ Nieo e nany
ie ia a o a, tłum. A. Pomorski, w: T. S. Eliot,
oi poc t u e t
re , Warszawa , s. . [przypis
autorski]
t re ac erpn e po y e lin i u tny pr e a ie otar a o nie
³⁹² Nie na pocho enia alla y
y ney
u tralii — Tamże, s. . [przypis autorski]

  Nieuchronny plagiat



ednak, że edne z wypraw Shackletona): mowa tam o grupie podróżników, którzy, będąc u kresu sił, mieli ustawiczne złuǳenie, że est ich o e nego c on a ypra y i ce
ni
r ec y i to ci ogli i olic y ”³⁹³. W ten parodystyczny sposób Eliot eksponue ograniczenia pamięci i świadomości pisarskie ; ograniczenia, które sprawia ą, że część
tekstów, które przepływa ą przez poetę-medium, nie może zostać zidentyﬁkowana. Te
sygnały poznawcze niepewności przyczynia ą się ednak również do zakwestionowania
pozostałych atrybuc i: eśli poeta nie potraﬁ zidentyﬁkować pochoǳenia pewnych agmentów (nawet tak oczywistych, ak ewangelie), to ego kompetenc e w tym zakresie,
realizowane w odniesieniu do innych agmentów, sta ą pod znakiem zapytania. Przypisy, pozoru ąc ednolitość poematu przez odniesienie do stabilnego podmiotu, ostatecznie
rozgrywa ą na innym planie tę samą strategię zacierania źródeł, która realizu e się w poemacie. Stanowiąc formalne zabezpieczenie przed oskarżeniami o plagiat, podważa ą one
możliwość sformułowania takich oskarżeń. Parodiu ąc mechanizmy ochronne prawa autorskiego, wskazu ą ostatecznie na teoretyczną ﬁkc ę, na które owa ochrona się opiera:
ﬁkc ę źródła ako pierwszego i ostatecznego gwaranta tożsamości tekstu.
Jaka est ednak stawka tekstu, który zmierza do zatarcia swoich źródeł? Czy Eliotowi choǳi o szeroko zakro oną krytykę kultury oparte na autorytecie autora ako źródła
wypowieǳi, a zarazem wyłącznego właściciela przypisywanych mu wycinków dyskursu?
Czy może ważnie sze est zamazanie genezy poematu w taki sposób, aby mógł się on
przedstawiać ako oryginalne ǳieło wybitnego poety i ego wyłączna własność? Nie ma
wątpliwości co do tego, że późnie sza kariera Eliota, zwieńczona przyznaniem mu literackie Nagrody Nobla w  roku oraz ustaleniem ego pozyc i ako ednego z na wybitnie szych poetów XX wieku, zrealizowała e acto ten drugi wariant. Jak zauważa Mar orie
Perloﬀ: „Jedną z sympatycznych ironii historii literatury est to, że Eliot, stworzywszy
swó «ambitny eksperyment», nigdy uż nie skorzystał ze swo ego modelu cytatowego”³⁹⁴.
Zresztą wykształcona w pierwszych odgłosach recepc i strategia uspó niania tekstu Ziemi
ałowe przez odnoszenie go do autorskiego głosu zawartego w przypisach doczekała się
wyraﬁnowanych akademickich sformułowań, takich na przykład ak Menanda:
możemy zasugerować, że o tyle, o ile styl stał się problematyczną literacką wartością, ie ia a o a była poematem, któremu powiodło się przedstawienie siebie ako symptomu. Rezultat takie strategii est taki, że choć
nic w ie i a o e (z wy ątkiem, oczywiście, przypisów, których samoświadoma „autorska” maniera czyni tylko symptomatyczny charakter reszty barǳie wyrazistym) est barǳie „Eliotowskie” niż cokolwiek innego, to ednak wszystko w ie i a o e należy do Eliota. Eliot nie po awia się nigǳie,
ale ego odciski palców zna du ą się na wszystkim. A to odda e mu zwycięstwo również nad hermeneutyką, ako że nie ma takiego poziomu lektury
poematu Eliota, na którym byłoby możliwe stwierǳenie, że oto dosięgliśmy
znaczenia, które nie mogło zostać tam zdeponowane przez samego Eliota³⁹⁵.
Przy mu ąc taką argumentac ę, można uznać, że wszystkie krytyczne ruchy wykonywane przez poetę, zarówno w ego eseistyce, ak w samym tekście poematu, stanowią tylko formę kamuﬂażu, służącego ostatecznie przywłaszczeniu rozproszonych agmentów
ęzyka. A ak pisze Saint-Amour: „Takie prywatne zawłaszczenie awnie wspólnotowe
własności może być gestem modernistycznym par e cellence”³⁹⁶.
Jeśliby ednak zdecydować się na lekturę ie i a o e wbrew ustalone recepc i Eliota, w poemacie można by dostrzec odważną próbę przekroczenia obowiązu ących paradygmatów artystycznych i prawno-autorskich. Wiążąc swo e praktyki poetyckie z wyłożoną w ra yc i i talencie in y i ualny koncepc ą w gruncie rzeczy antropologiczną,
wskazu ącą na rolę przeszłości w kształtowaniu podmiotowe tożsamości oraz na nie³⁹³ oni e er y ro i y i po p y e relac i
— Tamże, s. . [przypis autorski]
³⁹⁴ e n
y patyc nych ironii hi torii literatury
— M. Perloﬀ, noriginal eniu oetry y ther
ean in the Ne
entury, University of Chicago Press, Chicago-London , s. . [przypis autorski]
— L. Menand, ro le
out e t , s. . [przypis
³⁹⁵ o e y a ugero a e o tyle o ile tyl ta i
autorski]
o erni tyc ny par e cellence
³⁹⁶ a ie pry atne a a c enie a nie p lnoto e a no ci o e y ge te
— P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
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zbędność mediac i w na szerze rozumiane domenie publiczne , Eliot wskazywał na rzeczywiste ograniczenia, akie dla tak po mowane podmiotowości stanowi prywatyzu ąca
wybrane obszary ęzyka ekspans a prawa autorskiego. Uniemożliwia ąc we ście w owocny
konﬂikt z autorami ob ętymi ochroną, prawo sta e na przeszkoǳie w pełne realizac i „ a”.
Realizowana w ie i a o e strategia, która unaocznia ąc aktualność literackie tradyc i
— te wysokie i te niskie — zmierza ednocześnie do zatarcia e statusu ako prywatne własności, stanowić może model dla twórczych przekształceń szerokie domeny
publiczne .
Jeśliby przy ąć taką właśnie perspektywę, okazać by się mogło, że tytuł poematu, he
a te an , wiązany tak przez Czesława Miłosza, ak Adama Pomorskiego z ałowością,
odnosiłby w istocie do żywotnego potenc ału śmietniska: mie sca, do którego traﬁa ą
rzeczy, których status własności został zanegowany (a an on are), które ednak otwiera
tym samym drogę do twórczego recyklingu³⁹⁷, zmierza ącego ednak nie do odnowienia
relac i własności, ale do wypracowania „barǳie kolektywistyczne alternatywy”³⁹⁸. Alternatywy, w ramach które „stos rozbitych obrazów”³⁹⁹, „ruiny”, „agmenty” i „ułomki”⁴⁰⁰
stawałyby się wspólnym dobrem, dostępnym każdemu, kto zechce po niego sięgnąć.
O tym krytycznym ładunku poematu świadczy opinia Neila Netanela, że „T. S. Eliot
mógłby ǳisia popaść w konﬂikt z prawem autorskim”⁴⁰¹, które nie dopuściłoby do nawet
na mnie szych naruszeń własności intelektualne ży ących i nieży ących twórców. O słuszności takie diagnozy świadczą przywołane na początku tego artykułu popularne opinie,
które wyrażały oburzenie wobec pode mowanych przez Eliota praktyk. Ostatecznie, nawet eśli he a te an — pozwolę sobie na małą dezynwolturę translatorską: ietni
o — nie miałoby stać się argumentem w toczące się ǳiś debacie o rozmiarach domeny
publiczne i zagrożeniach, akie prawo autorskie stwarza dla wolności słowa, to pewną
korzyścią z przy ęcia zarysowane tu perspektywy mogłoby być wyobrażenie T. S. Eliota
— pracownika Lloyd’s Bank, który niebawem dokona konwers i na anglikanizm — ako
buntownika walczącego o swobodę twórczą na granicy prawa.

.       
Opublikowany w „Robotniku” w  roku, a następnie — wraz z późnie szymi uzupełnieniami — zawarty w tomie Słoń wśród porcelany z  roku lagiato y chara ter
pr e o
literac ich
ol ce Karola Irzykowskiego est intrygu ącym przypadkiem splatania się kategorii prawnych i estetycznych w dyskus i o statusie literatury, stawianych
e wymaganiach oraz e roli społeczne i związkach z tożsamością narodową. Polemiczny
i zarazem prowokacy ny charakter wypowieǳi Irzykowskiego sprawia, że est to tekst
wielowątkowy i w wielu punktach niekonsekwentny, co est zresztą charakterystyczne
dla pisarstwa tego krytyka⁴⁰². Te cechy lagiato ego chara teru czyniąc z niego zapis
kształtowania się żywe myśli krytycznoliterackie , pozwala ą również na bliższe prześleǳenie tego, w aki sposób pracu ą podstawowe dla Irzykowskiego po ęcia, przemieszczaące się nieustannie mięǳy kilkoma co na mnie obszarami znaczeniowymi⁴⁰³.
Jednocześnie ese autora a u y skupia w sobie liczne problemy, które były podnoszone w czasie ego powstawania przez uczestników debaty nad kształtem prawa autorskiego.
³⁹⁷ e li y pr y ta
a nie per pe ty
— Na temat twórczego charakteru śmieci zob. J. Culler, eoria
ieci, tłum. B. Brzozowska, „Kultura Współczesna” , nr . [przypis autorski]
³⁹⁸ ar ie ole ty i tyc ne alternaty y — P. K. Saint-Amour, he opy right , s. . [przypis autorski]
³⁹⁹ to ro itych o ra
— T. S. Eliot, ie ia a o a, s. . [przypis autorski]
⁴⁰⁰ ruiny rag enty i u o i — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁰¹ ty rytyc ny a un u poe atu
— N. W. Netanel, opyright ara o , Oxford University Press,
Oxford . Cyt. za: P. K. Saint-Amour, o erni an the i e o opyright. [przypis autorski]
o otni u
ro u
— Na niekonsekwenc e i sprzeczności w dyskursie Irzy⁴⁰² pu li o any
kowskiego wielokrotnie zwracali uwagę badacze ego twórczości. Artur Królica diagnozu e e nawet ako ob aw
myślenia dialektycznego: „(…) dialektyczna koncepc a prawdy doskonale wkomponowu e się w całość poglądów
autora Czynu i słowa, uzasadnia w szczególności komplikac onizm i polemikę ako metodę pracy intelektualne ” (A. Królica, o ta a ycho a cy a po ta a ler a tani a a r o o iego i arola r y o iego p r
o iatopogl o e po ta y ryty i literac ie , Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole , s. ).
[przypis autorski]
. — Jedynym badaczem, który problematyce plagiatu w pismach
⁴⁰³ e cechy lagiato ego chara teru
Irzykowskiego poświęcił osobną uwagę, est Jan Jakóbczyk, zob. J. Jakóbczyk, achy literac ie
ec o t r
c o ci arola r y o iego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice . [przypis autorski]
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Zasługą Irzykowskiego, który sam zabierał głos w te debacie, est ukazanie — choć dokonu ące się nie wprost — estetycznych konsekwenc i dyskutowanych regulac i prawnych
oraz, co nawet ważnie sze, implikac i podstawowych po ęć prawa autorskiego dla praktyk literackich. Pomimo tego, że sam autor wyraźnie rozgranicza te dwie sfery, unika ąc
bezpośredniego zaangażowania w kwestie, ak e nazywa, „plagiatów oczywistych, kryminalnych”⁴⁰⁴, to ednak wykorzystywana przez niego metaforyka wyraźnie wskazu e, że
prawo est dla niego istotnym punktem odniesienia w konstruowaniu sądów o charakterze ściśle estetycznym.
Zarazem Irzykowski, rozwĳa ąc swo e koncepc e oryginalności i plagiatorstwa, zda e
się wykorzystywać paradygmat prawa autorskiego, z ego uprzywile owaniem innowacy ności i silnym powiązaniem autora z tekstem, doprowaǳa ąc go, w toku polemicznego
uniesienia, do radykalnych konsekwenc i. W tym ruchu u awnia on ednak strukturalne sprzeczności wpisane w prawo autorskie, które w praktyce prawne łagoǳone są za
sprawą skomplikowanych konstrukc i po ęciowych. Pode mu ąc myśl Jana Jakóbczyka,
który twierǳi, że: „Irzykowski, stosu ąc ednoznaczne terminy, nada e ostrość problemowi, który w innym ęzyku, na przykład gdy mówić chcielibyśmy o współwystępowaniu zbieżnych artystycznych pomysłów, wyciszy się”⁴⁰⁵ — można powieǳieć, że autor
enia in a, wykorzystu ąc po ęcia prawnoautorskie z perspektywy krytycznoliterackie ,
przywraca im ostrość, która łagoǳona est w ęzyku prawa.
Warto wspomnieć, że krytyk na własne skórze doświadczył odǳiaływania regulac i prawnoautorskich, gdy w  roku został oskarżony o plagiat przez Kornela Makuszyńskiego. W komedii sceniczne o ro ie o ie , napisane przez Irzykowskiego
wspólnie z Henrykiem Mohortem (Feigenbaumem), Makuszyński dopatrzył się licznych
zapożyczeń z pisarzy takich ak Oscar Wilde czy Adolf Nowaczyński. Kiedy ednak autorzy zażądali sądu honorowego, Makuszyński odmówił wzięcia w nim uǳiału⁴⁰⁶. Z kolei
dwa lata późnie Irzykowski publicznie oskarżył Tadeusza Dąbrowskiego o wykorzystanie w artykule pomysłów wyrażonych przez tego pierwszego w prywatne rozmowie. Do
tych doświadczeń przyznał się pośrednio Irzykowski w lagiato y chara ter e pisząc:
„Sam popełniłem kilka przymusowych plagiatów — bo nie było ak ich wyznać — i znam
wypływa ący stąd stan upokorzenia”⁴⁰⁷
Pode mu ąc analizę problematyki zogniskowane w lagiato y chara ter e pr e o
literac ich
ol ce, w pierwsze kole ności naszkicu ę kontekst społeczno-polityczno-prawny, w akim powstawał tekst Irzykowskiego. Następnie prze dę do analizy tekstu Irzykowskiego, wykorzystu ąc przy tym ako kontekst inne publikac e autora. Na pierw za mę się kwestią deﬁnic i plagiatu, rozwĳaną w lagiato y chara ter e , na
tle szersze reﬂeks i Irzykowskiego dotyczące stosunku do przeszłości i naśladownictwa.
W następne kole ności postaram się sproblematyzować szczególną rolę, aką po ęciom
plagiatu i oryginalności przypisu e Irzykowski w odniesieniu do zagadnień tożsamości narodowe , zastanawia ąc się przy te okaz i nad istotą różnicy stanowisk mięǳy krytykiem
a ego polemistami z grupy futurystów. W końcu postaram się zrekonstruować prawno-estetyczny pro ekt Irzykowskiego, wyłania ący się z analizowanych tekstów, wskazu ąc
na wpisane w niego — niezwykle, ak sąǳę, owocne poznawczo — aporie.
Walka o prawo
Po oǳyskaniu niepodległości w  roku Polska znalazła się w trudne z prawnego
punktu wiǳenia sytuac i. Na e obszarze, poǳielonym dotychczas mięǳy trzy sąsiednie mocarstwa, obowiązywało pięć odmiennych porządków prawnych: austriacki (tereny
Galic i), pruski (obszar zaboru pruskiego), rosy ski (Kresy Wschodnie), ancuski (daw-

⁴⁰⁴ plagiat oc y i tych ry inalnych — K. Irzykowski, o
r porcelany
e y ali er, red. A. Lam,
Wydawnictwo Literackie, Kraków , s. . [przypis autorski]
— J. Jakóbczyk, achy literac ie
ec o t rc o ci arola
⁴⁰⁵ r y o i to u c e no nac ne ter iny
r y o iego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice , s. . [przypis autorski]
i
i cia ni u ia u — Zob. H.
⁴⁰⁶ ie y e na autor y a ali u honoro ego a u y i o
Markiewicz,
ie plagiatu
ol ce, s. –. [przypis autorski]
o nie y o a ich y na
i na
yp y a cy t tan
⁴⁰⁷ a pope ni e il a pr y u o ych plagiat
upo or enia — K. Irzykowski, o
r porcelany, s. . [przypis autorski]
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ne Królestwo Polskie) i węgierski (Spisz i Orawy)⁴⁰⁸. Funkc onowanie państwa i systemu
prawnego zostało umożliwione przez wprowaǳenie poǳiału ǳielnicowego i uznanie, że
dotychczasowe systemy prawne ma ą status praw lokalnych. Było to ednak rozwiązanie
tymczasowe, a dużym wyzwaniem dla właǳ było u ednolicenie prawa. W tym celu uż
w  roku została powołana do życia Komis a Kodyﬁkacy na, które zadaniem stało się
opracowanie pro ektów odpowiednich ustaw⁴⁰⁹.
Sytuac a ta dotyczyła również prawa autorskiego. Na obszarze Polski obowiązywały
w tym czasie następu ące ustawy: austriacka ustawa o prawie autorskim do utworów literatury, sztuki i fotograﬁi z  roku, rosy ska ustawa o prawie autorskim z  roku,
ustawy niemieckie: z  roku o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych z  roku o prawie autorskim do utworów sztuk plastycznych i fotograﬁcznych,
wszystkie zmienione ustawą z  roku; wreszcie węgierska ustawa o prawie autorskim
z  roku⁴¹⁰. Ponadto na mocy traktatu wersalskiego Polska zobowiązała się do ratyﬁkowania regulu ące mięǳynarodową ochronę praw autorskich konwenc i berneńskie ,
co uczyniła w  roku (z mocą obowiązywania od  roku). W związku z tym również w  roku w sekc i prawa cywilnego Komis i Kodyﬁkacy ne rozpoczęły się prace
na stworzeniem pierwsze polskie ustawy o prawie autorskim. Od  roku prowaǳił e subkomitet, w skład którego wchoǳili: Jan Jakub Litauer (sęǳia Sądu Na wyższego), Leon Petrażycki (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Stanisław Wróblewski
(profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek, i późnie szy prezes, Polskie Akademii Umie ętności) i Fryderyk Zoll (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Włoǳimierz
Dbałowski (przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz Zenon Przesmycki „Miriam” (który, oprócz za mowania się ǳiałalnością literacko-wydawniczą, był również od
stycznia do listopada  ministrem kultury i sztuki, a późnie prezesem Polskiego Towarzystwa Ochrony Praw Autorskich)⁴¹¹. W  roku Zoll przedstawił na pierw zestaw
założeń, a późnie pierwszą wers ę pro ektu przyszłe ustawy, która w następnych latach
stała się przedmiotem szerokich dyskus i nie tylko w środowisku prawniczym.
W ma u  roku, podczas założycielskiego z azdu Związku Zawodowego Literatów
Polskich (którego inic atorem i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski) dyskutowano
założenia ustawy. W efekcie z azdu Ministerstwo Kultury i Sztuki przeprowaǳiło w środowiskach artystycznych i prawnych ankietę dotyczącą powsta ące ustawy⁴¹². Związek
postulował wydłużenie okresu pośmiertne ochrony praw ma ątkowych z proponowanych  do  lat, argumentu ąc to zwiększoną motywac ą dla niedoﬁnansowanych twórców⁴¹³. Jednym z na ważnie szych uczestników debaty nad ustawą była Polska Akademia
Umie ętności, która w uchwale z  roku krytykowała akiekolwiek próby czasowego
ograniczenia praw autorskich, domaga ąc się w istocie wprowaǳenia nieskończonego ich
trwania (przekonania te poǳielał, ak zobaczymy, Irzykowski).
Ostateczny pro ekt ustawy, uchwalony przez Komis ę Kodyﬁkacy ną, został dostarczony Ministerstwu Sprawiedliwości w listopaǳie  roku, ale dopiero w  roku
minister przekazał go pod obrady Se mu⁴¹⁴. Ustawa została uchwalona  marca  roku i ogłoszona w ǲienniku Ustaw  ma a  roku. W ustawie zastosowano szerokie
określenie przedmiotu prawa autorskiego, w którym po syntetyczne deﬁnic i następo⁴⁰⁸ o o y aniu niepo leg o ci
ro u
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wało dopiero przykładowe wyliczenie konkretnych przedmiotów. Wprowaǳenie tego
roǳa u deﬁnic i zostało uzasadnione przez Zolla tym, że prawa autorskie są „naturalne” i „przyroǳone”, a nie „nadane” (pod tym względem był bliski Irzykowskiemu)⁴¹⁵.
Artykuł ustawy brzmiał:
Przedmiotem prawa autorskiego est od chwili ustalenia w akie bądź
postaci (słowem żywem, pismem, drukiem, rysunkiem, barwą, bryłą, dźwiękiem, mimiką, rytmiką) każdy prze aw ǳiałalności duchowe , noszący cechę
osobiste twórczości. Należą tu w szczególności:
ǲieła, utrwalone słowem żywem, pismem, drukiem; mowy, referaty, wykłady, kazania, improwizac e, listy, pamiętniki; wydane i niewydane
książki, broszury, artykuły oraz przygotowawcze do nich narzuty, plany, zarysy i szkice; cały obszar produkc i literackie , naukowe , a także praktyczne ,
o ile ostatnia posiada ślady indywidualnego u ącia treści.
Kompozyc e muzyczne wszelkiego roǳa u, czy to samoistne, czy związane ze słowem.
ǲieła z zakresu wszystkich sztuk graﬁcznych i plastycznych: rysunkowe, malarskie, rytownicze, litograﬁczne, rzeźbiarskie, grawerskie, architektoniczne, ǳieła sztuki zdobnicze , stosowane do rzemiosł i przemysłu, bez
względu na ich roǳa , rozmiary i wartość mater ału; zd ęcia fotograﬁczne
lub otrzymane w podobny do fotograﬁi sposób; ilustrac e naukowe, mapy,
plany, szkice, modele naukowe wszelkiego roǳa u. W tem wszystkiem korzysta ą z ochrony zarówno wykonanie ostateczne, ak prowaǳące do niego
szkice, rysunki, plany, pro ekty.
Utwory sztuki mimiczne (pantomina), rytmiczne (choreograﬁa) oryginalne, nie oparte na istnie ącem ǳiele sztuki, żywe obrazy; produkc e
kinematograﬁczne i inne w nieme akc i wyraża ące się ǳieła, utrwalone
w scenar uszach, rysunkach, fotograﬁach, lub choćby tylko w pamięci pewne liczby osób⁴¹⁶.
Fizyczne utrwalenie ǳieła stanowiło niezbędny warunek zaistnienia ochrony:
Obie te cechy, ak wy aśniał Zoll, łączyły się przy tym w utworze w nie-rozǳielną całość: oryginalny utwór był nie do pomyślenia bez formy, bez
postaci, w akie się on u awnia, z kolei zaś ta forma i postać stanowiły właśnie
to, w czym ob awia się twórczość, oryginalność. Wartość i przeznaczenie
utworu, wskazywane w niektórych zagranicznych ustawach i eksponowane
w konwenc ach prawnoautorskich podpisanych przez Ros ę, nie miały w tym
kontekście znaczenia⁴¹⁷.
Sposób tego utrwalenia był ednak deﬁniowany niezwykle szeroko i obe mował nawet
„pamięć pewne liczby osób”. Warunkiem powstania przedmiotu prawa autorskiego było
również zaistnienie prze awu „osobiste twórczości”. Jak pisze Górnicki:
Musiał on [przedmiot — przyp. MJ] natomiast charakteryzować się
cechą „twórczości”, które ustawodawca również nie deﬁniował, t . wykazywać oryginalność oraz indywidualność. Choǳiło tu nie o zwykłą ǳiałalność,
o pracę, które rezultat można z góry przewiǳieć, ale o prze aw „ǳiałalności duchowe ”, noszący „piętno osobiste” twórcy i przez to będący ǳiełem
oryginalnym, nowym, które eszcze nie istniało — utworem⁴¹⁸.
Ustawa wprowaǳała ochronę zarówno praw ma ątkowych, ak i praw osobistych.
Te ostatnie miały chronić, według sformułowania Zolla, „węzeł przywiązania, czy miłości, który łączy twórcę z ǳiełem, noszącym znamiona ego indywidualności — inculu
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arca
ro u
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pirituale”⁴¹⁹. Twórcy przyznawano zasadniczo nieograniczone prawo do dysponowania
utworem. Zgodnie z art. :
Twórca rozporząǳa swem ǳiełem wyłącznie i pod każdym względem;
w szczególności rozstrzyga, czy ǳieło ma się ukazać, czy ma być odtworzone,
rozpowszechnione i w aki sposób. Ochrona praw osobistych służy każdemu
twórcy bez względu na istnienie lub nieistnienie prawa autorskiego.
Okres ochrony praw autorskich ustawa wyznaczała na  lat od śmierci autora (art.
), przy czym prawa osobiste nie podlegały temu przepisowi i były zarazem niezbywalne
(art. ) i niewygasalne. Obe mowały one, zgodnie z art. , przede wszystkim atrybuc ę
autorstwa (czyli prawo do oznaczania utworu nazwiskiem twórcy, ale również możliwą
odmowę takiego oznaczenia) oraz integralność utworu (czyniąc nielegalnymi ǳiałania
prowaǳące do zmiany kształtu utworu, „które treść wykrzywia ą, lub uwłacza ą godności
i wartości ǳieła”, a także — co ciekawe — obniżenie wartości ǳieła w krytyce „przez
świadomie fałszywe przedstawienie faktów”).
Ustawa wpisywała się w europe skie standardy ochrony prawnoautorskie , a e szczegółowe rozwiązania zdobyły nawet uznanie środowisk mięǳynarodowych. Mięǳynarodowe Stowarzyszenie Literackie i Artystyczne podczas kongresu odbywa ącego się we
wrześniu  roku w Warszawie doceniało szeroki zakres ochrony praw osobistych twórcy wprowaǳony w Polsce⁴²⁰. Jak komentu e Górnicki:
ustawodawca II RP zdołał przełamać występu ący u progu niepodległości partykularyzm ustaw ǳielnicowych w zakresie praw własności intelektualne . Stworzył on ostatecznie zwarty system tych praw, czyniący zadość potrzebom chwili i da ący wyraz ówczesnym tendenc om rozwo owym.
Przedmiotowe akty prawne stały na na wyższym poziomie z punktu wiǳenia techniki legislacy ne oraz rozwiązań merytorycznych, a co za tym iǳie
odpowiadały na wyższym ówczesnym standardom mięǳynarodowym. Odnaleźć w nich można również oryginalne myśli i konstrukc e urydyczne,
które stanowiły istotny wkład Polski do światowe nauki i ustawodawstwa⁴²¹.
Rabunek i wywłaszczenie. Irzykowski o pro ekcie ustawy
Irzykowski, który tuż po I wo nie światowe pracował ako kierownik biura stenograﬁczno-sprawozdawczego Se mu i był, ak twierǳi Jakóbczyk, „dociekliwym interpretatorem prawa i sprawnym analitykiem ﬁnansowym”⁴²², dwukrotnie zabierał głos w dyskus i
nad kształtem powsta ące ustawy. Brał także uǳiał we wspomnianym uż z eźǳie Związku Zawodowego Literatów Polskich w  roku, o którym w lagiato y chara ter e
wspomina:
Gdy na posieǳeniach Związku Literatów Polskich podczas debaty nad
pro ektem prawa autorskiego domagałem się zdecydowane ochrony przeciw plagiatom (kra owym) i ściśle szego sprecyzowania tego po ęcia (w proekcie nawet tego słowa nie wymieniono), spotkałem się akby z niechęcią
i z niezrozumieniem rzeczy⁴²³.
W artykułach: a une pra a autor iego (publikowanym w kilku kole nych numerach „Nauki i Kultury”, dodatku do „Narodu”, w  i  roku)⁴²⁴ oraz r e
⁴¹⁹
e pr y i ania c y i o ci t ry c y t rc
ie e no cy na iona ego in y i ualno ci
inculu pirituale — cyt. za: tamże, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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uch alenie pra a autor iego
yga anie c y y a c anie
un u Naro o y la
literat („Wiadomości Literackie” z  roku)⁴²⁵ Irzykowski komentował zarówno kilka szczegółowych zapisów pro ektu ustawy, ak i e ogólne założenia. W tym drugim
tekście autor przepisu e dosłownie kilka stron z wcześnie szego o  lat artykułu (zmienia ąc stanowisko w ednym zaledwie punkcie, o którym wspomnę późnie ), co świadczy
o niezmienności ego poglądów w tym zakresie.
Na ważnie szym punktem, z którym polemizu e Irzykowski, est — stanowiący standard w większości obowiązu ących wówczas na świecie regulac i prawnoautorskich —
ograniczony okres trwania praw autorskich, czy to -letni ( ak w pierwotne propozyc i Zolla), czy -letni (zaproponowany przez Związek Zawodowy Literatów Polskich).
W opinii krytyka uż samo ograniczanie prawa własności est niezgodne z konstytuc ą
i narusza „święte prawo własności”⁴²⁶. Dla Irzykowskiego bowiem nie istnie e żadna uzasadniona różnica mięǳy dobrami materialnymi, takimi ak zboże czy ziemia, a dobrami
niematerialnymi, za które uważa się utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Krytyk usiłu e wykazać — podobnie ak czynił to Hegel — że każdy roǳa własności est w istocie
niematerialny, ponieważ opiera się na stosunkach społecznych, a nie na właściwościach
samych rzeczy. Jak pisze: „Każda własność est stanem duchowym, materia sama przez się
nie należy do nikogo, własnością czyni ą dopiero luǳkie wyobrażenie”⁴²⁷. Przeciwstawia się w ten sposób opinii, dla które reprezentatywne est stanowisko wyrażone podczas
obrad sekc i prawa cywilnego Komis i Kodyﬁkacy ne przez warszawskiego adwokata Ludwika Domańskiego, który komentu ąc problem relac i mięǳy dobrami materialnymi
i dobrami niematerialnymi, stwierǳał: „ est to analogia barǳo daleka, gdyż w po ęciu
prawa autorskiego przeważa ą pierwiastki społeczne, które są źródłem wartości ekonomiczne ǳieła. Dopóki ǳieło nie zostało wydane, ma ono wyłącznie wartość duchową
dla autora, ako ego twór”⁴²⁸.
Problem ochrony dóbr niematerialnych, stanowiący wyzwanie dla prawa, dla Irzykowskiego właściwie więc nie istnie e. Podobnie ak Zoll, Irzykowski uważa prawo autorskie za prawo naturalne, a więc nie nadawane przez państwo, lecz edynie przez nie
gwarantowane (co stoi skądinąd w sprzeczności z wyznawanym przez krytyka sprzeciwem
wobec natury ako przestrzeni nieprzekraczalne immanenc i⁴²⁹). Odmiennie ednak od
twórcy pro ektu ustawy uważa, że własność literacka niczym nie różni się od innych
roǳa ów własności.
Zresztą dla swo e krytyki zna du e Irzykowski również inne argumenty. Ograniczone trwanie ochrony prawnoautorskie służy, ego zdaniem, przede wszystkim interesom
wydawców. Irzykowski poda e przy tym oryginalną genealogię te konstrukc i prawne :
niewielkie zorientowanie dawnie szych twórców oraz ich spadkobierców w funkc onowaniu rynku miało sprawiać, że nie potraﬁli oni właściwie oceniać ekonomiczne wartości
swoich ǳieł i odstępowali prawa wydawcom i księgarzom, więce się nimi nie prze muąc. W konsekwenc i ci ostatni, nie uwzględnia ąc honorarium autorskiego przy kole nych
wydaniach, mogli wydawać tańsze książki. Taka praktyka stała się, powiada Irzykowski,
prawnym zwycza em, który obecnie domaga się zmiany.
Krytyk rozprawia się ednocześnie ze zwycza ową argumentac ą na rzecz ograniczenia
okresu ochrony, podnoszącą kwestie wolnego i taniego dostępu społeczeństwa do wieǳy
(„Mówi się więc, że wygasanie leży w interesie społecznym, w interesie kultury narodowe , która wymaga tanich wydawnictw, aby dobro kulturalne, zawarte w ǳiełach twórcy,
⁴²⁵ a une pra a autor iego
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rozprowaǳić ak na gęstszą siecią drenów do wszystkich warstw społecznych”⁴³⁰). Zdaniem Irzykowskiego, takie rozwiązanie nie sprawǳa się w praktyce, ponieważ wydawcy
nie zna du ą interesu w produkowaniu tanich wydań klasyków, a zamiast tego publiku ą ekskluzywne edyc e przeznaczone dla zamożne klienteli. Wreszcie, krytyk odrzuca
analogię prawa autorskiego z prawem patentowym, o ile bowiem patenty da ą się łatwo
wycenić i szybko spieniężyć, o tyle wartość ǳieł literackich ustala się z czasem: „może się
zdarzyć, że po  latach, gdy na bliżsi spadkobiercy mogliby właśnie dopiero korzystać
z ﬁnansowe wartości edynego spadku, aki im po gubiącym się w obłokach roǳicu pozostał, i poratować swo ą sytuac ę życiową — przy ǳie społeczeństwo i powie: to takie
ładne, więc niech bęǳie mo e!”⁴³¹. W r e uch alenie pra a autor iego Irzykowski
proponu e w zamian — nie bez ironii — aby prawo do wywłaszczania spadkobierców
pisarzy dokonywało się tylko w droǳe wy ątku, gdy społeczeństwo uzna twórczość danego autora za szczególnie wartościową i bęǳie mogło: „przez swó se m za ście każdego
takiego wypadku stwierǳać uroczyście z mszą i akademią na cześć twórcy i uchwalać
wywłaszczenie ego prawa autorskiego, w zamian za to fundu ąc mu pomnik z marmuru”⁴³². Nie powinno to ednak, zdaniem krytyka, stanowić automatycznego mechanizmu
prawnego.
W a un u pra a autor iego Irzykowski upomina się także o kilka szczegółowych
rozwiązań, korzystnych dla autorów. Domaga się m.in. większe kontroli umów z wydawcami, gwaranc i monitorowania nakładu, współuǳiału autora w ustalaniu ceny książki oraz wyższych cen dla wypożyczalni. Krytyk wspomina także o konieczności ob ęcia
ochroną nie tylko utrwalonych wyrażeń, ale również samych pomysłów (do te kwestii
powrócę późnie ).
Drobna różnica mięǳy tymi dwoma wystąpieniami dotyczy stosunku Irzykowskiego
do propozyc i utworzenia tzw. funduszu literatów. Miała to być instytuc a państwowa,
która pobierałaby zyski z wydawania ǳieł, do których wygasły uż prawa autorskie (w
pro ekcie ustawy Zolla ǳieła takie traﬁałyby nie do domeny publiczne , ale do domeny państwowe , stawałaby się więc w istocie składnikami skarbu państwa; w przy ęte
ustawie zrezygnowano z tego rozwiązania)⁴³³. Komentu ąc w  roku pro ekt ustawy,
Irzykowski uzna e takie rozwiązanie za absurdalne: „Byłoby to wielkim nietaktem, żeby
autorzy współcześni rozporząǳali się mieniem zmarłych w przeszłości⁴³⁴ kolegów na rzecz
innych kolegów, dopiero naroǳić się ma ących […] Pewne typy literatów powtarza ą się
i eżeli wierzyć w reinkarnac ę, za pieniąǳe z ǳieł Żuławskiego mógłby się np. kształcić przyszły Feldman, którego ów Żuławski mocno zwalczał”⁴³⁵. Natomiast uż w 
roku w zakończeniu artykułu Irzykowski domaga się przywrócenia usuniętego na etapie
rządowych konsultac i zapisu o przeznaczaniu  procent ceny wydań utworów z domeny
publiczne na fundusz literatów.
Na ważnie szym ednak momentem obu artykułów Irzykowskiego wyda e się wezwanie twórców do wzięcia aktywnego uǳiału w debacie poświęcone prawu autorskiemu.
W a un u krytyk pisze:
Tu otwiera się pole dla opinii literatów i artystów, która powinna dokonać przyna mnie kontroli pro ektu, chociaż to są laicy. Nie trzeba się tego
tak barǳo wstyǳić, Panowie twórcy, i oddawać los przecież także naszego prawa w ręce znawców ta emne wieǳy prawnicze . Państwo budu e się
w sposób demokratyczny, co mięǳy innymi znaczy także, że każdy może
⁴³⁰
i i i c e yga anie le y intere ie po ec ny
intere ie ultury naro o e t ra y aga tanich
y a nict a y o ro ulturalne a arte
ie ach t rcy ro pro a i a na g t
ieci ren
o y t ich
ar t po ec nych — K. Irzykowski, i a ro pro one
, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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— K. Irzykowski, i a ro pro one
, s. .
[przypis autorski]
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arca
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i powinien budować, choćby się miał przy tym uczyć abecadła⁴³⁶.
Stawia ąc ten postulat, Irzykowski podkreśla przede wszystkim, że dyskus a o prawie
nie est zastrzeżona dla prawników i powinna angażować wszystkich obywateli demokratycznego państwa⁴³⁷. Włączenie się przez Irzykowskiego w dyskus ę nad ustawą o prawie
autorskim świadczy także wyraźnie o tym, że uznawał tę problematykę za istotną i nie
odǳielał e od zagadnień życia literackiego oraz same literatury. W ostatnim zdaniu
a un u pra a autor iego pi e: „O estetyczne stronie te sprawy będę pisał gǳie inǳie ”⁴³⁸ — i choć wskazu e na planowany artykuł o formizmie, który miał się ukazać
w „Skamandrze”, to wyda e się, że właśnie lagiato y chara ter pr e o
literac ich
ol ce stanowi właściwą realizac ę te zapowieǳi.
Dla zrozumienia pracy po ęć toczące się w ramach tekstu Irzykowskiego konieczna
est uwaga techniczna: zawarty w oniu r porcelany ese lagiato y chara ter pr e o
literac ich
ol ce składa się z tekstu opublikowanego w  roku, uzupełnionego
o streszczenie polemik, akie się za ego sprawą wywiązały. Irzykowski obﬁcie cytu e wypowieǳi polemistów oraz swo e odpowieǳi, opatru ąc e kilkoma przypisami. Choǳi
tu o następu ące teksty: list Brunona Jasieńskiego do redakc i „Ilustrowanego Kuriera
Coǳiennego” zatytułowany ie e o a i el i r e plagiatu e elacy ne o rycia
p r y o iego⁴³⁹ wraz z odpowieǳią Irzykowskiego ultura ur y a
ol ce; nieco
dłuższy artykuł Anatola Sterna
eryt erytory u, który ukazał się w „Skamandrze”⁴⁴⁰,
oraz obszerna polemika Irzykowskiego pod tytułem utury tyc ny tapir, opublikowana
w „Ponowie”⁴⁴¹.
Walka o wpływologię
Na początku lagiato ego chara teru Irzykowski deklaru e, że ego wypowiedź bęǳie „trzecim głosem” w opisywane w rozǳiale  dyskus i o badaniach genealogicznych
toczące się na łamach „Rzeczpospolite ”. To właśnie do publikac i Borowego odwołu e się
Irzykowski, usiłu ąc wy aśnić, dlaczego cała dyskus a wzbuǳiła takie kontrowers e i skąd
pochoǳą obawy pewne części krytyki przed uznaniem istnienia wpływów w literaturze.
Jak sugeru e, kontrowers e te są symptomatyczne i wskazu ą na przemilczaną kwestię plagiatu i fałszywe oryginalności. ǲięki temu przemilczeniu możliwe est funkc onowanie
w Polsce z awisk zaczerpniętych z zagranicy i przedstawianych ako nowe i oryginalne.
Pode mu ąc tę problematykę, Irzykowski zamierza ednak przelicytować Borowego i nie
tylko bronić zasadności wskazywania „wpływów i zależności” w literaturze, ale również
wykazać zasadniczo naśladowczy charakter polskie literatury współczesne . Jeśli ednak
zamiar Borowego był przede wszystkim poznawczy, to Irzykowskiego interesu e barǳie
kwestia etyki pisarskie oraz konsekwenc i, akie bierne naśladowanie wywiera na literaturę i kulturę narodową.
Autor a u y w pierwszym odruchu odmawia swo e akceptac i dla istnienia wpływów, ale z innych powodów niż te, które kierowały polemistami Borowego, t . obawami
o możliwość pomnie szenia wartości cenionych autorów. Jak pisze:
(…) ostatecznie mięǳy p. Borowym a tabutykami nie ma sporu o samą nienaruszalność tabu, a iǳie tylko o to, że on powiada, iż wykazywanie wpływów w ǳiełach Słowackiego, Mickiewicz, Fredry nic ich sławie nie
⁴³⁶ u ot iera i pole la opinii literat i arty t
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
⁴³⁷ ta ia c ten po tulat
— Warto zaznaczyć, że w ówczesnym środowisku literackim na większym zwolennikiem i propagatorem prawa autorskiego był Jan Brzechwa, aktywny adwokat i autor komentarza do ustawy
w  roku. Na ten temat zob. M. Urbanek, r ech a nie la ieci, Iskry, Warszawa , rozǳ. „Pospolite
korsarstwo w toǳe katońskie ”. [przypis autorski]
pi a g ie in ie — K. Irzykowski, i a ro pro one
, s.
⁴³⁸ e tetyc ne tronie te pra y
. [przypis autorski]
⁴³⁹li t runona a ie iego o re a c i lu tro anego uriera o iennego atytu o any ie e o a i el i
r e plagiatu e elacy ne o rycia p r y o iego — B. Jasieński, ie e o a i el i r e plagiatu,
„Ilustrowany Kurier Coǳienny” , nr . [przypis autorski]
eryt erytory u t ry u a a i
a an r e — A. Stern,
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tory u, „Skamander” , nr . [przypis autorski]
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znaleźć również pomnie sze wypowieǳi uczestników dyskus i. [przypis autorski]
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szkoǳi i nawet głębie ą utrwala, oni zaś, pode rzewa ąc może podstęp, wolą
w ogóle nie dopuszczać do dyskus i o „wpływach”⁴⁴².
Jako trzeci głos w te dyskus i, Irzykowski zda e się sugerować, że — zgodnie z opinią
Borowego — w ǳiełach literackich występu ą wpływy oraz — czego obawia ą się krytycy
— pomnie sza to wartość tych pisarzy, których to dotyczy. Krytykowi nie choǳi więc
o rozpoznanie pewnego funkc onu ącego mechanizmu literackiego, ale o poddanie go
dogłębne krytyce. Kiedy więc pisze: „ǲiełko p. Borowego tyczy się głównie epok i luǳi,
których twórczość est uż zamknięta i dosyć ściśle otaksowana. Czy ednak amnestia dla
autorów minionych ma przysługiwać także autorom współczesnym?”⁴⁴³, to szczególnie
istotne okazu e się tu słowo „amnestia”, które wyraźnie świadczy o „prokuratorskich”
zamiarach krytyka.
Stąd też bierze się szczególny i rea ing książki Borowego, kiedy Irzykowski pisze:
„P. Borowy w swoim ǳiełku mówi tylko o plagiatach askrawych, które nada ą się uż
przed forum sądowe, a nie literacko — psychologiczne, i właściwie są na mnie szkodliwe. Zresztą woli używać określeń łagodnie szych: wpływ i zależność”⁴⁴⁴. Jak wiǳieliśmy w rozǳiale , te „łagodnie sze określenia” Borowego wynika ą racze z ego dążeń
do podtrzymania autonomii literatury. Natomiast w przypadku Irzykowskiego przeniesienie rozpoznań poznawczych na grunt etyczny okazu e się podstawowe dla wywodu
o „plagiatowym charakterze przełomów literackich w Polsce”.
Nawet przecinek. Deﬁnic e plagiatu
Czym est plagiat w rozumieniu Irzykowskiego? Nie sposób ednoznacznie odpowieǳieć na to pytanie, nie tylko dlatego, że krytyk wielokrotnie zmienia samą deﬁnic ę
tego z awiska, dostosowu ąc ą każdorazowo do potrzeb argumentac i i w zależności od
przy mowane optyki przesuwa ąc granicę mięǳy dopuszczalnym naśladownictwem, plagiatem w sensie etycznym oraz plagiatem w ścisłym sensie prawnym. Trudność zda e się
wynikać również z same natury tego z awiska, które w kole nych u ęciach odsłania swó
dialektyczny charakter, powiązany z całokształtem z awisk kulturowych.
Prześleǳenie całego szeregu konstruowanych przez Irzykowskiego deﬁnic i plagiatu może pozwolić na zrekonstruowanie te dialektyki oraz umieszczenie e w szerszym
kontekście wypracowywane przez krytyka koncepc i kultury. Deﬁnic a podstawowa, na
którą powołu e się Irzykowski, pochoǳi od Fryderyka Hebbla i „określa plagiat ako
przywłaszczenie sobie pomysłu uż w akiś sposób zorganizowanego, choćby to był pomysł
na drobną skalę”⁴⁴⁵. W takim e brzmieniu istotne są, moim zdaniem, trzy elementy.
Po pierwsze, plagiat polega na przywłaszczeniu, czyli prze ęciu cuǳe własności, uczynieniu cuǳego dobra swoim własnym. W tym sformułowaniu pobrzmiewa przekonanie
Irzykowskiego, wyrażane w omawianym wcześnie a un u pra a autor iego, o istotne
nieodróżnialności dóbr materialnych i niematerialnych. Przedmiot plagiatu, eśli może
zostać przywłaszczony, musi w pierwsze kole ności stanowić przedmiot własności, a więc
przedmiot relac i wyłącznego posiadania zachoǳące mięǳy nim a ego właścicielem. Po
drugie, tym przedmiotem est pomysł, a więc twór ideacy ny, niematerialny, powsta ący w umyśle. Ponadto, po ęcie pomysłu zda e się implikować ego nowatorstwo, musi
więc być to pomysł w istocie nowy, wcześnie nieistnie ący, choćby nawet to nowatorstwo było tylko nieznaczne, „na drobną skalę”. Nie choǳi tu więc o wielkie idee czy
systemy ﬁlozoﬁczne, ale nawet o na mnie sze myśli, o ile tylko wykazu ą się nowością,
która pozwoliłaby przypisać e do konkretnego właściciela, czyli — autora. Wreszcie po
trzecie, pomysł ten musi uż być „w akiś sposób zorganizowany”. Ten element deﬁnic i okazu e się w na trudnie szy do uchwycenia, a w toku wywodu Irzykowskiego nabiera
zróżnicowanych znaczeń. Zresztą trudność w określeniu stopnia tego „ akoś” zosta e zasygnalizowana przez Irzykowskiego uż w następnym zdaniu, gdy dopowiada: „Owóż literat
⁴⁴²
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powinien czuć, co znaczy to zorganizowanie”⁴⁴⁶. Nie sposób więc, sugeru e Irzykowski,
ednoznacznie określić stopnia tego zorganizowania, ednak niepisane normy profes i literackie powinny pozwalać na ego każdorazowe uchwycenie.
Zanim prze dę do analizy kole nych dookreśleń owego „ akoś”, chciałbym wskazać
na zasadniczą zbieżność te deﬁnic i z funkc onu ącymi w prawie autorskim określeniami
ego przedmiotu. Przypomnę art.  ustawy o prawie autorskim z  roku: „Przedmiotem prawa autorskiego est od chwili ustalenia w akie bądź postaci (słowem żywem,
pismem, drukiem, rysunkiem, barwą, bryłą, dźwiękiem, mimiką, rytmiką) każdy prze aw
ǳiałalności duchowe , noszący cechę osobiste twórczości”⁴⁴⁷. Z kolei Stefan Ritterman,
autor komentarza do ustawy, tak rozwĳa tę deﬁnic ę: „ǲiełem est twór ducha luǳkiego, polega ący na przedstawieniu w oryginalne formie pewne treści, zaczerpnięte ze
świata rzeczywistości, świata fantaz i, świata myśli, lub świata tonów”⁴⁴⁸. Oba te u ęcia
zawiera ą wszystkie te elementy, które są również istotne dla Irzykowskiego: pomysł —
czyli „prze aw ǳiałalności duchowe , noszący cechę osobiste twórczości” lub „twór ducha luǳkiego”; pewien stopień zorganizowania — czyli „ustalenie w akie bądź postaci”
lub „przedstawienie w oryginalne formie pewne treści”; natomiast przypisanie do określone osoby, czyli autora, deﬁniu e art.  ustawy („Prawo autorskie należy w zasaǳie
do twórcy ǳieła”). Choć więc Irzykowski zastrzegał, że w ego rozważaniach ważnie szy
od plagiatu „kryminalnego” est plagiat „literacko-psychologiczny”, to w zasadniczych
zrębach choǳi mu o ten sam przedmiot, deﬁniowany przez prawo autorskie. Podstawą
te rozbieżności może być przekonanie krytyka, że prawo za mu e się tylko poważnymi
wykroczeniami przeciw własności literackie (czyli plagiatem „kryminalnym”, będącym
przedmiotem przepisów karnych zawartych w ustawie w artykułach –), i zapoznanie ogólnie szych ambic i twórców ustawy, by w ak na szerszy sposób określić charakter
relac i zachoǳących mięǳy twórcą a ǳiełem. Mimo to wahania Irzykowskiego dotyczące stopnia „zorganizowania” pomysłu są analogiczne wobec wahań doktryny prawnoautorskie , obserwowanych po ǳiś ǳień, w odniesieniu do stopnia ochrony utworu⁴⁴⁹.
Problem, który usiłu e rozwiązać Irzykowski, polega ący na określeniu granicy mięǳy
plagiatem a nieuniknionym naśladowaniem, est też podstawowym problemem prawa
autorskiego.
W tekście Irzykowskiego można zidentyﬁkować co na mnie kilka stopni zorganizowania pomysłu, które krytyk podciąga pod miano plagiatu. Uporządku ę e tuta w kole ności od na większego do na mnie szego sformalizowania. Po pierwsze, Irzykowski
uważa za plagiat prze ęcie całego sformułowania i ako przykład poda e wykorzystanie
przez pewnego młodego krytyka ukutego przez autora Pałuby określenia: „sfałszowanie
wewnętrznego monologu”⁴⁵⁰. Jak podkreśla Irzykowski, nie choǳi tu wyłącznie o układ
słów, ale również o sto ącą za nim pracę myślową, a więc łącznie — o „zorganizowany
pomysł”, przy czym należy podkreślić, że w tym wypadku dotyczy to fachowego określenia pewnego z awiska literackiego. Ten ostatni warunek nie est ednak wymagany,
gdyż — ak Irzykowski pisał eszcze w Rabunku prawa autorskiego: „Moim zdaniem, uż
także sam pomysł, wypowieǳiany choćby na bezozdobnie , wystarczy, żeby mu przyznać
znamiona utworu w znaczeniu art.  i dać mu prawo ochrony”⁴⁵¹. Nie est więc istotne,
zdaniem Irzykowskiego, czy sformułowanie samo w sobie est wartościowe, czy choćby ścisłe, gdyż równie dobrze może ono być „na bezozdobnie sze”, o ile tylko zawiera
oryginalny pomysł.
Po drugie, plagiat może dotyczyć ednego słowa, eśli ma ono charakter „wynalazku
ęzykowego” — neologizmu. Za taki uważa Irzykowski — skądinąd słynący ze skłonności
⁴⁴⁶
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do stwarzania wielu nowych terminów o zasięgu lokalnym, ma ących opisywać szczegółowe z awiska⁴⁵² — słowo „futuryzac a”, którego miał użyć ako pierwszy, a które zostało
prze ęte przez futurystów⁴⁵³.
Po trzecie, przedmiotem zawłaszczenia może się stać określony styl czy, ak powiada krytyk, „maniera”. Nie musi ona polegać na wykorzystywaniu konkretnych słów czy
ﬁgur, ale może dotyczyć również pewnego mechanizmu twórczego, takiego ak — rozpoznana u futurystów — maniera „niespoǳiewanego wplatania w wiersz takich właśnie
szczególików realistyczno-prozaicznych ak owa kieszonka”⁴⁵⁴.
Po czwarte, plagiatem est także używanie gotowych toposów, takich ak „Murzyn”,
którego obecność z niepoko em zauważa Irzykowski w wierszach Słonimskiego, Sterna
i Wata. W swo e polemice Stern podkreśla, że „Murzyn” stanowi dobro wspólne, roǳa
toposu:
Mówienie zaś o Murzynach wogóle plag atem nie est, podobnie ak
mówienie o greckich herosach i bóstwach w poez i pseudoklasyczne , ak
ogólne zainteresowanie, akie buǳili wśród romantyków rozbó nicy i korsarze, el i wodnice, ulubione akcesor a te poez i. Murzyn est tylko tym
elfem współczesności⁴⁵⁵.
W odpowieǳi Irzykowski stwierǳa, że korzystanie z tego roǳa u „dóbr wspólnych”
est niegodne „pioniera” „nowe epoki literackie ”, a więc — eśli nawet est powszechnie
dopuszczalne, to wciąż pozosta e plagiatem.
Te cztery dookreślenia stopnia zorganizowania pomysłu obe mu ą środki sformalizowania myśli. Irzykowski pozosta e tu więc w zgoǳie z doktryną prawnoautorską, która
chroni właśnie wyrażenia, a nie treści. Irzykowskiego ednak, autora al i o tre , to
podstawowe dla prawa autorskiego rozróżnienie w na mnie szym stopniu nie zadowala.
„Jakoś” z Hebblowskie deﬁnic i zosta e przez Irzykowskiego eszcze barǳie uszczuplone.
Po piąte bowiem, splagiatowana może zostać sama myśl, nawet eśli nie wiąże się z akimś określonym sposobem wyrażania. Zorganizowanie nie musi obe mować wyłącznie
zastosowanych formalnych środków ekspres i (słów, ﬁgur, stylistyki). Irzykowski poda e
taki przykład:
Niedawno pp. Słonimski („Wiadomości Literackie”) i Wat („Miesięcznik Literacki”) posprzeczali się z sobą o to, kto pierwszy z nich podał myśl,
że opisy wo enne, służące rzekomo pacyﬁzmowi ak u Remarque’a, mogą
ednak zachęcać do wo ny. Myśl ta była prawǳiwa, zorganizowana — nowy
fałd, i rzeczywiście godna sporu — akkolwiek człowiek zna ący uż dawnie
problematykę literacką wie, że nie est ona nowa, bo swego czasu z powodu
Nany Zoli rozpatrywano np. inną analogiczną kwestię, mianowicie czy opisy
obycza ów tam zawarte są ednak pornograﬁą mimo swe pozorne tendenc i
moralizatorskie ⁴⁵⁶.
Kontrowers a dotyczy tuta samego pomysłu, bez powiązania z wąsko, czyli stylistycznie, rozumianym sposobem „zorganizowania”. Pomimo odmiennych sposobów sformułowania, dla Irzykowskiego kwestia wciąż pozosta e zasadna. Poda e przy tym roǳa dookreślenia tego, czym est owo zorganizowanie: „nowy fałd”, wskazu ąc ednak tym samym racze na warunek oryginalności samego pomysłu, niż stopień ego formalizac i.
Co więce , w następnym kroku poda e w wątpliwość również tę oryginalność, odnosząc
się nie tyle do wcześnie szych sformułowań dotyczących relac i mięǳy przedstawieniami
⁴⁵²(…) Irzykowski — skądinąd słynący ze skłonności do stwarzania wielu nowych terminów o zasięgu lokalnym, ma ących opisywać szczegółowe z awiska — Jakóbczyk w książce poświęcone Irzykowskiemu umieszcza
nawet e y on ynala
y o ych r y o iego. Zob. J. Jakóbczyk, achy literac ie , s. . [przypis
autorski]
⁴⁵³ o o utury ac a t rego ia u y a o pier y a t re o ta o pr e te pr e utury t — K. Irzykowski,
i a ro pro one
, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁵⁴ o tr ecie pr e iote a a c enia o e i ta
⁴⁵⁵„Mówienie zaś o Murzynach wogóle plag atem nie est (…)” — A. Stern,
eryt erytory u, s. .
[przypis autorski]
ia o o ci iterac ie i at
ie i c ni iterac i
— K. Irzykowski,
⁴⁵⁶ Nie a no pp oni i
o
r porcelany, s. . [przypis autorski]
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wo ny a pacyﬁzmem, ile do homologiczne struktury argumentacy ne dotyczące etycznych efektów literackie reprezentac i. Okazu e się więc, że uż nie tylko sam pomysł, ale
nawet struktura tego pomysłu est wystarcza ącym ego „zorganizowaniem”. Podobnie
— to po szóste — rzecz się ma z doborem „surowych tematów”⁴⁵⁷, które sta ą się przedmiotem przywłaszczeń i naśladownictw. Irzykowski poda e przykłady „nowel ze świata
zwierzęcego”, literatury fantastyczne oraz fantastyczno-kole owe , powieści wo ennych,
a także biograﬁi i reportaży — wskazu ąc tym samym nie tylko na same tematy, ale
również na całe wzorce gatunkowe.
Przedmiotem plagiatu — po siódme — nie musi być, zdaniem Irzykowskiego, koniecznie forma ęzykowa. W literaturze przywłaszczeniu może ulec także z awisko z inne sfery, np. publiczny performans rosy skiego futurysty Wasyla Kamieńskiego, który
„urząǳał sobie taki kawał, że choǳił z łyżeczką w butonierce, ma ąc obie połowy twarzy pomalowane na inny kolor”⁴⁵⁸ — splagiatowany, zdaniem krytyka, przez Brunona
Jasieńskiego w ucie
utonierce.
Wreszcie, po ósme, przyzna ąc się do ode ścia daleko od deﬁnic i Hebbla, wskazu e
Irzykowski na boda na barǳie radykalną deﬁnic ę plagiatu: „faktem est, że i wyraz,
nawet przecinek może być pomysłem. W pomyśle nie choǳi o ego podkład wizualny”⁴⁵⁹. „Jakiś stopień organizac i”, który w założeniu miał stanowić granicę odǳiela ącą
plagiat od etycznie poprawnych — czy legalnych — użyć ęzyka i być rozpoznawalny dla
pisarzy, okazu e się tuta do tego stopnia niewielki, że w zasaǳie irrelewantny. W przywoływanych tu deﬁnic ach przedmiotu plagiatu, inspirowanych — co trzeba podkreślić
— żywiołem polemicznym, Irzykowski posuwa się tak daleko, że ostatecznie usuwa ze
swo e koncepc i mie sce na akikolwiek roǳa formalizac i, pozostawia ąc ako przedmiot
konieczne ochrony sam tylko pomysł.
W ednym mie scu Irzykowski proponu e ednak nieco odmienną deﬁnic ę plagiatu, która nie opiera się na synchronicznie u mowanych zbieżnościach mięǳy, na ogólnie
mówiąc, składnikami kultury, ale na stosunkach czasowych. W deﬁnic i te choǳi o stopień nowości, aki charakteryzu e dany pomysł, oraz o ruch upowszechniania czy zapominania, który sprawia, że owa nowość traci swo ą wyrazistość. Jak pisze krytyk: „Mĳa
czas, mĳa moda. Toteż odległość w czasie stanowi barǳo wiele — choć nie wszystko!
— o tym, czy mamy do czynienia z plagiatem i modą. Rzecz ma się tu nieco podobnie
ak z patentem, który po pewnym okresie wygasa” — i dale : „gdyby kto ǳiś zechciał
naśladować pomysł «żywiołaków» Grabińskiego (z i gi ognia), byłby to plagiat — chociaż nie bęǳie nim może za lat , gdy ten typ się «uświęci»”⁴⁶⁰. Analogia z prawem
patentowym, którą — ak pamiętamy, Irzykowski krytykował, wskazu ąc na odmienny
charakter wartości wynalazku technologicznego i ǳieła literackiego, pozwala mu ednak
w tym mie scu na skomplikowanie nieco swo ego stanowiska dotyczącego deﬁnic i tego,
co może się stać przedmiotem plagiatu. Ta deﬁnic a opiera się ednak na tym samym typie
argumentac i, którą przeciwko Irzykowskiemu wysunął Stern, wskazu ąc na „uświęcone”
dobra wspólne, wypracowywane przez literaturę i stanowiące e tworzywo. Aby wy aśnić tę sprzeczność, Irzykowski odwołu e się do po ęcia postępu w zakresie teorii plagiatu
i ochrony własności literackie („Wyrobienie i zaostrzenie po ęcia plagiatu uważam za
zdobycz kulturalną”⁴⁶¹) i wskazu e, że o ile eszcze w XIX wieku korzystanie z literackich dóbr wspólnych było dopuszczalne, o tyle współcześnie est ono uż po prostu —
plagiatem.
Ten moment ukazu e ednak, w aki sposób Irzykowski wikła się w sprzeczności i z akim uporem usiłu e podporządkować deﬁnic ę plagiatu — ako przeciwieństwa absolutne oryginalności — aktualnym potrzebom argumentac i. Można to wikłanie się przypisać polemicznemu temperamentowi krytyka, ale znacznie ciekawsze okazu e się pomyślenie o nim ako symptomie pewnych strukturalnych sprzeczności wpisanych w sam
⁴⁵⁷ ontro er a otyc y tuta a ego po y u
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁵⁸ r e iote plagiatu po i
e nie u i y
— K. Irzykowski, i a ro pro one
, s.
. [przypis autorski]
po y le nie cho i o ego po a i ualny
⁴⁵⁹ a te e t e i yra na et pr ecine o e y po y e
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁶⁰
ac a
a o a
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
⁴⁶¹ yro ienie i ao tr enie po cia plagiatu u a a a o yc ulturaln — Tamże, s. . [przypis autorski]
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dyskurs prawa autorskiego. Broniąc po ęcia oryginalności, Irzykowski nieustannie musi
„podwyższać poprzeczkę” i tym samym pomnie szać obszar nieplagiatowych użyć ęzyka.
Jeśli bowiem — ak postaram się pokazać — samo po ęcie oryginalności est aporetyczne, to wszelkie próby budowania na nim konstrukc i etycznych czy prawnych skazane
są na popadnięcie w te fundacy ne sprzeczności. Zachoǳi tu podobny mechanizm ak
w przypadku opozyc i dóbr materialnych i niematerialnych, którą krytykował Irzykowski
w odniesieniu do pro ektu ustawy o prawie autorskim, stosu ąc „dekonstrukcy ną logikę
argumentac i”⁴⁶². Jeśli wszelkie dobra są w pierwsze kole ności niematerialne, a uǳiał
czynnika społecznego w kształtowaniu wartości dóbr materialnych ( ako przykład Irzykowski podawał hotel Bristol w Warszawie, o którego wartości na rynku nieruchomości
decydu ą nie tylko ego cechy, ale również, a może przede wszystkim, inastruktura
mie ska powsta ąca ze środków publicznych⁴⁶³) est taki sam, ak w odniesieniu do dóbr
niematerialnych, to — ak powiada Irzykowski — cała ta opozyc a „wkracza w takie sporności, że prawa na tym absolutnie nie można zbudować — tak samo, ak nie można go
budować na sporne doktrynie o korzyściach wolne konkurenc i”⁴⁶⁴. Nie przeszkaǳa to
ednak krytykowi żądać dla literatów uprawnień przypisywanych własności dóbr materialnych, tak akby status prawny tych ostatnich nie podlegał zakwestionowaniu przez całą
ego argumentac ę. Polemiczny wigor Irzykowskiego pozwala tym samym na zidentyﬁkowanie sprzeczności wpisanych w dyskurs opiera ący się na aporetycznych podstawach.
Tego roǳa u mechanizmy obserwować można w ego pro ekcie krytycznoliterackim
nie tylko w odniesieniu do plagiatu, zanim ednak prze dę do kontekstu rozwĳanych przez
Irzykowskiego koncepc i dialektyki historyczne , chciałbym eszcze pokrótce wskazać na
tworzoną przez krytyka typologię plagiatów, obe mu ącą kilka roǳa ów motywac i za nimi sto ących. Pozwoli to uzupełnić wcześnie szy przegląd deﬁnic i plagiatu i lepie ukazać,
w akich zakresach funkc onu e dialektyka plagiatu w u ęciu autora enia in a.
Z edne strony mamy plagiaty w pełni świadome, a przez to — cyniczne. Wśród nich
da e się zidentyﬁkować różne typy, zależne od stopnia tego cynizmu. Po pierwsze, istnie ą
plagiaty polega ące na wykorzystywaniu osiągnięć literatur obcych w celu przedstawienia
ich ako własnych wobec niezorientowane publiczności, niepotraﬁące rozpoznać przywłaszczenia (na tym skądinąd opiera się główny zarzut formułowany wobec futurystów
przez krytyka — o tym barǳie szczegółowo późnie ). Po drugie, przywłaszczenie cuǳe
własności może służyć szybkiemu zbudowaniu własne pozyc i w środowisku literackim,
bez konieczności ponoszenia nakładów poczynionych przez oryginalnego twórcę (w tym
u ęciu u awnia się charakterystyczne dla Irzykowskiego rynkowe myślenie o pracy literackie ako pewne inwestyc i, która zwraca się po upływie czasu⁴⁶⁵). Dotyczy to, zdaniem
Irzykowskiego, szczególnie młodych twórców: „Gorączkowa atmosfera życia literackiego w wielkim mieście wymaga od nich sukcesów natychmiastowych, nie da e im czasu
pomyśleć, rozwinąć się; wtedy pomaga ą sobie plagiacikiem — zresztą w na lepsze wierze, że go spłacą późnie szą własną twórczością”⁴⁶⁶. Po trzecie, możemy mieć do czynienia
z beztroskim ignorowaniem szkodliwości plagiatu, spowodowanym niedocenianiem pracy włożone w stworzenie oryginalnego ǳieła⁴⁶⁷.
Z drugie strony, istnie ą także plagiaty nieświadome, wynika ące przede wszystkim
z braku odpowiednie kontroli nad własną pracą myślową. Nazywa e Irzykowski „plagiatami z wdeptanego ziarna”⁴⁶⁸, a ich specyﬁka ma polegać na tym, że opiera ą się na po⁴⁶² e on tru cy n logi argu entac i — Wedle określenia Ryszarda Nycza odnoszącego się do eseuNie ro u ialcy (R. Nycz,
y
o erni u rolego ena hi toryc noliterac ie, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Toruń , s. ). [przypis autorski]
⁴⁶³ a o pr y a r y o i po a a hotel ri tol
ar a ie
— K. Irzykowski, i a ro pro one
, s. . [przypis autorski]
ta a o a nie o na go
⁴⁶⁴ rac a ta ie porno ci e pra a na ty a olutnie nie o na u o a
u o a na porne o trynie o or y ciach olne on urenc i — Tamże, s. . [przypis autorski]
— Na ten temat zob. J. Jakóbczyk, achy
⁴⁶⁵ ty u ciu u a nia i chara tery tyc ne la r y o iego
literac ie , s. . [przypis autorski]
⁴⁶⁶ or c o a at o era ycia literac iego
iel i
ie cie y aga o nich u ce
natych ia to ych nie
a e i c a u po y le ro in i te y po aga o ie plagiaci ie
re t
na lep e ier e e go p ac
p nie
a n t rc o ci — K. Irzykowski, o
r porcelany, s. . [przypis autorski]
— K. Irzykowski, i a ro pro one
⁴⁶⁷ o tr ecie o e y ie o c ynienia e tro i ignoro anie
, s. . [przypis autorski]
eptanego iarna — K. Irzykowski, o
r porcelany, s. . [przypis autorski]
⁴⁶⁸ plagiata i
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myśle stworzonym, ale eszcze niedostatecznie usystematyzowanym przez kogoś innego.
Prze ęcie takiego pomysłu i wykorzystanie go we własnym ǳiele czyni z niego w ostateczne instanc i plagiat. Irzykowski powołu e się przy te okaz i na Freuda, wskazu ąc
na mechanizm wyparcia ako uprawdopodobnia ący tego roǳa u z awiska. Tego roǳa u
plagiat może się ednak dokonywać również wskutek niedostateczne wieǳy o istnie ących uż pomysłach, wskutek czego naiwnie pode mu ąc przepracowane uż idee, również
popełnia się plagiat. Przy okaz i plagiatu nieświadomego Irzykowski nie wyklucza możliwości zaistnienia tego samego pomysłu u różnych autorów ednocześnie i niezależnie,
przy czym ogranicza go właściwie tylko do pewnych ogólnych motywów właściwych dla
specyﬁcznych środowisk (np. motywu zemsty nad krytyką literacką⁴⁶⁹).
Dopuszczalność plagiatu nieświadomego, wciąż ednak pozosta ącego plagiatem, odsyła do wcześnie szych o kilka lat rozważań Irzykowskiego nad procesem historycznym.
Usiłu ąc wy aśnić, dlaczego krytykowane przez niego naśladownictwo est z awiskiem
tak powszechnym, Irzykowski konstruu e obraz procesu historycznego, w którym powtórzenie est uż nie tylko etycznie naganne, ale okazu e się strukturalnie niezbędne.
Widmo plagiatu
Podobny do wyże opisywanego radykalizm w ǳieǳinie oryginalności i naśladownictwa Irzykowski deklarował w opublikowanym w  roku tekście Włażą w swo e
korzenie!, w którym poddawał krytyce skłonność ówczesne literatury polskie do wykorzystywania historycznych wzorców oraz konstruowania mitologii źródła, opiera ące
się na ﬁgurach naiwnego mieszkańca wsi lub tatrzańskiego górala. Na ogólnie mówiąc,
choǳi tu o indukowany doświadczeniem nowoczesności resentyment, właściwy, zdaniem krytyka, nie tylko kulturze polskie , ale również m. in. sy onistycznemu pro ektowi politycznemu, opartemu na tęsknocie „do swych lat ǳiecięcych, do swego mie sca
uroǳenia”⁴⁷⁰. W opinii Irzykowskiego tego roǳa u skłonności ma ą charakter wyłącznie
reakcy ny i w istocie nie służą niczemu innemu ak tylko uniknięciu konontac i z istotnymi problemami współczesności. W toku te krytyczne diatryby Irzykowski wskazu e
na edyne, ego zdaniem, dopuszczalne uzasadnienie nawiązywania do przeszłości:
Wracanie do źródeł może mieć tylko ten edyny sens, że te źródła służą
za przykłady, ma ące pośrednio odǳiaływać na ocknienie się ednostronnie zacietrzewione twórczości. Da my na to, że akiś kierunek artystyczny
zabłąkał się, przeszedł w szablon i nie zna du e wy ścia. Otóż widok akie ś
dawne czy obce techniki artystyczne , akie ś dawne kultury, dawne ﬁlozoﬁi, ma nam tylko unaoczniać tę prawdę, że ak przeszłość wypełniła
tysiące możliwości kulturalnych i artystycznych, tak samo przyszłość, chociaż zamglona, nie est pustą otchłanią, lecz rezerwoarem tysiąca śpiących
możliwości oryginalnych, które nowym zaklęciem obuǳić należy. (…) Każde cofnięcie się w tył historii powinno mieć na celu tylko nabranie nowego
rozpędu do wzięcia przeszkody⁴⁷¹.
Podany przez Irzykowskiego przykład „zabłąkanego kierunku artystycznego” wyraźnie wskazu e, że krytyk odrzuca takie myślenie o źródłowości, które byłoby równoznaczne
z oǳyskiwaniem pierwotnego zamysłu czy pierwotne obecności. Przeszłość może stanowić wyłącznie przykład tego, że możliwa est wciąż odnawiana i nakierowana na przyszłość — oryginalność. Jednocześnie autor przestrzega przed biernym stosunkiem wobec
historii, która stanowi gotowe źródło do naśladownictwa:
Byłoby rzeczą smutną, gdyby właśnie to, co ma nas napełnić otuchą
i odwagą do nowych czynów oryginalnych, obezwładniło naszą oryginalność
i wprzęgło nas w arzmo naśladownictwa — bo te stare epoki są zacza onymi upiorami, które nas wabią, aby się w nas kontynuować, aby żyć naszym
⁴⁶⁹np oty u e ty na ryty literac — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁴⁷⁰ o ych lat ieci cych o ego ie ca uro enia — K. Irzykowski, yn i o o ry ery e el a o
poeta oniec no ci, red. A. Lam, Wydawnictwo Literackie, Kraków , s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
⁴⁷¹ racanie o r e o e ie tyl o ten e yny en
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kosztem, kosztem naszych własnych możliwości. Mamyż zamieszkiwać cuǳe ruiny czy sami tworzyć coś takiego, co by kiedyś ako ruina imponowało
naszym następcom i hipnotyzowało ich? Mamyż być naśladowcami czy naśladowanymi? Niech ruiny nie zamienia ą nas w kamienie, lecz mówią: na
was kole !⁴⁷²
Istotne są tuta dwa momenty: po pierwsze, stawką konontac i z historią est, zdaniem Irzykowskiego, emancypac a od nie . Krytykowi choǳi przede wszystkim o ukonstytuowanie podmiotowości niezależne od wpływów przeszłości i tradyc i, samostanowiące i wychylone w przyszłość — słowem: nowoczesne . Po drugie, wyraźny est w takim obrazie historii mechanizm konﬂiktu pokoleń, w ramach którego każde z nich ustanawia własny paradygmat, aby wyemancypować się od pokoleń przeszłych, a zarazem
zniewolić pokolenie przyszłe (które z kolei samo bęǳie musiało się wyemancypować
itd.). Dlatego alternatywa, aką zarysowu e Irzykowski, to albo być „naśladowcami”, albo
„naśladowanymi”.
W późnie szym o trzy lata tekście
ta t linii piralne Irzykowski wprost nawiązue do swoich wcześnie szych poglądów, wprowaǳa ąc do nich znaczące korekty. Tuta też
krytyk wyraźnie stawia wobec kultury polskie zarzut naśladownictwa: „to, że my naśladu emy uż samo naśladowanie, że nawet pomysły do naśladownictwa i wzory czerpiemy
od obcych, tak że zagranica uczy nas nawet roǳimości i oryginalności”⁴⁷³. Analizu ąc
te zagadnienia, wskazu e Irzykowski, podobnie ak uczyni to dekadę późnie , na problem naśladownictwa nieuświadomionego, wynika ącego z głębokiego uwewnętrznienia
i przepracowania wzoru:
(…) gotowe ǳieło tak imponu e i owłada wyobraźnią, że sta e się wzorem i celem, nie est to uż ednak proste plagiatowe naśladownictwo symptomów, lecz proces głębszy i barǳie organiczny. Choǳi tu o szlachetny
eksperyment, by wcielić w siebie wszystko to, co est pożądania godnym,
i tak urość, by przebyć szkołę, na które końcu ukaże się droga do własne
twórczości⁴⁷⁴.
Naśladowanie okazu e się tuta koniecznym momentem wypracowywania własne indywidualności i własnego idiomu artystycznego. Pomysł ten w swoich zasadniczych zrębach nie różni się od opisu relac i do przeszłości z a
o e or enie I tuta odniesienie do przeszłości ma służyć wyłącznie wyemancypowaniu się od nie , ustanowieniu
własne , autonomiczne podmiotowości. Drobna korekta, którą wypracowu e Irzykowski, polega na tym, że teraz to odniesienie do przeszłości okazu e się konieczne. Jak pisze
krytyk:
Przedtem skłonny byłem uważać każde „nawiązywanie” za bezpłodny powrót do pewnego punktu na obwoǳie koła i wyobrażałem sobie, że twórczość ǳisie sza powinna bez oglądania się na przeszłość wypełniać sobie właściwe, swoiste zdania, zaś przykłady z przeszłości ma ą być dla nie chyba
tylko zachętą do oryginalności we własnym zakresie. Temu też dałem wyraz
w poprzednie rozprawie. Lecz szatańska dialektyka może zakwestionować
i tę zbyt ostrożnie izolu ącą oryginalność. (…) Linia dalszego rozwo u twórczości kulturalne nie powraca wprawǳie do opuszczonych „wątków” i nie
przecina ich, ale przechoǳi obok nich kształtem linii spiralne . Któż bowiem wie, czy ednym z e swoistych zadań nie est właśnie uporanie się
z balastem pamięci, z niebezpieczeństwem zróżniczkowania się postulatów
życiowych. Naiwna zachłanność neoistów niech nikomu nie zbrzyǳa chęci
uporania z tymi przeszkodami, które są zarazem swoistym materiałem⁴⁷⁵.

⁴⁷² y o y r ec
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— Tamże, s. . [przypis autorski]
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Stosunek do przeszłości nie polega tym samym na biernym naśladowaniu czy kontynuowaniu (na tym polegałby „neoizm”) historycznych wzorców, ale racze na ich przepracowywaniu, dokonu ącym się w trybie koniecznego rozminięcia, i rea ing, umożliwiaącego zaistnienie niezbędne dla oryginalności — różnicy. Stawką tego dialektycznego
stosunku do historii (skądinąd pod wieloma względami przypomina ącego późnie sze
koncepc e Waltera Beǌamina) est ednak opanowanie te różnicy. Jak bowiem stwierǳa Irzykowski: „ǲiś nawet rewoluc i nie można robić ani przeżyć naiwnie, gdyż zaraz
się narzuca ą przykłady z przeszłości, asoc ac e, porównania. (…) mylnie uważa się za linię
kołową to, co est właśnie linią spiralną, t . wyraﬁnowaniem rac onalistycznym, ale nie
uświadomionym. Choǳi mi o to, żeby ono było uświadomione”⁴⁷⁶. Proste powtórzenie
historii nie est możliwe właśnie z tego względu, że zawsze uż rozpozna e samo siebie
ako powtórzenie (dlatego rewoluc i nie można przeżyć naiwnie). Krokiem koniecznym,
aby wobec przeszłości się wyemancypować, est, zdaniem Irzykowskiego, rozpoznanie
nie tylko statusu powtórzenia, ale również zdanie sobie sprawy z nieuchronne różnicy
wpisane w to powtórzenie. Takie (dialektyczne) zapośredniczenie historii „po linii spiralne ” przeciwstawia Irzykowski z awisku „ordynarnego, ale na częstszego małpiarstwa”,
czyli po prostu plagiatu, polega ącego w tym kontekście, ak się zda e, na świadomym
i celowym powtarzaniu wzorów z przeszłości bez elementu różnicy.
Jak komentu e Wo ciech Głowala: „Tłumaczy ona, ta zasada [spiralnego rozwo u —
przyp. MJ], również rzekomą wieczność różnych problematów, postaw luǳkich, z awisk
artystycznych. W gruncie rzeczy edno pozosta e absolutnie stałe — sama energia, z aką
wartość się przemienia”⁴⁷⁷. Powtórzenie z różnicą okazywałoby się w te perspektywie formułą postępu, którego Irzykowski pozostawał konsekwentnym wyznawcą i który ǳięki
zasaǳie spiralności dawałoby się obronić, pomimo niemożliwego do zanegowania istnienia powtórzeń i naśladownictw. „W tym sensie — twierǳi Ryszard Nycz — mylą się ci,
którzy przeczą istnieniu akiegokolwiek postępu w sztuce; nie ma bowiem ani wiecznych
powrotów do tych samych wzorców, które nie zmieniałyby ich zarazem w pewien sposób (vide «twórczość przetwórcza») — ani wiecznych odkryć, których nie wchłonęłaby
historia literatury”⁴⁷⁸. Artur Królica wskazu e na wpisane w tę formułę wyzwanie:
Powrót odbywa się na „wyższym skręcie” spirali, w otoczeniu nowe , barǳie skomplikowane i wieloznaczne rzeczywistości. Treść problemów est
uż inna, wymaga pogłębione analizy z różnych punktów wiǳenia, stanowi wyzwanie nie tyle dla woli, ak chcą zwolennicy myślenia historycznego,
ile dla intelektu. Dla te nowe treści znaleźć trzeba nowe formy wyrazu,
nazwać e, przede wszystkim zaś dostrzec. Intelektualne zadanie, które stoi
przed ludźmi kultury, to „rozciągnięcie” owe ǳie owe spirali, a więc realizowanie idei postępu⁴⁷⁹.
Związany z postępem imperatyw oryginalności, „permanentne wynalazczości form”⁴⁸⁰,
nie ulegałby w tym świetle zakwestionowaniu. Świadome rozpoznanie różnicy wpisane
w historyczne powtórzenie stawiałoby przed twórcami nawet większe trudności, wynikaące z konieczności wyemancypowania się od historycznych wzorców w celu stworzenia
czegoś prawǳiwie nowego.
Wbrew pozornie koncyliacy nemu wobec przeszłości wydźwiękowi koncepc i spiralnego rozwo u, uzasadnia ona w istocie postulat oryginalności radykalne , coraz trudnie sze z każdym nawrotem historyczne spirali. Stąd też wynika ton, z akim Irzykowski
krytyku e plagiat naiwny i nieświadomy, wynika ący z niezna omości tego, co uż było. Wprowaǳanie w obieg, sugeru e krytyk, fałszywe oryginalności, która skrywa tylko
powrót tego, co było, est o tyle niebezpieczne, o ile skazu e nas na podporządkowanie
„widmom przeszłości”. Tym też tłumaczą się wzrasta ące wymogi dotyczące oryginalności
⁴⁷⁶
i na et re oluc i nie o na ro i ani pr e y nai nie
— Tamże, s. –. [przypis autorski]
⁴⁷⁷ u ac y ona ta a a a piralnego ro o u
pr yp
r nie r e o
iec no
— W. Głowala, enty entali i pe anteria, s. . [przypis autorski]
ty en ie yl i ci
— R. Nycz, y o erni u, s. . [przypis autorski]
⁴⁷⁸
⁴⁷⁹ o r t o y a i na y y
r cie pirali
— A. Królica, o ta a ycho a cy a po ta a ler a,
s. . [przypis autorski]
⁴⁸⁰ per anentne ynala c o ci or — R. Nycz, y o erni u, s. . [przypis autorski]

  Nieuchronny plagiat



(oraz powiększa ący się zakres deﬁnic i plagiatu): coraz większe est bowiem archiwum,
które prawǳiwie oryginalny twórca musi przezwyciężyć, aby sprostać wymogom teraźnie szości oraz — co nawet ważnie sze — przyszłości.
Jeśli oryginalność polega na przezwyciężaniu przeszłości, to nieuchronnie skazana
est ona na pewien roǳa naśladownictwa — wprowaǳa ącego, co prawda, różnicę, ale
wciąż naśladownictwa. Dlatego też w lagiato y chara ter e Irzykowski — nawiązu ąc do koncepc i Borowego — przyzna e pewne mie sce plagiatowi, ak go nazywa,
twórczemu. „Plagiat est dobry tylko wtedy, gdy się sta e szkołą oryginalności”⁴⁸¹ — powiada Irzykowski, wskazu ąc ednocześnie na element tymczasowości i przezwyciężenia
niezbędny dla zaakceptowania literackich przywłaszczeń, bo i „szkoła oryginalności” to
eszcze nie oryginalność. Podobnie ak w przypadku stosunku do przeszłości w modelu
„linii spiralne ”, relac a twórcy do obcych wpływów musi mieć charakter dialektycznego przepracowania. W przytoczonym sformułowaniu Irzykowskiego plagiat bowiem nie
sta e się „budulcem” oryginalności, ale właśnie — e szkołą. Sama oryginalność polega
natomiast na uwolnieniu się od wpływów, które ednak nie może się dokonać bez ich
rozpoznania.
Wspomina o tym Irzykowski również na wstępie ese u o nict o poe i:
Oryginalność, eżeli ą artysta posiada istotnie, ziszcza swo e prawa pomimo wszelkich wpływów zewnętrznych, bo ona każdy wpływ pota emnie
przerabia, nie trzeba się więc o nią bać i spec alnie e pielęgnować — byłoby
to nie ako naśladownictwem oryginalności, a więc ten sam błąd, którego się
chciało uniknąć⁴⁸².
Autentyczna oryginalność — w odróżnieniu od te fałszywe , która ako nowe przedstawia to, co stare — powsta e przez odniesienie do plagiatu w tym sensie, że biorąc
go pod uwagę, może go też świadomie odrzucić. Nie bez znaczenia est tu ednak wybór tego, co się odrzuca. Jak pisze Irzykowski: „W pewnych okolicznościach wyszukanie
sobie wzoru do naśladownictwa, nawet dobre cytaty mogą być na oryginalnie szym czynem literackim”⁴⁸³. Oryginalność może polegać również na inwency nym wyna dywaniu
wzorów z przeszłości — takich wzorów, które uległy zapomnieniu, a przez to niepostrzeżenie mogą powrócić pod szyldem nowości⁴⁸⁴. Zadaniem oryginalnego twórcy est
identyﬁkowanie takich uśpionych residuów przeszłości i ich przezwyciężanie.
Sama ednak możliwość oryginalnego gestu twórczego, uwarunkowana przepracowaniem przeszłości, nawet eśli prowaǳi do wyemancypowania się od e wpływów, z konieczności musi zawierać w sobie także elementy tego, co odrzuca. Oryginalność w świetle dialektyki postępu „w kształt linii spiralne ” nie est bowiem prostą negac ą, ale racze
Heglowskim Aufhebung⁴⁸⁵ — zniesieniem, zachowu ącym w sobie elementy tego, co
znosi. Z tego powodu nawet na barǳie radykalnie oryginalny gest nie może uwolnić
się od plagiatu. Plagiat okazu e się nie tylko etapem prze ściowym („szkoła oryginalności”) w droǳe do oryginalności, ale również — i przede wszystkim — warunkiem e
możliwości. Jak pisze Jakóbczyk: „Wtórność nie ma zatem charakteru przypadkowego,
incydentalnego, lecz, mówiąc na króce , strukturalny”⁴⁸⁶.
Irzykowski zda e sobie z tego sprawę, kiedy powiada: „Wiadomo, że bez sko arzeń
z twórczością poprzedników żadna twórczość nowa obe ść się nie może — pogłos est
podstawą wrażeń estetycznych”⁴⁸⁷. W innym mie scu (w artykule utury
a achy
⁴⁸¹ lagiat e t o ry tyl o te y g y i ta e o oryginalno ci — K. Irzykowski, o
r porcelany, s.
. [przypis autorski]
enia ine , red. A.
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z  roku) zaznacza ednak, że ów pogłos stanowi edynie warunek twórczości oryginalne : „Nie esenc ą, lecz warunkiem każde sztuki est pogłos, zapas utorowanych uż
wyżłobień w duszy, umożliwia ący nagłe sko arzenia myśli, krótkie spięcia uczuć na dalekich przestrzeniach”⁴⁸⁸. Choć dla Irzykowskiego strukturalne uwarunkowanie oryginalności przez plagiat est tylko momentem wstępnym, okazu e się ednak, że stawia ono
także granice możliwościom literackie oryginalności. W tym samym artykule doda e:
„Nowatorem ęzykowym można być tylko do pewne granicy, póki ǳiała kontrastowe
tło ęzyka dotychczasowego, po czym, po kilku próbach nonsensolalii, nawet na barǳie
lewicowy dadaista wraca wygłoǳony i znuǳony”⁴⁸⁹. Jeśli zatem oryginalność bez dialektycznego odniesienia do przeszłości nie może być prawǳiwa, to nie może ona też być bez
niego skuteczna. Jak komentu e Nycz: „Każde wartościowe — a także bezwartościowe
— ǳieło literackie usytuowane est w tym prymarnym kontekście wypowieǳeniowym,
któremu z edne strony zawǳięcza ǳieło swe powstanie oraz możliwość zrozumienia,
a który, z drugie strony, sam zawǳięcza ǳiełu innowacy nemu odkrycie nowych możliwości artykulac i ęzykowe ”⁴⁹⁰.
Oznacza to ednak również, że emancypac a od przeszłości, a tym samym uniknięcie
plagiatu, są nie tylko trudne, ale po prostu — niemożliwe. Widmo plagiatu, którego
nie sposób odegnać, tłumaczy również histeryczne gesty ponawiane przez Irzykowskiego
w lagiato y chara ter e zmierza ące do wyegzorcyzmowania go z każdego zakątka
twórczości literackie . Stopniowo rozszerza ąc zakres deﬁnic i plagiatu, aby nie ominąć
nawet na mnie szych ego prze awów, Irzykowski u awnia ednocześnie ego wszechobecność. Jeśli bowiem plagiat dotyczyć może nawet ednego słowa bądź przecinka, to oznacza
to, że est on nieusuwalnym składnikiem życia literackiego. Na tym tle konsekwentna
wiara Irzykowskiego w możliwość oryginalności, równoznaczne z emancypac ą, okazu e
się tyleż gorliwa, co zagrożona.
Oryginalny naród
Uprawiana przez Irzykowskiego krytyka plagiatu, choć może być odczytywana w perspektywie uniwersalnych mechanizmów historycznych, est ednak usytuowana w konkretnych, lokalnych warunkach literatury polskie w pierwszych latach po oǳyskaniu
niepodległości. Plagiatowy charakter… ma też ściśle wyznaczonych adresatów, których
Irzykowski wymienia z nazwiska: Anatol Stern, Brunon Jasieński, Aleksander Wat ( eden
raz po awia się Antoni Słonimski). Jest to adres nieprzypadkowy, ponieważ to właśnie futuryści głosili w swoich manifestach hasła radykalne oryginalności wychoǳące naprzeciw nowe sytuac i kulturalne i społeczne kra u, odrzucenia przeszłości, przekreślenia
romantycznego nimbu otacza ącego pisarzy, demokratyzac i życia kulturalnego i stworzenia nowe kultury polskie — hasła bliskie Irzykowskiemu i po awia ące się również
w ego tekstach. Mogłoby się wydawać, że Irzykowski powinien zostać naturalnym sprzymierzeńcem młode poez i, tymczasem prowokac a krytyka doprowaǳiła do u awnienia
— czy może wytworzenia — całego szeregu różnic mięǳy tymi bliskimi sobie programami, a w toku polemiki autor Beniaminka istotnie przelicytował w swoich deklarac ach
futurystów, skłania ąc Jasieńskiego i Sterna do zaǳiwia ąco zachowawczych reakc i.
Komentu ąc e Irzykowski z pewnym rozczarowaniem stwierǳa: „Patronami plagiatów robi się u nas Moliera, Szekspira, Fredrę. Zawsze te wzory historycznoliterackie
z przeszłości, nawet u futurystów!”⁴⁹¹. Zresztą eszcze rok wcześnie w artykule utury
a achy (z którego futuryści mieli przywłaszczyć sobie słowo „futuryzac a”) wskazywał
na istotne rozbieżności mięǳy swoim programem a futuryzmem:
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Futuryzm, to znaczy — tak tuta tego wyrazu używamy — antycypowanie przyszłości, gwałtowne wychylenie się na chwilę ponad przymusowe
etapy ewolucy ne i za rzenie, co tam nas może czeka (…). Ten futuryzm nie
ma oczywiście nic wspólnego z futuryzmem Marinettiego, który est małpką Nietzschego, spóźnionym impres onistą i wrzeszczkiem przestarzałych
haseł⁴⁹².
Na wyraźnie to właśnie ze względu na zbieżności programu futurystów ze swoim
Irzykowski uznał, że młoǳi poeci dokonu ą tego, co — ak usiłowałem pokazać wyże
— stanowiło w ego oczach na gorszy z punktu wiǳenia etyki literackie grzech: poda ą
za oryginalne to, co est w istocie tylko powtórzeniem starego. Więce nawet, sprzeciwiaąc się zasaǳie oryginalności, ą samą czynią przedmiotem naśladowania (więce o tym
paradoksie piszę późnie ). Irzykowski nie poda e ednak, z drobnymi wy ątkami dotyczącymi występowania motywu butonierki oraz „Murzyna” w utworach inkryminowanych
poetów, ścisłych dowodów na to, że dopuścili się oni plagiatu. W dość zaskaku ący sposób przyzna e, że brak mu właściwych kompetenc i do ednoznacznego udowodnienia
plagiatów, o które oskarża młodych poetów:
(…) nie mam na to dostateczne kompetenc i historycznoliterackie , t .
odpowiedniego oczytania w zagraniczne literaturze współczesne — takie
zaś oczytanie uważam za niezbędne i po to, aby sprawiedliwie ocenić i uznać
polską twórczość samorzutną i ażeby plagiatorom nie dać się wziąć na kawał⁴⁹³.
Przenosi on za to stawkę na wyższy poziom i usiłu e wykazać, że sama koncepc a literatury manifestowana przez futurystów est plagiatem, wykorzystu ąc do tego ogólnie sze
przesłanki wynika ące z ego rozumienia procesu literackiego oraz autonomii kulturowe . Odnosząc się do futuryzmu, ale i do innych programów literackich młode poez i,
pisze: „Stwory te przychoǳiły zbyt niespoǳiewanie, bez uzasadnienia i bez rozwo owe
potrzeby — zna dowały się zaś od razu na pewnym stopniu wyraﬁnowania, akiego się
nie da osiągnąć bez dłuższych prób i poszukiwań”⁴⁹⁴. Metoda krytyka polega więc nie
tyle na wskazywaniu konkretnych realizac i plagiatowych, ale na analizie samych warunków możliwości oryginalnego gestu twórczego, est więc nie indukcy na, a dedukcy na.
Pozwala mu ona na rozpoznanie plagiatu, natomiast do tego, „aby punkt za punktem
plagiaty in concreto wykazywać”, „zna dą [się] eszcze inni”⁴⁹⁵.
Na czym polega ą te wy ściowe przesłanki, z których Irzykowski deduku e swo ą diagnozę? Na ważnie szą spośród nich est konieczność uwarunkowania roǳime twórczości
literackie w kondyc i społeczno-kulturowe kra u, uzależnienie pode mowane problematyki od lokalnego kontekstu. Przeniesienie wprost gotowych programów i wzorów
literackich z innych kra ów sprawia, że okazu ą się one ciałem obcym, niezintegrowanym — niezasymilowanym — z całokształtem kultury: „futuryzm, przeszczepiony do
nas z zagranicy, nie wypuścił oryginalnych korzeni, nie przeroǳił się, tylko wyroǳił” ⁴⁹⁶
— powie Irzykowski dwa lata późnie w artykule i i ac a utury u.
Komentu ąc obecność motywu „Murzyna” w poez i Sterna i Wata, wskazu e natomiast na konkretny przykład tego roǳa u uwarunkowań, których obecności w Polsce nie
można stwierǳić: „to est moda wzięta z zagranicy; ale podczas gdy na Zachoǳie est
ta moda uzasadniona, bo tam są kra e ma ące kolonie, w Polsce wygląda ona opacznie
i śmiesznie”⁴⁹⁷. Wykorzystywanie materiału literackiego ufundowanego na zachodnim
⁴⁹² utury
to nac y
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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kolonializmie w nieposiada ące kolonii Polsce świadczy według krytyka o biernym, receptywnym stosunku do literatury obce . Podobnie ma być zresztą z całym programem
polskich futurystów, przeniesionym wprost z Włoch i Ros i. Gotowe hasła i maniery stylistyczne (np. wspomniane wyże nieoczekiwane wplatanie prozaicznego elementu
w tok wiersza), wykorzystywane przez młodych poetów, świadczą, zdaniem Irzykowskiego, o braku inwenc i oraz o nieumie ętności wytworzenia własnego, autonomicznego
i niezależnego, zespołu problemów i rozwiązań formalnych. Jest to tym barǳie godne krytyki, że owe naśladowane hasła dotyczą właśnie radykalne oryginalności, ma ące
rzekomo zrywać z przeszłością i wychylać się w przyszłość. U samych podstaw manifestowane oryginalności rozpozna e więc krytyk zafałszowu ące ą źródłowo naśladownictwo.
Odpiera ąc zarzut Sterna, że przy ęty imperatyw koniecznego uwarunkowania twórczości literackie przez lokalny kontekst est wulgarnym realizmem, Irzykowski dopowiada, że nie o naśladowanie rzeczywistości mu choǳi, ale o roǳa pierwszeństwa: „(…) p.
Stern żąda, aby mu uwierzyć, że ta murzynomania naroǳiła się w Polsce samorzutnie, bez
wiadomości o tamtych, że byłaby się naroǳiła, nawet gdyby e we Franc i czy w Ameryce
(Whitman), czy w Niemczech (np. Werfel) nie było”⁴⁹⁸. Nie choǳi więc uż o to, czy
materiał literacki est wynikiem lokalnych uwarunkowań — ten argument okazu e się
w istocie pomocniczy — ale o to, kto ako pierwszy go stworzył, kto est ego autorem
(t . kto rozpoznał w „Murzynie” materiał literacki). To, że powstał on w kra ach kolonialnych, było wynikiem ich kontaktów z „Murzynami”⁴⁹⁹, choć stanowiło tylko pewne
„ułatwienie” w uzyskaniu prawa pierwszeństwa do autorstwa, które stanowi dopiero właściwą przesłankę do uznania polskich poetów za plagiatorów.
Wyłania się stąd specyﬁczna koncepc a kulturowe autonomii fundu ąca przekonania Irzykowskiego. Wspomina ąc o książce Borowego, krytyk powiada: „W tym ego
podręczniku dla plagiatorów po rozǳiale ale no ci
ietle ryty i oc ologic ne brak
rozǳiału ale no ci
ietle ultury intele tualne naro u ⁵⁰⁰. I to właśnie myślenie o kulturze narodowe warunku e diagnozy Irzykowskiego oraz stanowi właściwy kontekst dla
rozumienia ego koncepc i oryginalności i plagiatu. Sam zresztą powiada: „Kampania
mo a ma tło obszernie sze, sprawa plagiatu est w nie tylko uboczną”⁵⁰¹, a tym tłem est
walka o „oryginalność polską”⁵⁰².
Irzykowski w wielu mie scach podkreśla narodowy wymiar swo e ǳiałalności krytyczne i literackie , wskazu ąc na konieczność wypracowania kulturowe autonomii, która
byłaby odpowiednikiem polityczne niepodległości. W  roku w artykule oping ra
iar t o i per pe ty i a erytory pisze na przykład: „Sobór na placu Saskim szczęśliwie usunięty, ale z czasów niewoli został eszcze kańczug, nie moskiewski, lecz narodowy”⁵⁰³, wskazu ąc na oǳieǳiczone po czasach polityczne zależności i uwewnętrznione
obce wzorce kulturowe. Choǳi tu, ak zaznacza Głowala⁵⁰⁴, o synchroniczną odmianę
tego samego plagiatu, który dotyczył stosunku do przeszłości i który badacz nazywa diachronicznym. O ile ednak w tym drugim siłą, od które należało się wyemancypować,
były widma przeszłości, o tyle w przypadku batalii o oryginalność i autonomię kultury
w niepodległe Polsce te dwie osie nakłada ą się na siebie: uwolnienie się od przeszłości est równoznaczne z uniezależnieniem się od obcych wpływów, które tę przeszłość
kształtowały.
⁴⁹⁸
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Stawki są tuta przyna mnie dwie. Po pierwsze, choǳi o wykazanie wobec kultur
obcych własne niezależności, o to, aby — ak to było w przypadku stosunku do przeszłości
— być nie naśladowcą, ale naśladowanym:
Iǳie mi o całą atmosferę. O to, że nie Ma akowski naśladu e p. Sterna,
lecz odwrotnie. O to, że gdyby aki Ros anin, obeznany z współczesną twórczością swego narodu, przy echał do Polski i zechciał rozczytać się w utworach tute szych, mógłby naszą Na młodszą Polskę skompromitować przed
światem⁵⁰⁵.
Po drugie, istotne est wypracowanie ciągłości narodowe kultury, która umożliwiałaby powstawanie na roǳimym gruncie wartościowych estetycznie z awisk:
Nawet można powieǳieć, że siłą reprodukc i mierzy się wartość czy natężenie literatury narodowe . Otóż polska literatura ma to do siebie, że za
dużo karmi się plagiatami, za mało wpływami; raz po raz zrywa ą się wątki uż nawiązane, nie wyżywa ąc się dostatecznie. Boda tylko romantyzm
i pozytywizm (realizm) zadomowiły się w nie na czas dłuższy. Tzw. nić tradyc i narodowe to nie żadna piła patriotyczna, to nie wywąchiwanie akichś
postulatów mistycznych (…), lecz po prostu ciągłość własne myśli, rozrasta ące się⁵⁰⁶.
Choǳi tu więc w zasaǳie o przeniesienie punktu odniesienia dla twórczości oryginalne , która pracu ąc nieuchronnie na materiale historycznym, powinna czerpać z historii własnego, a nie obcego, narodu. Jeśli Irzykowski zaznacza, że oryginalność może
polegać na inwency nym doborze wzorców do przepracowania, to z omawianego tuta punktu wiǳenia asne sta e się, że prawǳiwa oryginalność — oryginalność drugiego
stopnia — polegałaby nie tylko na twórczym przepracowywaniu przeszłości, ale na twórczym przepracowywaniu przeszłości narodowe , gdyż tylko w ten sposób obie osie ruchu
emancypacy nego, synchroniczna i diachroniczna, mogą się ze sobą pokryć.
Nie do zaakceptowania dla krytyka est więc sytuac a, w które — ak pisał w 
roku w artykule Literatura a soc alizm: „Przyszłość literatury, tak samo ak całe kultury
polskie , przygotowu e się poza e granicami, na Zachoǳie i Wschoǳie, tam gǳie zapada ą główne rozstrzygnięcia kulturalne, które my otrzymu emy uż gotowe”⁵⁰⁷. Zresztą
również w tym punkcie zaznacza się — wspomniana wcześnie — różnica mięǳy etycznie
zaangażowanym stanowiskiem Irzykowskiego a poznawczo zorientowanymi obserwac ami Borowego.
W tekstach Irzykowskiego kształtu e się obraz kultury ako autonomiczne i samowystarczalne struktury, która rozwĳa się, co prawda, „w kształt linii spiralne ”, choć średnica
te spirali wyznaczana est przez granice kultury narodowe . Można ten obraz przedstawić
eszcze inacze . W sformułowaniu Irzykowskiego: „Życzeniem moim co do Na młodsze
Polski est: aby się skończył okres publicznego trawienia obcych wpływów”⁵⁰⁸ zwraca ą
uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, „Na młodszą Polskę” można tu rozumieć zarówno ako
określenie na młodszego pokolenia poetów, ak i, barǳie dosłownie, ako Polskę po odzyskaniu niepodległości (a także, po trzecie, ako Polskę po Młode Polsce). Nie choǳi
przy tym o alternatywę: autonomia Polski est równoznaczna z oryginalnością literatury
polskie , która z kolei stała się możliwa ǳięki uzyskaniu niepodległości. Po drugie, nie
bez znaczenia est użyta przez krytyka ﬁgura trawienia, opisu ąca proces odnoszenia się
do wpływów. Niesie ona ze sobą implikac e dwo akiego roǳa u: z edne strony sugerue, że przetwarzanie, przepracowywanie, właśnie „trawienie” wpływów est niezbędnym
momentem pracy twórcze . Jak zauważa Paul K. Saint-Amour, komentu ąc popularność
⁵⁰⁵
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tego roǳa u metaforyki w literaturze angielskie przełomu XIX i XX wieku: „Obsesy ny ęzyk perystaltyki (…) re estru e rozwĳa ącą się myśl, że produkc a literacka est po
prostu funkc ą konsumpc i literackie ”⁵⁰⁹ — co potwierǳałoby tylko obecność w światopogląǳie Irzykowskiego świadomości nieredukowalne roli plagiatu. Z drugie strony,
ważne okazu e się to, co się trawi, a więc i to, co się konsumu e. Irzykowski sugeru e, że
pożywieniem polskich twórców powinna być kultura roǳima.
Relac e autonomii/oryginalności i heteronomii/plagiatu przy mu ą w pisarstwie Irzykowskiego również inną postać. Swo ą odpowiedź na polemikę Jasieńskiego tytułu e
ultura ur y a
ol ce, odnosząc się do stawianych wcześnie zarzutów o nieuzasadnioną kulturowo obecność motywu „Murzyna” w poez i polskich futurystów. Zastosowanie w tytule właśnie takiego określenia est symptomatyczne. Krytyku ąc postawę młodych poetów, Irzykowski powiada: „To są racze pasożyci, którzy przypytali się
do nowinek zagranicznych, to są ǳikusy, którzy znaleźli cylinder Europe czyka i noszą
go na niewłaściwym mie scu”⁵¹⁰. Okazu e się, że nie choǳi tu tylko o samą obecność
motywu „Murzyna” w poez i. Również stosunek futurystów do zagraniczne literatury ma charakter „murzyński”, a w istocie — kolonialny. Podporządkowu ąc się obcym
wpływom i przy mu ąc e bez przepracowania, poeci młodego pokolenia, sugeru e Irzykowski, stawia ą siebie i całą kulturę polską w relac i kolonialnego podporządkowania
obcym imperiom. Batalia o plagiat odsłania w tym mie scu swó wyraźnie polityczny
charakter: przestrzega ąc przed uleganiem obcym wpływom i postulu ąc swoisty izolac onizm kulturowy, Irzykowski zmierza w gruncie rzeczy do zabezpieczenia „Na młodsze
Polski” przed przekształceniem się w kolonię, którą dopiero co przestała być. Na tym tle
interesu ąco przedstawia się polemika Sterna, w które powołu e się on na „podłoże ogólnoeurope skie” funkc onu ących również w Polsce prądów literackich⁵¹¹, przyzna ąc tym
samym uczestniczenie polskiego futuryzmu w ponadnarodowe , europe skie wspólnocie
kulturalne .
lagiato y chara ter pr e o
literac ich
ol ce stanowi gęsty splot problematyki literackie , prawnoautorskie , ale również, ak starałem się pokazać, tożsamościowe
i wspólnotowe . Stawia ąc młode poez i zarzut biernego naśladowania wzorów czerpanych z innych kultur, Irzykowski zmierza do wypracowania, nawet za wszelką cenę, koncepc i narodowe oryginalności kulturowe , która współkształtowałaby polityczną niepodległość. Jego troska o to, aby polska kultura rozwĳała się autonomicznie, nie popadaąc w kolonialną zależność od obcych imperiów, w szczególności zaś — od dotychczasowych zaborców, prze awiał się zresztą nie tylko na gruncie życia literackiego. Komentu ąc
pro ekt ustawy o prawie autorskim autorstwa Zolla i odnosząc się do czasowego ograniczenia ochrony, pisze: „postanowienie to, prze ęte z innych prawodawstw, rozumie się
niby samo przez się, a ednak zda e mi się, że nie est ono tak zupełnie niewątpliwe. Musimy tę rzecz nie żywcem na la o a , lecz grunto nie o no a pr e y le ”⁵¹². Postulat
oryginalności odnosi więc Irzykowski również do prawa, które miało współkształtować
życie społeczne w kra u.
Zarazem krytyk nie chce się zgoǳić na zaakceptowanie akichkolwiek przedustawnych zależności, które podkopywałyby narodową autonomię. Z tego powodu zastanawiaąca est nieobecność w ego publicystyce akie kolwiek wzmianki o tym, że kształt prawa
autorskiego, podobnie zresztą ak wielu rozstrzygnięć natury polityczno-prawne , został
Polsce narzucony w traktacie wersalskim, fundu ącym ednocześnie e niepodległość.
ǲiałalność subkomitetu Komis i Kodyﬁkacy ne była od samego początku ograniczona
generalnymi założeniami konwenc i berneńskie , do które ratyﬁkowania Polska została
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zobowiązana na mocy artykułu  traktatu⁵¹³. W istocie nie sposób było „gruntownie od
nowa przemyśleć” założeń prawa autorskiego, ponieważ były one uż w swoich zasadniczych zrębach gotowe. Podobnie zresztą, ak nie można było od nowa stworzyć kultury
polskie , nierozerwalnie zrośnięte z „obcymi” wpływami — z czego Irzykowski musiał
sobie zdawać sprawę, choć nie potraﬁł się z tym pogoǳić. Jeśli oryginalność nieustannie
est nawieǳana przez widmo plagiatu, to również narodowa autonomia uwikłana est
w złożone formy heteronomii.
Irzykowski pisał ironicznie: „Zda e mi się, że gǳieś — za granicą — po awił się uż
akiś manifest literacki, żąda ący zasadnicze oryginalności, te tak zwane oryginalności za wszelką cenę. Może w ten sposób po pewnym czasie dotrze ten postulat i do nas.
Splagiu emy go sobie”⁵¹⁴. Jeśli za ten manifest uznać konwenc ę berneńską, która stała na
straży literackie własności, stawia ąc przed twórcami właśnie postulat „zasadnicze oryginalności”, to został on splagiatowany przez Polskę dokładnie w tym momencie, w którym
Irzykowski publikował lagiato y chara ter pr e o
literac ich
ol ce.
Na tym tle zarysowu ą się wyraźnie osie sporu mięǳy Irzykowskim a futurystami.
Po stronie autora a u y mamy więc postulat radykalne oryginalności, niedopuszcza ący
na mnie szych prze awów plagiatu, połączony z pewną formą nac onalizmu oznacza ącego
w gruncie przeczy pragnienie pełne narodowe autonomii. Po drugie stronie futuryści,
nawiązu ący do europe skich nurtów literackich i wprost przyzna ący się do czerpania ze
wzorów zagranicznych (Stern wspomina np. o Ma akowskim, „tytanie sztuki nowoczesne ”⁵¹⁵), goǳący się więc na nieuchronnie intertekstualne, akbyśmy ǳisia powieǳieli,
uwikłanie literatury, wyzna ą także przynależność do wspólnoty „ogólno-europe skie ”.
Jeśli dla tego pierwszego ideałem było wypracowanie ciągłości kultury narodowe , karmiące się własnymi owocami, to dla tych drugich asne było, że kultura polska, chcąc
wypracować własną tożsamość, pozbawiona ednak narzęǳi, by samoǳielnie poraǳić
sobie z wyzwaniami nowoczesności, zmuszona est do splagiatowania gestu oryginalności. Na ten gest „naśladowania oryginalności” wskazywał Irzykowski ako fundacy ne
przekłamanie sto ące u podstaw ruchu futurystycznego, skutku ące „mechanicznym rozhuśtaniem oryginalności”⁵¹⁶. Dla młodych poetów było ednak oczywiste, że gest ten
est konieczny. Przestrzenią mediac i tych dwóch postaw est literatura, w które kwestie oryginalności i plagiatu ukazu ą się z pełną wyrazistością, oǳwierciedla ąc zarazem
całokształt stosunków kulturowo-społecznych.
Prawo Irzykowskiego
Irzykowski zastrzegał, że ego argumentac a nie dotyczy plagiatu „kryminalnego”, lecz
z awisk o szerszym, kulturowym i tożsamościowym charakterze. Choǳiło mu więc nie
tyle o dostarczanie dowodów, które mogłyby obronić się przed sądem, ile o wskazanie na
z awiska, które wobec kryteriów znacznie wyższych niż prawne mogą podlegać osądowi.
Na to rozróżnienie zgaǳa się m.in. Jakóbczyk, twierǳąc, że Irzykowski pisze o plagiacie „w sensie etycznym i estetycznym, nie zaś prawnym”⁵¹⁷. Sam Irzykowski utożsamiał
zresztą rolę krytyka z zadaniami etyka⁵¹⁸, realizu ąc to założenie w swoim artykule.
Jak uż ednak wskazywałem, myślenie Irzykowskiego o przedmiocie plagiatu, a więc
również o przedmiocie własności literackie est w zasadniczych zrębach zbieżne z określeniami po awia ącymi się w dyskursie prawnoautorskim. Początkowo krytyk zda e się
nie zwracać uwagi na rozróżnienie mięǳy prawami ma ątkowymi, stanowiącymi podstawę do roszczeń ﬁnansowych, a prawami osobistymi, które ustawa z  roku deﬁniowała niezwykle szeroko, zmierza ąc do ochrony szczególnego „węzła uczuciowego”
⁵¹³ ia alno u o itetu o i i o y acy ne y a o a ego poc t u ogranic ona generalny i a o enia i
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— wedle sformułowania Stefana Rittermana — łączącego twórcę z ǳiełem⁵¹⁹. Ale właśnie o ochronę te więzi upomina się Irzykowski, kiedy w ostatnim akapicie lagiato ego
chara teru… dodanym do edyc i zawarte w oniu r porcelany, pisze: „Natomiast
w powyższych moich roztrząsaniach nie choǳiło wcale o krzywdę materialną plagiatowanych, tylko o ich prawa moralne, a głównie — o szacunek dla myśli oryginalne , dla
«pierwsze ręki»”⁵²⁰.
Po ęcia plagiatu i oryginalności, eśli nie w ich zakresie, to z pewnością w zasadnicze
strukturze były też wzorowane na po ęciach funkc onu ących w dyskursie prawnoautorskim. Różnica mięǳy etyką a prawem byłaby więc w tym wypadku nie akościowa, a ilościowa. Nie mogąc liczyć na realizac ę swoich radykalnych postulatów w ustawie, stawiał
e Irzykowski tym barǳie stanowczo w krytyce literackie . Nie ulega ednak wątpliwości, że prawo stanowiło istotne zaplecze wyobrażeniowe i po ęciowe dla argumentac i
Irzykowskiego.
Chciałbym więc pokusić się o próbę zrekonstruowania poglądów Irzykowskiego w taki sposób, akby miały one posłużyć za wzór potenc alnego ustawodawstwa prawnoautorskiego. Sam krytyk przecież zabierał głos w te sprawie, nie ogranicza ąc się do kwestii szczegółowych, lecz kwestionu ąc nawet na barǳie fundamentalne założenia prawa
autorskiego. Nie bęǳie mi przy tym choǳiło o detaliczne przepisywanie poglądów Irzykowskiego na ęzyk prawa, zwrócę ednak uwagę na kilka zasadniczych przesłanek, które
mogłyby stanowić podstawę dla ukształtowania odmiennego od obowiązu ącego porządku prawnoautorskiego.
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na konsekwentnie podtrzymywaną przez Irzykowskiego zasadę „źródłowości”, która nakazywałaby identyﬁkować każdy element zarówno
ęzyka, ak myśli — z ich właściwym autorem⁵²¹. W uniwersum kultury, takim ak e
rozumiał Irzykowski, żadne słowo i żaden pomysł nie powstawały anonimowo, za każdym z nich stała konkretna osoba, która wypowieǳiała lub pomyślała e po raz pierwszy.
Z tego powodu gorączkowo sprzeciwiał się przywoływanemu przez Sterna argumentowi
o wpływie „ducha czasu” na kulturę:
A więc pan Stern nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek mógł wymyślić
coś oryginalnego, dać początek epoce, est tylko akiś bezimienny „prąd czasu”, który pewne przedmioty stemplu e ako będące en vogue: wczora el,
ǳiś Murzynów. A przecież el, ondyny, Goplany (Titania) musiały niegdyś zostać wymyślonymi; korsarza i Murzyna musiał ktoś po raz pierwszy
u rzeć ako „wartość poetycką”, bo przedtem on taką wartością nie był, tak
samo ak życie coǳienne, „prozaiczne”, nie było „wartością poetycką” przed
realizmem⁵²².
Efekt anonimowości powsta e, zdaniem Irzykowskiego, dopiero wskutek upływu czasu, który sprawia, że świadomość istnienia oryginalnego autora, a tym samym relac a
własności, zaciera się. „Wynalazki”, które w ten sposób sta ą się własnością wspólną, nie
są nią ednak w istocie. ǲiałanie czasu est bowiem roǳa em błędu, zafałszowaniem,
które powinno zostać sprostowane; innymi słowy, est tylko sprawą techniki. Techniki
archiwizac i — należałoby dodać. Za tym założeniem Irzykowskiego stoi bowiem, ak
sąǳę, gorączka — albo choroba — archiwum, przypisywana przez Derridę nowoczesności⁵²³ i polega ąca na dążeniu do zgromaǳenia wszelkich wytworów myśli i ęzyka
⁵¹⁹ ryty
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w obrębie systematycznego zbioru, pozwala ącego m.in. na każdorazową identyﬁkac ę
autora, a tym samym — przezwycięża ącego niedoskonałości pamięci.
Skądinąd, sam Irzykowski wielokrotnie zastrzegał swo e autorstwo — czy też patent — na myślowo- ęzykowe wynalazki. W artykule Na ie oncie or i u, drwiąc
z praktyk typograﬁcznych Tytusa Czyżewskiego, proponu e stosowanie „wyrazów i zdań
przekreślonych albo wpuszczonych, po prostu tak, ak człowiek pisze, gdy się namyśla”⁵²⁴ — i doda e: „Zastrzegam patent na ten wynalazek dla siebie” (inkryminowany na
okoliczność plagiatu powinien być wspomniany tu dopiero co Derrida). Owo, według
sformułowania Nycza, „idiosynkratyczne poczucie własności”⁵²⁵, było związane nie tylko — ak sugeru e badacz — z przekonaniem krytyka o istotne wartości powsta ących
pod ego piórem wynalazków, ale także z założeniem, że za każdą myślą, każdym słowem
i każdym po ęciem stoi konkretna osoba. Jak komentu e Jakóbczyk: „Dla autora a u y
silne poczucie własności, przekonanie, że na każdym utworze artystycznym odciśnięta
est niezbywalna sygnatura autora, est powodem niezgody na wywłaszczenie”⁵²⁶.
Wiąże się z tym również swoista koncepc a antropologiczna, zakłada ąca możliwość
istnienia podmiotu ma ącego każdorazowo pełny dostęp do archiwum totalnego. Kiedy
Irzykowski przyzna e, że brak mu odpowiedniego oczytania w literaturze zagraniczne , by
móc ocenić oryginalną wartość powsta ących w Polsce utworów, po awia się pytanie, ak
duże powinno być takie oczytanie. W świetle powyższych ustaleń należałoby stwierǳić,
że powinno być ono równie ak archiwum — totalne. Irzykowski zakłada więc, że poeta, „prawǳiwy pionier”, zawsze powinien mieć w pamięci (pamięci absolutne ) całość
piśmiennictwa i być w stanie zidentyﬁkować każde odesłanie, akie po awia się w ego pisarstwie. Na to, że tego roǳa u koncepc a est niemożliwa do realizac i, wskazu e
Stern, pisząc: „żadna z indywidualności wrażliwych i szlachetnie nie liczących się z płytkim głosem opiǌi nie może u ąć swe ekspres i w karby te «kontroli», które brak zarzuca
p. Irzykowski wszystkim”⁵²⁷. Taka niemożliwość ma ednak dla Irzykowskiego charakter
edynie akcydentalny, a nie istotowy.
W świetle tego założenia należałoby uznać, że dla Irzykowskiego domena publiczna
stanowi tylko zbiór utworów, o których autorstwie, niestety, zapomniano. Nie istnie e
bowiem nic takiego, ak własność wspólna, a każdy prawowity twórca dysponu e nieskończonym w czasie prawem do atrybuc i autorstwa. Nieskończonym — ponieważ, ak
pamiętamy, Irzykowski sprzeciwiał się zasaǳie wygasania praw autorskich, uzna ąc ą za
zwykłe wywłaszczenie. W konsekwenc i każdy nowo powsta ący tekst powinien zawierać gęsty — nawet barǳie niż to est w publikac ach Irzykowskiego, niezwykle często
wskazu ącego na autorów, na których się powołu e — aparat odsyłaczy, umożliwia ących
identyﬁkac ę oryginalnego autora.
Po drugie, rozróżnienie na formę i treść, podstawowe dla doktryny prawnoautorskie ,
nie mogłoby zostać utrzymane w świetle krytyki Irzykowskiego. Autor al i o tre kwestionu e ten dualizm, rozwĳa ąc przy tym koncepc ę monizmu treściowego, w ramach
którego forma est tylko pewną lokalną odmianą treści — hipostazą „treści peryfery nych”⁵²⁸. Już zresztą w a un u pra a autor iego krytyk dopomina się o ochronę pomysłów, a nie tylko wyrażeń. Wynika to ednak z przekonania Irzykowskiego o tym, że
żaden pomysł nie może istnieć bez swo ego wyrażenia — sam ten dualizm również est
wątpliwy. Konsekwenc ą przy ęcia takiego monizmu byłoby z pewnością powiększenie
archiwum, w którym powinno znaleźć się mie sce nie tylko na artystycznie czy naukowo
uporządkowane treści, ale również na każdego roǳa u myśl powsta ącą w coǳiennych
⁵²⁴ yra
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sytuac ach komunikacy nych.
Trzecią przesłanką, na które można by ufundować prawo autorskie Irzykowskiego,
byłby postulat absolutne oryginalności, pozwala ący za prawǳiwie twórczy i nowy uznać
taki utwór, który różni się od wszystkich ǳieł powsta ących w przeszłości całego globu.
Różnica ta może być nawet minimalna. Może również zawierać elementy naśladownictwa
istnie ących uż z awisk, o tyle tylko, o ile wprowaǳa wobec nich pozwala ącą na rozróżnienie innowac ę. Komentu ąc pisarstwo Irzykowskiego, Głowala używa sformułowania
„kultura nowości”⁵²⁹, Nycz natomiast mówi o „permanentne wynalazczości form”⁵³⁰.
Oba badacze wskazu ą w ten sposób na nieustanny ruch progresywny rząǳący kulturą
pro ektowaną przez autora a u y. Aby ednak taki ruch mógł być rzeczywiście progresywny, a nie był tylko „włażeniem w swo e korzenie”, powinien wspierać się właśnie na
absolutne oryginalności, czyli absolutne różnicy.
Irzykowski nie sprzeciwiałby się więc na pewnie zawarte w polskie ustawie o prawie autorskim deﬁnic i mówiące o utworze ako noszącym „cechę osobiste twórczości”,
z tym ednak zastrzeżeniem, że poprzeczka dla uznania czegoś za rzeczywistą twórczość
byłaby zawieszona niezwykle wysoko. Należałoby się ednak zastanowić, czy kultura o tak
wysokich „wyżynach oryginalności”⁵³¹ mogłaby wciąż pozostawać kulturą nowości bądź
— by użyć współczesnego określenia — kulturą innowacy ności.
Sęǳia
O tym, że zamysły Irzykowskiego nie ograniczały się wyłącznie do sfery reﬂeks i estetyczne , świadczą powraca ące kilkakrotnie w ego tekstach postulaty sformalizowania głoszonych przez niego poglądów w konkretnych instytuc ach życia kulturalnego.
W  roku pisze: „Jakaś akademia literacka mogłaby czuwać nad pewną przyzwoitą
wyżyną oryginalności”⁵³², natomiast w notatkach dodanych w oniu r porcelany
wskazu e na istnie ącą uż Polską Akademię Literatury, które był członkiem, ako instytuc ę właściwą do za mowania się tymi zagadnieniami. Powiadał też: „W pode rzeniach
o plagiat mięǳy autorami współczesnymi estem zwolennikiem ścisłego śleǳtwa, z aparatem świadków, listów, pamiętników, z rachunkiem prawdopodobieństwa itd.”⁵³³.
Właśnie ako członek Akademii Literatury miał okaz ę wziąć uǳiał w takim śleǳtwie, będąc ednym z członków, obok Juliusza Kleinera, Bolesława Leśmiana i Jerzego
Szaniawskiego, sądu koleżeńskiego powołanego do zbadania zarzutów o plagiat stawianych innemu członkowi Akademii, Wincentemu Rzymowskiemu, który w kilku swoich
artykułach miał przepisać agmenty prac Bertranda Russella i Jeana Prevosta. O tym,
na ile poważna była to sprawa, świadczy fakt, że sąd akademicki dysponował wsparciem
zawodowego prawnika, prezesa Sądu Apelacy nego Kazimierza Rudnickiego. Wyrok sądu nie dorastał ednak do wysokich wymagań Irzykowskiego. Wskazywano m.in. na
„pośpiech pracy ǳiennikarskie ” oraz na brak przesłanek „rozmyślnego plagiatu” ako
okoliczności łagoǳące, stwierǳa ąc ednak skutki w postaci „obniżenia powagi pisanego słowa”. Na barǳie zawieǳiony tym wyrokiem okazał się ednak nie Irzykowski, lecz
Karol Hubert Rostworowski, który w proteście zrzekł się godności członka Akademii⁵³⁴.

.  
Pode mu ąc płynące z modernistyczne reﬂeks i estetyczne impulsy związane z depersonalizac ą literatury, a zarazem w opozyc i do pozytywistycznego psychologizmu uprzywile owu ącego empirycznego twórcę, nowoczesne badania literackie — szczególnie w wydaniu strukturalistycznym — zmierzały do wyeliminowania autora z horyzontu swoich
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dociekań⁵³⁵. ǲieło literackie miało stanowić zamkniętą, autonomiczną i samozwrotną
całość, które analiza miała skupiać się na wewnętrzne strukturze. Jednocześnie, strukturalistyczna reﬂeks a nad ęzykiem — czy to na gruncie lingwistyki, czy psychoanalizy
— prowaǳiła do uznania go za z awisko rząǳące się swoimi własnymi prawami i tylko
w ograniczonym stopniu — o ile w ogóle — podda ące się kontroli podmiotu, który
w radykalnych u ęciach (np. po ęciu nieświadomości Jacques’a Lacana) sam był przez
ęzyk stwarzany.
Konsekwentne rugowanie autora przez badania literackie nie zna dowało ednak odzwierciedlenia w instytuc onalnie zorganizowanych praktykach literackich. W tym czasie
prawo autorskie funkc onowało w zasadniczych zrębach wypracowanych do początku XX
wieku, a ego na ważnie szą kodyﬁkac ą pozostawała konwenc a berneńska z późnie szymi modyﬁkac ami, które zmierzały m.in. do ob ęcia swoimi regulac ami odmiennych
od książek roǳa ów twórczości, w tym fotograﬁi, muzyki, kinematograﬁi itd. W 
roku pod auspic ami Organizac i Narodów Z ednoczonych przy ęto Powszechną konwenc ę o prawie autorskim, a w  roku — Mięǳynarodową konwenc ę o ochronie
wykonawców, producentów fonogramów oraz organizac i nadawczych⁵³⁶.
Na tym tle wspominany uż przeze mnie parokrotnie ese Michela Foucaulta i e t
autor można uznać za symptomatyczne zwrócenie uwagi na uporczywą obecność autora,
opiera ącą się teoretycznoliterackim egzorcyzmom. W podobnym duchu utrzymany est
manifest Rolanda Barthes’a ier autora, w którym unicestwienie tytułowe ﬁgury ma
się dokonać w trybie nie tyle nawet deklaratywnym, ile performatywnym.
Nieprzypadkowo Foucault zwraca uwagę na prawo autorskie ako na silnie szą instytuc onalną gwaranc ę umocowania autora w dyskursie literackim. Pod ęta przez niego
krytyka zmierza ąca do uhistorycznienia autora ako konstruktu kulturowego est wymierzona właśnie w prawo ako przeszkodę sto ącą na droǳe do ukonstytuowania się
literatury rozumiane na nowy, postępowy sposób. A choć Barthes nie wymienia wprost
prawa ako czynnika decydu ącego o trwałości autora, to wskazu e zarówno na historyczne, ak instytuc onalne uwarunkowania, które można wprost powiązać z prawem
autorskim:
Autor to postać nowoczesna, wytworzona bez wątpienia przez nasze
społeczeństwo, które opuszcza ąc średniowiecze ze zdobyczami angielskiego
empiryzmu, ancuskiego rac onalizmu i prywatną wiarą reformac i, odkryło
wartość ednostki lub, ak się to podniośle mówi, „osoby luǳkie ”. Nic więc
ǳiwnego, że eśli choǳi o literaturę, na większe znaczenie „osobie” autora
przypisał pozytywizm, wcielenie i zwieńczenie ideologii kapitalistyczne ⁵³⁷.
W tym świetle nie ǳiwi diagnoza Marka Rose’a z  roku, że „ǳisia przepaść
mięǳy prawem autorskim a myśleniem literackim est uderza ąca”⁵³⁸. Podobnie (w tekście o rok późnie szym) Lionel Bently diagnozu e, że „[p]oststrukturalistyczna krytyka
autorstwa wyda e się na razie nie mieć żadnego znaczącego wpływu na prawo autorskie,
które nie przesta e stosować romantycznych obrazów autorstwa, przyna mnie w pewnych kontekstach”⁵³⁹.
Problem prawa autorskiego po awia się również, dość nieoczekiwanie, w reﬂeks i
Jacques’a Derridy. Da e się w nie zaobserwować symptomatyczne przesunięcie: od krytycznego odrzucenia prawa do inkorporowania go w obręb same literatury i uruchomienia dekonstrukcy ne maszynerii zmierza ące do wypracowania barǳie krytycznego
⁵³⁵ o e u c p yn ce
o erni tyc ne re e i e tetyc ne i pul y
— Zob. A. Zawaǳki, utor o iot
literac i
ne po cia i pro le y, w: ulturo a teoria literatury, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas,
Kraków , s. –; R. Nycz, y o erni u, s. –. [przypis autorski]
ro u po au pic a i rgani ac i Naro
e noc onych
— Zob. K. Gliściński,
y t ie
⁵³⁶
pra a a tr e one, s. –. [przypis autorski]
— R. Barthes, ier autora, tłum. M. P. Markowski, w: eorie literatury
⁵³⁷ utor to po ta no oc e na
ie u ntologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Znak, Kraków , s. –. [przypis autorski]
⁵³⁸ i ia pr epa
i y pra e autor i a y lenie literac i e t u er a ca — M. Rose, uthor an
ner , s. . [przypis autorski]
⁵³⁹ p o t tru turali tyc na ryty a autor t a y a e i na ra ie nie ie a nego nac cego p y u na pra o
autor ie t re nie pr e ta e to o a ro antyc nych o ra
autor t a pr yna nie pe nych onte tach —
L. Bently, opyright an the eath o the uthor in iterature an a , „The Modern Law Review” , nr
, s. . [przypis autorski]
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stanowiska. Właśnie temu przesunięciu chciałbym teraz poświęcić uwagę.
© Jacques Derrida
Z problemem prawa autorskiego Derrida konontu e się przy okaz i polemiki, aką
pod ął z nim w  roku amerykański ﬁlozof John R. Searle. W tekście eiterating the
i erence
eply to erri a⁵⁴⁰ odniósł się on krytycznie do interpretac i teorii aktów
mowy J. L. Austina, aką Derrida przedstawił w tekście ygnatura ar enie onte t⁵⁴¹.
Odpowiedź Derridy, zatytułowana i ite nc a c ⁵⁴², dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z teorią aktów mowy. Filozof wskazu e przy tym na warunki możliwości i niemożliwości komunikac i, które sprawia ą, że odpowiedź Searle a nie est po
prostu przykładem niezrozumienia pisarstwa Derridy, ale egzempliﬁkac ą dokładnie tych
mechanizmów, które były analizowane w ygnatur e
ar eniu onte cie. Zwraca ąc
ednak uwagę na zna du ącą się na górze tekstu informac ę o zastrzeżeniu praw autorskich („Copyright ©  by John R. Searle”), Derrida pode mu e kwestię konsekwenc i
tego zapisu dla możliwości zrozumienia odpowieǳi amerykańskiego badacza i traktu e
go ako „okaz ę do zastanowienia się nad prawdą prawa autorskiego i prawa autorskiego
prawdy”⁵⁴³.
Derrida zwraca uwagę na tę notę dlatego, że stanowi ona — uprzywile owany w myśleniu dekonstrukcy nym — przypadek z awiska marginalnego, pozornie zewnętrznego,
a ednak dogłębnie ingeru ącego w porządek immanentny. Pisze:
kwestia „prawa autorskiego”, pomimo albo z powodu ego marginalnego lub poza-tekstowego usytuowania (ale takiego, które nie est po prostu
gǳiekolwiek, gdyż eśli © byłoby absolutnie odłączone, straciłoby całą swo ą
wartość), nie powinno być dłuże unikane, w żadnym ze swoich aspektów,
czy to prawnych, ekonomicznych, politycznych, ekonomicznych, fantazmatycznych czy libidalnych⁵⁴⁴.
Analizu ąc konsekwenc e tego pogranicznego usytuowania, ﬁlozof zauważa w pierwsze kole ności, że zastrzeżenie praw est w tym wypadku — debaty akademickie —
o tyle problematyczne, o ile przedmiotem zastrzeżenia sta e się „prawda”: „ eśli Searle
mówi prawdę, kiedy twierǳi, że mówi prawdę, oczywistą prawdę, to prawo autorskie
est nieistotne i bezprzedmiotowe: każdy bęǳie w stanie, bęǳie z wyprzeǳeniem mógł,
powtórzyć to, co on mówi”⁵⁴⁵. Derrida — podobnie ak czynił to Hegel — zwraca uwagę
na sprzeczność, aka zachoǳi mięǳy po ęciami własności i prawdy. Aby ta druga mogła
zostać rozpoznana ako taka, musi podlegać możliwości powszechne weryﬁkac i, nie może więc stanowić przedmiotu indywidualne własności, gdyż ta wiąże go nierozerwalnie
z autorem i wyklucza reprodukowalność, a tym samym powszechną obowiązywalność.
Jednak krytyka prawa autorskiego, aką przeprowaǳa Derrida, odnosi się przede
wszystkim do dwóch po ęć, które stanowią podstawę ochrony własności intelektualne :
podmiotu i tekstu. Francuski ﬁlozof problematyzu e e, przeprowaǳa ąc analizę zarówno
na poziomie deklarac i, ak wykonania — sam tekst i ite nc a c poda e w wątpliwość możliwość wyraźnego odǳielenia obu po ęć, a zarazem prawne ochrony, aką są
ob ęte.
Spółka z o. o.
W odniesieniu do kwestii podmiotu i autorstwa Derrida wskazu e na problematyczny charakter pozornie konwenc onalnego poǳiękowania, akie Searle składa osobom,
⁵⁴⁰ eiterating the i erence
eply to erri a — J. R. Searle, eiterating the i erence
eply to erri a,
„Glyph” , nr . [przypis autorski]
⁵⁴¹ ygnatura ar enie onte t — J. Derrida, ygnatura ar enie onte t, tłum. J. Margański, w: Marginesy ﬁlozoﬁi, Wydawnictwo kr, Warszawa . [przypis autorski]
⁵⁴² i ite nc a c — J. Derrida, i ite nc a c tłum. S. Weber, w: J. Derrida, i ite nc, Northwestern University Press, Evanston . Odpowiedź Derridy ukazała się pierwotnie w tym samym numerze
czasopisma „Glyph” co polemika Searle’a. [przypis autorski]
o a tano ienia i na pra
pra a autor iego i pra a autor iego pra y — Tamże, s. .
⁵⁴³ o a
[przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁴⁴ e tia pra a autor iego
⁵⁴⁵ e li earle
i pra
ie y t ier i e
i pra
oc y i t pra
to pra o autor ie e t niei totne
i e pr e ioto e a y
ie tanie
ie
ypr e enie
g po t r y to co on
i — Tamże, s.
. [przypis autorski]
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z którymi współpracował przy pisaniu swo ego tekstu: H. Dreyfusowi i D. Searle’owi.
Pisze Derrida:
Jeśli John R. Searle est zadłużony u D. Searle’a w odniesieniu do te
dyskus i, to „prawǳiwe” prawa autorskie powinny przysługiwać ( ak w istocie
się sugeru e w ramach tego żywego obrazu) Searlowi, który est poǳielony
[ i i e ], zwielokrotniony, sprzężony, uǳielony [ hare ]⁵⁴⁶.
Derrida przechwytu e tuta słowo „zadłużony” in e te ) zastosowane przez Searle’a
i sygnalizu ące relac ę o charakterze własnościowym i ekonomicznym, aka zachoǳi mięǳy tym, kto poda e się za autora, a innymi. Przechwycenie polega na wzięciu tego konwenc onalnego sformułowania zupełnie na poważnie („aż do, i włącza ąc ą w to, możliwości stro enia sobie żartów”⁵⁴⁷). Potraktowane w ten sposób sformułowanie to oznacza,
że deklarac a rezerwu ąca prawa autorskie wyłącznie dla Johna R. Searle’a okazu e się
problematyczna. Kwestia ta kompliku e się nawet barǳie , kiedy Derrida zwraca uwagę,
że drugim ze wspomnianych współpracowników est H. Dreyfus, „z którym — przyzna e
autor — sam pracowałem, dyskutowałem i wymieniałem pomysły”⁵⁴⁸. To prowaǳi Derridę do wniosku, że on sam, obok Johna R. Searle’a, D. Searle’a i H. Dreyfusa, ma prawo
„zgłosić uǳiał w «ǳiałaniu» lub «zobowiązaniu» [ action or o ligation ], akc ach lub
obligac ach [the toc an on ] tego holdingu, te Spółki Prawnoautorskie ”⁵⁴⁹.
Wreszcie, wskazu ąc na zobowiązania, do których autor tekstu przyzna e się w przypisach („komentu ąc, cytu ąc, kwestionu ąc, tłumacząc, interpretu ąc”⁵⁵⁰), Derrida uzna e,
że właściwym autorem tekstu eiterating the i erence
eply to erri a est „mnie
lub barǳie anonimowa spółka lub korporac a (trzech + n autorów)”⁵⁵¹, którą dla ułatwienia, ale i gra ąc z zapisem nazwiska Searle, nazywa „Societe a responsabilite limitee”
— w skrócie arl (co angielski tłumacz, Samuel Weber, odda e ako „Limited Incorporated”, a co w ęzyku polskim znaczyłoby „Spółka z ograniczoną odpowieǳialnością”).
To zwielokrotnienie zna du e również ogólnie sze uzasadnienie w koncepc i zadłużenia w „całe , mnie lub barǳie anonimowe tradyc i kodu, ǳieǳictwa, rezerwuaru
argumentów”⁵⁵². To zadłużenie Derrida wiąże z kwestiami niedecydowalności i nieświadomego, które podważa ą samą możliwość myślenia o „oryginalności” (w znaczeniu źródłowości) oraz ednorodności podmiotu. Dlatego — pisze ﬁlozof — „u «źródeł» każdego
aktu mowy mogą być tylko Spółki, które są (mnie lub barǳie ) anonimowe, z ograniczoną odpowieǳialnością”⁵⁵³. W pismach Derridy ten efekt zysku e określenie i erance
— różnicowania i odwlekania, które uniemożliwia samą zasadę źródłowości i obecności.
Pomyślenie o podmiocie w kontekście i erance sprawia, że nie tylko sta e się on wielością ( ak w spółce z ograniczoną odpowieǳialnością), ale wielością poǳieloną w sobie,
anonimową, pozbawioną imienia własnego⁵⁵⁴.
Co istotne, Derrida konsekwentnie stosu e tę nazwę, arl, aby tym samym podkreślić
konsekwenc e, akie przy ęcie koncepc i zwielokrotnionego i wewnętrznie poǳielonego
podmiotu przynosi dla rozumienia autorstwa w ogóle. Filozof kwestionu e tym samym
opozyc e, na których opiera się argumentac a ego polemisty: na serio/nie na serio, intenc onalnie/nieświadomie, obecność/nieobecność itd.
Podobnemu zwielokrotnieniu ak autor ulega po ęcie tekstu rozumianego wy ściowo ako integralny i zamknięty w sobie utwór, odróżnia ący się od innych, równie za⁵⁴⁶ e li ohn
earle e t a u ony o
earle a
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁴⁷ erri a pr ech ytu e tuta o o a u ony in e te
— Tamże, s. . Wątek wypowieǳi „na serio”
i „nie na serio” odnosi się w wywoǳie Derridy do zastosowania tych kategorii przez Searle’a ako wyznaczników
idealnego modelu teorii aktów mowy. W całym tekście Derrida problematyzu e tę kwestię, powtarza ąc na różne
sposoby formułę „Bądźmy poważni”. Zob. tamże, s. . [przypis autorski]
y uto a e i y ienia e po y y — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁴⁸ t ry a praco a e
⁵⁴⁹ g o i u ia
ia aniu lu o o i aniu action or o ligation a c ach lu o ligac ach the toc
an on tego hol ingu te p i ra noautor ie — Tamże. [przypis autorski]
e tionu c t u ac c interpretu c — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁵⁰ o entu c cytu c
⁵⁵¹ nie lu ar ie anoni o a p a lu orporac a tr ech n autor
— Tamże. [przypis autorski]
⁵⁵² ca e nie lu ar ie anoni o e tra yc i o u ie ict a re er uaru argu ent — Tamże, s. .
[przypis autorski]
⁵⁵³ u r e a ego a tu o y og y tyl o p i t re
nie lu ar ie anoni o e ogranic on
o po ie ialno ci — Tamże, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁵⁴ pi ach erri y ten e e t y u e o re lenie i erance
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mkniętych utworów. O ile Derrida zgłaszał akces do spółki autorskie arl, bazu ąc na
zapośredniczeniu w osobie H. Dreyfusa, o tyle wza emne zależności tekstu ygnatury
ar enia onte tu i polemiki Searle’a okazu ą się barǳie bezpośrednie.
Odpowiada ąc na zarzuty amerykańskiego ﬁlozofa, Derrida w wielu mie scach i i
te nc wskazu e, że to, co stanowi zarzut Searle’a, w istocie est tezą stawianą w krytykowanym tekście. Dotyczy to na przykład kwestii rozróżnienia mięǳy pismem a mową.
Searle, ak relac onu e Derrida, twierǳi, że błędem ygnatury
est niewłaściwe zrozumienie tego przeciwstawienia, tymczasem — podkreśla ancuski ﬁlozof — to właśnie kwestia problematyczności te opozyc i est tam pode mowana wprost. Prowaǳi to
Derridę do uznania, że relac ami mięǳy tekstem eiterating the i erence
eply to
erri a a ygnatura ar enie onte t rząǳi mechanizm, który nazywa „om/to Sec”
— „od/do Szk” („Sec” to ignature ent onte t, i tak „Szk” — ygnatura ar enie
onte t) — tekst Searle a przywłaszcza tekst Derridy, by w ten sposób skrytykować tekst
Derridy. Jednak podobnie ak w całym swoim wywoǳie, Derrida nie traktu e te kwestii
po prostu ako przykładu nierzetelności, ale przenosi ą na ogólnie szy plan, by sproblematyzować samą możliwość fortunne komunikac i. Zarazem, odnosząc ten problem do
praw autorskich, pyta: „Czy ten błąd lub to nieszczęście byłoby mi oszczęǳone, gdybym
wcześnie oznaczył każdy argument przy użyciu ©?”⁵⁵⁵.
Po ęcie integralnego i zamkniętego w sobie tekstu kompliku e się eszcze barǳie ,
kiedy Derrida — problematyzu ąc złożoną na początku obietnicę niewychoǳenia w rekonstruowaniu swoich poglądów poza tekst ygnatury — cytu e zawarty tam agment, który stanowi cytat z gra atologii, który z kolei zawiera cytat z tekstu onolo
gia a onety a Romana Jakobsona i Morrisa Hallego⁵⁵⁶. Tym samym Derrida sugeru e,
że po ęcie zamkniętego tekstu est wyłącznie ﬁkc ą ma ącą zasłaniać strukturę cytowań,
nawiązań i powtórzeń, która ostatecznie sprawia, że każdy tekst est nieustannie zapośredniczony w innych tekstach. Takie naruszenie integralności tekstu dotyczy również
polemiki Searle’a. Przytacza ąc któryś z kolei rozległy cytat z nie , Derrida stwierǳa:
Sumu ąc wszystkie przytoczenia, sąǳę, że zacytowałem eply od początku do końca, albo prawie. Czy miałem prawo⒜? By tak rzec, inkorporowałem (w cuǳysłowie albo bez niego) e do i ite nc, nie będąc nawet pewnym w chwili pisania — podczas gdy Sam Weber tłumaczy, a Johns Hopkins
Press nęka nas obu — kto właściwie bęǳie uprawniony do praw autorskich
© do niego albo kto z kim bęǳie się nim ǳielił, „oryginałem” i/lub tak
zwanym tłumaczeniem. (…) Nie mogę nawet stwierǳić, czy prawnik reprezentu ący Spółkę ma ącą prawa do eply złoży pozew przeciwko Spółce „Limited Inc” za zreprodukowanie i inkorporowanie (nie powieǳiałem
zniszczenie) całości lub niemal całości eply. Wtedy przyna mnie miałbym
okaz ę wy aśnić sądowi wszystkie implikac e (psychoanalityczne, polityczne,
urydyczne, cenzuralne, ekonomiczne itd.) te debaty, coś, czego nie zdołałem zrobić tuta , skoro inkorporowanie Reply za ęło tyle czasu i mie sca⁵⁵⁷.
Naruszenie integralności tekstu, do którego przyzna e się tu Derrida, nie ma uż
zapośredniczonego charakteru ( ak było w przypadku prze mowania przez Searle’a argumentac i Derridy), lecz stanowi dosłowne prze ęcie tekstu, włączenie go w inny tekst,
podpisany inną sygnaturą. Francuski ﬁlozof potwierǳa, że takie naruszenie, podobnie
zresztą ak zwielokrotnienie podmiotu autorskiego czy zaburzenie tożsamości oryginału
i tłumaczenia, ma swo e konsekwenc e prawne. Ale ednocześnie zda e się sugerować, że
samo myślenie o tym, co się zdarza w i ite nc , w kategoriach naruszenia czy przekroczenia est efektem prawa, które z awia się na progu tekstu, nie całkiem wewnątrz,
ale i niezupełnie na zewnątrz.
Prawo autorskie, przywoływane przez Searle’a i poddawane krytyczne reﬂeks i Derridy, okazu e się instytuc ą o podwó nym ǳiałaniu. Linda Roland Danil, komentu ąc
i ite nc, twierǳi, że stanowi ono „sposób, w aki autor zysku e stabilne poczucie
⁵⁵⁵ y ten
lu to nie c cie y o y i o c
one g y y
c e nie o nac y a y argu ent pr y u yciu
— Tamże, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁵⁶ o cie integralnego i a ni tego o ie te tu
⁵⁵⁷ u u c
y t ie pr ytoc enia
e
—Tamże, s. . [przypis autorski]
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własnego a oraz tożsamość, którą może potwierǳić, identyﬁku ąc i roszcząc sobie prawo
własności do autorskiego tekstu”⁵⁵⁸. Nota prawnoautorska okazywałaby się więc specyﬁcznym performatywem, za pomocą którego nie tylko deklaru e się własność tekstu, ale
także potwierǳa się własną tożsamość. Derrida wskazu e, że fortunność tego performatywu uwarunkowana est niczym „prawo autorskie gwarantowane przez mięǳynarodowe
konwenc e (tzn. do pewnego stopnia i od stosunkowo niedawna)”⁵⁵⁹.
Zaznaczona w nawiasie historyczność tych konwenc i (a więc ich podatność na zmianę) — szczególnie w świetle całe krytyki teorii aktów mowy, którą przeprowaǳa Derrida
— sugeru e, że gwaranc e fortunności prawnoautorskiego performatywu nie są zupełnie stabilne. Więce nawet: sama konieczność wykonywania tego roǳa u performatywu
sprawia uż, że ego fortunność sta e pod znakiem zapytania. Niemal na początku tekstu
Derrida stawia szereg pytań o konsekwenc e obecności noty prawnoautorskie w tekście
Searle’a:
Czy John R. Searle „podpisu e” swo ą odpowiedź? Czy robi użytek ze
swoich praw, by odpowieǳieć? Swoich praw ako autora? Ale co skłania go
do myślenia, że te prawa mogłyby zostać zakwestionowane, że ktoś mógłby
spróbować mu e ukraść lub że mogłoby powstać akieś nieporozumienie dotyczące atrybuc i ego oryginalnego wytworu? Jak miałoby to być możliwe?
Czy ta rzecz może być wywłaszczona, wyalienowana?⁵⁶⁰
To właśnie po ęcia możliwości dotyczy większość argumentac i Derridy. Odnosząc
się, zresztą po raz kole ny (bo też tego problemu dotyczyła ygnatura), do kwestii marginalizowania w teorii aktów mowy z awisk, które nie pasu ą do idealnego modelu (takich
ak wypowiadanie performatywów na scenie czy w ﬁkc i), wskazu e na kluczową dla myślenia dekonstrukcy nego relac ę mięǳy możliwością a koniecznością. Jeśli — twierǳi
ﬁlozof — akieś z awisko est w ramach pewnego systemu możliwe, to warunkiem możliwości owego systemu est uznanie takie możliwości za konieczność. W tym sensie na
przykład warunkiem możliwości pisma est nieobecność odbiorcy, co nie oznacza, że
pismo nie może funkc onować w ego obecności, lecz że musi ono być w stanie funkc onować również pod ego nieobecność⁵⁶¹.
Konieczność przywołania prawa autorskiego przez postawienie znaku „©”, ma ącego chronić przed naruszeniem własności tekstu, oznacza, że stanowi ono strukturalny
element aktu wypowieǳi — nie wy ątek od niego, ale regułę wpisaną w warunki możliwości ego funkc onowania. W ten sposób, odwołu ąc się do konwenc i prawnych, Searle
zdraǳa, że tożsamość podmiotu uż w momencie wy ścia — w normalnych warunkach
— est niestabilna i wystawiona na naruszenie, co podważa ego argumentac ę spycha ącą
tę niestabilność na margines teorii aktów mowy.
Takiemu rozpoznaniu est blisko do wniosków, akie można wyciągnąć z tekstu Fichtego, w którym ta sama argumentac a, która miała służyć do udowodnienia nierozerwalności więzi mięǳy autorem a tekstem, stanowiła również podstawę postulatu prawne
ochrony te więzi. Jak ednak pamiętamy, tekst Fichtego opierał się na teorii prawa naturalnego, które miałoby przysługiwać człowiekowi niezależnie od istnie ących regulac i.
W tym sensie prawo naturalne dałoby się wpisać w ten sam porządek, w którym funkc onu e przy mowana przez Searle’a koncepc a podmiotu — ufundowanego na metaﬁzyce
obecności i stanowiącego podstawę teorii aktów mowy. Natomiast pod ęcie przez Derridę problemu prawa autorskiego stanowiłoby (Heglowskie z ducha) taktyczne obe ście
zmierza ące do dekonstrukc i samych podstaw te teorii, a pośrednio — same metaﬁzyki.
Przywołanie prawa autorskiego ma również konsekwenc e kieru ące się w przeciwną
stronę. Nie ednorodność podmiotu i tekstu, którym prawo miałoby dostarczać zabezpieczenia, same dekonstruu ą to prawo. Odsłania ąc porowatą strukturę tekstów, zarówno
Searle’a (opartego na mechanizmie „od/do”), ak swo ego (za sprawą cytatów otwiera ącego się na nieograniczone konteksty), oraz problematyzu ąc kwestię edności podmiotu
⁵⁵⁸ in a olan
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autorskiego (który namnaża się i przekształca w spółkę z o. o.) — Derrida wskazu e na
z awiska, które prawo autorskie spycha na margines. Nieświadomość i mnogość podmiotu oraz cytowalność tekstu stanowią możliwości, która nie są wpisane w prawo autorskie
ako konieczność, lecz ako wy ątek, za sprawą czego uruchamia ą one pracę dekonstrukc i
całego systemu.
Ta natomiast roǳi konsekwenc e prawne, które — ak prowokacy nie podkreśla Derrida — domaga ą się przedyskutowania przed sądem z uwzględnieniem wszystkich możliwych kontekstów⁵⁶². Sam nie pode mu e ednak te konontac i i pozostawia ą w zawieszeniu, zrzeka ąc się praw do ygnatury
ar enia onte tu, których integralność
została naruszona przez tekst Searle’a: „Nie będę zgłaszał roszczeń do praw autorskich,
ponieważ cała ta sprawa polic i musi zostać przemyślana na nowo, i to nie tylko w teoretyczny sposób, eśli nie chce się, aby polic a była wszechwładna”⁵⁶³.
Jak można interpretować gest Derridy, który zrzeka się praw autorskich do tekstu podpisanego swoim nazwiskiem? Czy est tak, ak twierǳi Elton Fukumoto, że
„poststrukturaliści, którzy wierzą, że prawo autorskie nie ma ﬁlozoﬁcznego uzasadnienia, prawdopodobnie na chętnie obeszliby się bez niego”?⁵⁶⁴. Czy racze rac ę ma Hugh
J. Silverman, który twierǳi, że cytu ąc notę prawnoautorską Searle’a, Derrida
[n]ie przywłaszcza e — bo to byłby plagiat; ani zwycza nie e nie zwielokrotnia, wy mu ąc ą z kontekstu i umieszcza ąc w cuǳysłowie. Racze
wywłaszcza ą ako ślad, który sam się dekonstruu e, tzn. pozosta e własnością Searle’a, ale sta e się zarazem własnością Derridy, ale tylko w procesie
stawiania się nią, nie w ego realizac i?⁵⁶⁵
To pierwsze stanowisko sugeru e, że Derrida sytuu e się blisko akiegoś roǳa u anarchizmu, który odrzuca ąc prawo, odda e się nieskrępowane spontaniczności ( ęzyka, własności itd.). To drugie natomiast — że dekonstrukc a est przebiegłą strategią, która pozwala na naruszenie chronione prawem własności, ale w taki sposób, aby nie było to
przestępstwem (czyli plagiatem). Wyda e się, że oba te wy aśnienia mĳa ą się z praktyką
Derridy, który nie tylko przywłaszcza w całości tekst Searle’a, ale przyzna e się do tego
i problematyzu e ten gest, zaznacza ąc ednocześnie, że kwestia wykonywania prawa (polic i) domaga się nie tylko przemyślenia teoretycznego, ale i — ak można się domyślać —
praktyczne realizac i. Nie choǳi więc o likwidac ę prawa, ale nie choǳi również o ego
przechytrzenie. Jednak i ite nc nie stanowi też próby skonontowania się z prawem,
ta kwestia musi poczekać: „Nie będę zgłaszał roszczeń do praw autorskich”.
Literatura przed prawem
O ile w i ite nc a c Derrida uchyla się od roszczeń prawno-autorskich, o tyle w ese u r e ra e , stanowiącym redakc ę wykładu wygłoszonego w Londynie
w  roku, konontu e się z problemem prawa autorskiego (na tyle, na ile to możliwe w przypadku tego ﬁlozofa) wprost. Ponadto — co na ważnie sze z perspektywy
ninie szych rozważań — problematykę prawa ﬁlozof łączy z literaturą, kwestią e granic
i rozpoznawalności.
Pode mu ąc analizę Kafkowskie paraboli r e ra e , Derrida, przytoczywszy na pierw e tekst w całości (co w świetle zastosowane w i ite strategii inkorporac i nie
est bez znaczenia), wskazu e na dotyczące e cztery, ak e nazywa, „oczywistości”, „aks omatyczne założenia”, wynika ące ze „wspólnoty wyrasta ące z uczestnictwa w te sa⁵⁶² a nato ia t ro i on e enc e pra ne t re
a pro o acy nie po re la erri a
o aga i pr e
y uto ania pr e
e
u gl nienie
y t ich o li ych onte t — Znów, kwestia niewyczerpywalności kontekstu est ednym z elementów dyskus i z teorią aktów mowy w wydaniu Austina i Searle’a. [przypis
autorski]
g a a ro c e o pra autor ich ponie a ca a ta pra a polic i u i o ta pr e y lana na
⁵⁶³ Nie
no o i to nie tyl o teoretyc ny po
e li nie chce i a y polic a y a
ech a na — Tamże, s. . [przypis
autorski]
e pra o autor ie nie a
⁵⁶⁴ y e t ta a t ier i lton u u oto e po t tru turali ci t r y ier
lo o c nego u a a nienia pra opo o nie na ch tnie o e li y i e niego — E. Fukumoto, he uthor ect
ter the eath o the uthor , s. . [przypis autorski]
o to y y plagiat
— H. J. Silverman, el ecentering erri a ncorporate ,
⁵⁶⁵ n ie pr y a c a e
„Research in Phenomenology” , t. , s. . [przypis autorski]

  Nieuchronny plagiat



me kulturze i wpisu ące się, w danym kontekście, w ten sam system konwenc i”⁵⁶⁶. Po
pierwsze, przytoczony „tekst ma własną tożsamość, wy ątkowość i spó ność”⁵⁶⁷. Cechue się nienaruszalnością, posiada „początek i koniec, a e granice czy krawęǳi wyda ą
się zagwarantowane pewną liczbą ustalonych wcześnie kryteriów — ustalonych na bazie pozytywnych norm i konwenc i”⁵⁶⁸. Słowem: „prawną osobowość”, zagwarantowaną
„prawem, zbiorem aktów prawnych”⁵⁶⁹. Po drugie, „tekst ma autora. Istnienie sygnatariusza tekstu to nie ﬁkc a, w przeciwieństwie do postaci występu ących w powieści”⁵⁷⁰.
I dale : „różnica pomięǳy zakładaną rzeczywistością autora, noszącego imię i nazwisko
Franz Kafka i posiada ącego status obywatelski określony przez właǳe państwowe, to
edna rzecz, a ﬁkcy ne postaci w opowieści to rzecz inna”⁵⁷¹. Po trzecie, „w interesu ącym nas tekście, zatytułowanym r e ra e , istnie e pewna opowieść, należąca do
czegoś, co nazywamy literaturą”⁵⁷². Po czwarte, przytoczony tekst ma swó tytuł, który
brzmi „Przed Prawem” Tytuł, który „nazywa i gwarantu e tożsamość, spó ność i granice
oryginalnego ǳieła, którego est tytułem”⁵⁷³.
Te cztery założenia dotyczące: tożsamości tekstu, tożsamości ego autora, przynależności tego tekstu do literatury oraz funkc i tytułu — wyznacza ą ogólną ramę, w które — w obrębie założone wspólnoty konwenc i — z awia się każdy tekst literacki. Ale
w takim u ęciu, ak przedstawione powyże , rama ta zachowu e charakter transcendentny
względem tekstu — stwarza dla niego warunki czytelności, ale nie decydu e o ego immanentnych cechach. Kwestia ta kompliku e się wtedy, gdy Derrida pode mu e problem
różnicy mięǳy tekstem paraboli r e ra e , opublikowanym ako osobna, integralna
całość, a tekstem paraboli stanowiącym część powieści roce . Derrida pisze:
Odna ǳiemy w nim [ roce ie — przyp. MJ] tę samą zawartość, ale inacze skadrowaną, z innym systemem granic, a przede wszystkim bez własnego tytułu, nie licząc tytułu akie ś kilkusetstronicowe książki. Z punktu
wiǳenia literatury ta sama zawartość da e początek zupełnie odmiennemu
ǳiełu. Różnica zachoǳąca mięǳy ednym ǳiełem a drugim to ani zawartość, ani forma (…). To ruchy obramowania i referenc alności⁵⁷⁴.
Tym, co decydu e o odrębności i odmienności obu tekstów, nie est ich treść ani
forma (obie przecież identyczne), lecz wcześnie podkreślone przez Derridę granice: integralności tekstu, tożsamości ego autora, literackości i tytułu. Zawarta w roce ie wers a paraboli różni się od te drugie , odrębne , pod każdym z tych czterech aspektów.
W powieści integralność tekstu zosta e naruszona, przesunięta, przez umieszczenie go
w obrębie innego tekstu. Tym, kto go wygłasza, w ramach powieściowe ﬁkc i, est kapelan więzienny, więc stosunek instanc i autorskich zosta e tuta zmieniony. W ustach
księǳa przybiera ona także charakter tekstu pseudoreligĳnego (należy do „pism wprowaǳa ących do Prawa”), a nie literackiego. Wreszcie, to est różnica na ważnie sza, parabola
w powieści pozbawiona est własnego tytułu.
Wyprowaǳa ąc z tego rozróżnienia wnioski, Derrida stwierǳa, że „istota” literatury
— to, co decydu e, że dany tekst funkc onu e ako tekst literacki — zawarta est nie w nie
same , nie w literaturze-same -w-sobie, nie w akie ś esenc alne literackości, ale i nie
⁵⁶⁶ o e u c anali
a o ie para oli
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w pragmatycznie rozumianych przekonaniach pewne wspólnoty o tym, co est literackie.
Literatura wyznaczana est przez to, co do literatury nie należy. To natomiast oznacza, że
literatura est tym, czym nie est: „Ale czyż cała literatura nie wykracza siłą rzeczy poza
literaturę? (…) Czym byłaby literatura będąca tylko sobą, literaturą? Gdyby była sobą, nie
byłaby uż sobą”⁵⁷⁵. A tym, czym literatura nie est, ale co stwarza e warunki możliwości
— est prawo:
Jedynie na warunkach prawnych ǳieło posiada istnienie i istotę, a „literaturą” sta e się tylko w pewnym okresie prawa regulu ącego takie kwestie
ak prawa własności do ǳieła, tożsamość tekstów literackich, wartość podpisów, różnica mięǳy twórczością, wytwarzaniem, odtwarzaniem etc⁵⁷⁶.
Derrida powtarza za Foucaultem dobrze znaną nam uż tezę, że to prawo, które odpowiada za wyznaczanie granic ǳieła, ale i granic same literatury, wyłoniło się w Europie
na przełomie XVIII i XIX wieku. W tym przypomnieniu historyczności prawa Derriǳie
nie choǳi ednak wyłącznie o stwierǳenie pewne koincydenc i. Ważnie sze okazu e się
przemyślenie stosunku literatury wobec prawa („Niewątpliwie trzeba myśleć razem historyczność prawa i historyczność literatury”⁵⁷⁷) i postawienie pytań o to, czy literatura
stanowi instytuc ę edynie uwarunkowaną przez regulac e prawne, czy też sama bierze
uǳiał w kształtowaniu tych regulac i.
Pode mu ąc kwestię legitymizac i prawa — a więc tego, akie est prawo prawa —
Derrida wskazu e na ruch odwlekania, odraczania i różnicowania — i erance. Filozof
zwraca szczególną uwagę na wytłumaczenie, akie przedstawia człowiekowi ze wsi strażnik
sto ący przed bramą. Przypomnę agment tekstu Kafki:
Ponieważ brama do Prawa stoi niezmiennie otworem, a strażnik schoǳi na bok, mężczyzna pochyla się, żeby przez bramę za rzeć do wnętrza.
Strażnik na widok tego wybucha śmiechem i mówi: „Skoro tak cię to korci, spróbu dostać się do środka wbrew mo emu zakazowi. Ale pamięta : Ja
estem potężny. A estem zaledwie na niższym ze strażników. I sala za salą sto ą kole no strażnicy, eden potężnie szy niż drugi. Już widok trzeciego
nawet dla mnie est nie do zniesienia”⁵⁷⁸.
Derrida dopatru e się w tym opisie właściwe deﬁnic i prawa, które może być prawem
tylko dlatego, że nieustannie opóźnia i odsuwa dostęp do siebie. Francuski ﬁlozof pisze:
Za pierwszym strażnikiem stoi nieokreślona — być może nieprzeliczona
— liczba innych, coraz to potężnie szych, znaczących coraz ściśle szy zakaz,
posiada ących coraz większą moc odraczania. Ich potenc a to i erance, bezterminowa i erance, trwa ąca przez dni i „lata”, w gruncie rzeczy aż po kres
(tego) człowieka. i erance do śmierci i dla śmierci, niema ąca kresu właśnie
dlatego, że osiągnęła kres. Dyskurs prawa, reprezentowany przez strażnika,
nie mówi „nie”, lecz „ eszcze nie”, w niezbyt określony sposób⁵⁷⁹.
To właśnie quasi-po ęcie i erance — łączące w sobie znaczenia związane zarazem
z różnicą i różnicowaniem, odwlekaniem, opóźnianiem, odsuwaniem w czasie — służy tu
do opisu mechanizmu, który pozwala prawu być prawem. Derrida doda e:
We ście do prawa odraczane est w nieskończoność, aż do momentu
śmierci — a przecież to właśnie prawo dyktu e tę zwłokę. Prawo zakazu e
w taki sposób, że pode mu e i odwleka grę i erance, odniesienie, związek,
relac ę. Nie wolno i nie da się dotrzeć do początku i erance: nie wolno e
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przedstawiać, odtwarzać, a przede wszystkim penetrować. Takie est prawo
prawa, proces akiegoś prawa, o którego przedmiocie nigdy nie powiemy:
„Oto on”, tuta czy tam⁵⁸⁰.
Prawo prawa, czyli zasada ego prawomocności, określa się przez to, że odmawia
dostępu do siebie. Oznacza to ednak również, że prawo ako takie nie może stać się
przedmiotem przedstawienia (zasada prawa „[ ]est obsceniczna, a zarazem nieprzedstawialna”⁵⁸¹) ani nie może się uobecnić. Na tym polega dramatyczna sytuac a człowieka ze
wsi, który chce stanąć przed prawem — w ego obecności — ale nie zda e sobie sprawy,
że gdyby mu się to udało, prawo nie byłoby uż prawem.
Paradoksalnie — takie est też prawo literatury. A przyna mnie tego ednego tekstu,
r e ra e Franza Kafki, który (tekst) w swo e „nieczytelności” ⁵⁸² sam odracza dostęp
do siebie:
Tekst sam siebie strzeże, sam się podtrzymu e — ak prawo mówiące
tylko o sobie, to znaczy o braku tożsamości z samym sobą. Ani nie zachoǳi, ani nie pozwala do ść innym. Jest prawem, tworzy prawo i pozostawia
czytelnika przed prawem⁵⁸³.
Przykład Kafkowskie paraboli pozwala tu Derriǳie na wykonanie — czy właściwie:
zaobserwowanie — szczególne podmiany. W e ramach ustanawiana przez prawo autorskie ednostkowość tekstu przenosi się na sam tekst, który za sprawą granic, w akich
funkc onu e, sam nabiera cech prawa. Jednak to prawo, uż prawo literatury, a nie prawo autorskie, est możliwe wyłącznie pod warunkiem, że est gwarantowane przez „potężnie szy system praw (…), zwłaszcza zbiór praw i konwenc i społecznych legitymu ący
wszystkie te rzeczy”⁵⁸⁴. A to z kolei sprawia, że kiedy Derrida pisze: „Każdy, kto narusza
oryginalną tożsamość tego tekstu, może być wezwany do stawienia się przed prawem”⁵⁸⁵
— to ma na myśli uż nie tylko odpowieǳialność prawnoautorską (związaną z prawem
do integralności tekstu), ale również odpowieǳialność wobec tekstu, który domaga się
poszanowania swo e ednostkowości.
Jednak to przeniesienie prawomocności na samą literaturę sprawia, że tym samym
zysku e ona również możliwość emancypac i od swoich prawnych uwarunkowań. Pozwala
e „użyć mocy prawne tkwiące w ęzykowe artykulac i, aby obe ść istnie ące prawa, którym ednakowoż zawǳięcza ochronę i od których czerpie warunki swego po awienia się.
Jest tak z powodu referency ne wieloznaczności pewnych struktur ęzykowych”⁵⁸⁶. Właśnie ze względu na ęzyk — właściwy tak literaturze, ak prawu — ta pierwsza okazu e się
instytuc ą uprzywile owaną do tego, aby przekraczać własne (a więc prawne) ograniczenia. Filozof pisze: „Być może literatura za ęła obecnie — w konkretnych historycznych
uwarunkowaniach, nie tylko ęzykowych — pozyc ę, która est zawsze otwarta na akąś
wywrotową legislac ę”⁵⁸⁷. I to właśnie w zdolności do przekraczania swoich prawnych
uwarunkowań upatru e Derrida cechy, która odróżniałaby literaturę od innych tekstów,
„którym racze nie przypisalibyśmy wartości literackie ”⁵⁸⁸.
Z tych powodów nie sposób mówić o prawie i literaturze ako dwóch odrębnych,
odǳielnych instytuc ach czy typach dyskursu. Celnie sze byłoby sformułowanie: prawo
literatury — przy zachowaniu ego dwuznaczności. Z edne strony choǳiłoby o prawo
literatury, czyli o zespół praw, przepisów i konwenc i, które wyznacza ą pole, które za mu e
literatura. Z drugie strony — o prawo literatury — prawo ustanawiane przez literaturę,
⁵⁸⁰ e cie o pra a o rac ane e t nie o c ono
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁸¹ a a a pra a e t o cenic na a ara e niepr e ta ialna — Tamże, s. . [przypis autorski]
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o e niec ytelno ci — Tamże, s. . [przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁵⁸⁵ a y to naru a oryginaln to a o tego te tu o e y e any o ta ienia i pr e pra e —
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prawo transgres i, prawo do ucieczki od prawa. Z pewnością est tak, że literatura nie może
uciec od prawa. Ale zarazem, ednocześnie, w tym samym ruchu, literatura nie może nie
uciekać od prawa. Na tym polegałoby prawo literatury.
W przekroczeniu dokonu ącym się ǳięki „mocy prawne tkwiące w ęzykowe artykulac i” nie choǳi o awne, bezpośrednie pode mowanie tematu prawa, o wchoǳenie
w otwarty spór, ale o samo ǳiałanie ęzyka, które Derrida nazywa grą:
W te ulotne chwili, kiedy bawi się ⒵ prawem, literatura przekracza
literaturę. Jest po obu stronach linii odǳiela ące prawo od bezprawia, dokonu e wyłomu w byciu-przed-prawem, est (…) „w obliczu prawa”, a ednocześnie „uprzeǳa prawo”⁵⁸⁹.
W ten sposób ﬁlozof rozwiązu e problem, który pozostawił na końcu i ite nc
a c . W literackie dekonstrukc i prawa autorskiego nie choǳiłoby zatem ani o anarchię, ani o wyminięcie, ale o pod ęcie gry — za pomocą medium ęzyka — z samym
prawem; nie o podważanie po ęć fundu ących system prawnoautorski z akie ś transcendentne perspektywy (na przykład takie , która pozwala zrzec się roszczeń), ale o próbę
wypracowania krytyczne strategii w ramach immanenc i. Wypracowanie takie koncepc i sta e się ednak możliwe tylko o tyle, o ile w pierwsze kole ności zaakceptu e się
zależność literatury od prawa.
Jednak o ile w i ite nc a c Derrida pode mu e problem uwikłania własnego (choć to określenie powinno być uż mocno problematyczne) tekstu w logikę prawa
autorskiego, o tyle w Przed Prawem strategię immanentne krytyki tych uwarunkowań
wypracowu e na tekście należącym do Franza Kafki (chociaż inkorporowanym do własnego). Dla dopełnienia tych rozważań chciałbym więc tę dekonstrukcy ną strategię przetestować na tekście, który zda ąc sprawę ze swoich prawnych uwarunkowań, pode mu e
z nimi grę własnymi — literackimi — środkami.
Odwlekanie prawa. u a ale ich po r y Teodora Parnickiego
u a ale ich po r y Teodora Parnickiego z roku  est bez wątpienia powieścią
o prawie. Oczywiście, oprócz tego, że est powieścią o historii, powieścią o historii alternatywne , powieścią autobiograﬁczną, powieścią o pisaniu powieści, o ile w ogóle est
powieścią. Twierǳę ednak, że przede wszystkim est powieścią o prawie — i to z kilku
co na mnie powodów.
Po pierwsze, to właśnie od intrygi prawnicze rozpoczyna się powieść. Początkowy
dialog Jego Ekscelenc i z Mecenasem Oktiabrskim dotyczy skomplikowanego planu,
w ramach którego ukrywa ący się pod pseudonimem Samon autor agmentów powieści
pod tytułem „Mogło było być tak właśnie”, opublikowanych w miesięczniku literackim
„Latarnia” i zadedykowanych nie akie zet ku, ma zostać posąǳony o „szarganie świętości”. Choć Jego Ekscelenc a chce doprowaǳić do procesu, nie chce ednak, aby Samon
został skazany — właśnie na tym ma polegać zadanie Mecenasa: na skuteczne obronie
pisarza. Doświadczenie procesu ma ednak skłonić Samona do zaniechania dalszych prac
nad powieścią — a na lepie do zaniechania pracy pisarskie w ogóle.
Ten wątek est — choć nie nazbyt konsekwentnie — rozwĳany w dalszych częściach
powieści. Bohaterowie u y ale ich po r y przenoszą się nawet na pewien czas w świat
powieści Samona. Okazu e się ona alternatywną historią Polski, zakłada ącą częściowe
zwycięstwo powstania listopadowego i utworzenie niezależnego królestwa o ustro u liberalnym. W ego rząǳie Adam Mickiewicz, zaniechawszy kontynuowania kariery pisarskie , sta e się ministrem do spraw oświaty i religii — ministrem, dodać należy, o dyktatorskich zapędach⁵⁹⁰.
Po drugie, to właśnie bohaterowie para ący się prawem stanowią znaczną część całego zespołu powieściowych postaci. Obok Mecenasa Oktiabrskiego — praktyku ącego
adwokata o niemałe sławie, choć chwilowo zna du ącego się w kłopotach ﬁnansowych
— w u ie ale ich po r y zna ǳiemy także: wspomnianego uż Jego Ekscelenc ę —
⁵⁸⁹
te ulotne ch ili ie y a i i
pra e
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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  Nieuchronny plagiat



ekscelenc ę o nieustalonym statusie, być może namiestnika Galic i z epoki monarchii
austro-węgierskie , ale występu ącego także — w warunkach historycznych VII wieku
— ako Papież Teodor — w obu przypadkach przedstawiciela właǳy, strażnika prawa;
Arbitra (bądź Naczelnika) Ro — ta emniczą postać, każdorazowo pełniącą funkc ę strażnika procedur, przekazu ącego pozostałym postaciom treść prawa, któremu w danym
momencie podlega ą; czy wreszcie Samona — zamieszanego w intrygę pisarza, odgrywa ącego ednak w VII wieku historyczną postać króla Samona — kupca ankĳskiego,
który został władcą Wendów i poprowaǳił ich do zwycięstwa, by następnie pod ąć próby
zaprowaǳenia w ich plemienne organizac i rządów prawa.
Również pozostałe postaci w zmiennych warunkach obe mu ą — bądź chcą ob ąć
— funkc e związane ze stanowieniem i egzekwowaniem prawa: adwokatów, prokuratorów, sęǳiów, lub z byciem poddanym prawu: oskarżonych, przesłuchiwanych, pode rzanych. W toku wielowątkowych dyskus i tworzą one doraźne komitety i ugrupowania
o charakterze prawnym: komis e śledcze i arbitrażowe, składy sęǳiowskie, a nawet ciała
ustawodawcze. Powiada ą na przykład tak:
Tam bowiem [w przypadku, czyli podrozǳiale poprzednim — przyp.
MJ] mieliśmy sobie przyznane wcale szerokie uprawnienia (…) ako samorząd. więce eszcze nawet: w charakterze parlamentu omal że, a to z wcale
pokaźną i ilościowo, i akościowo swobodą kontrolowania czy to zamierzeń,
czy i dokonań uż nawet właǳy wykonawcze ⁵⁹¹.
Wreszcie — to po trzecie — edna z postaci, przyna mnie początkowo, z awia się
ako personiﬁkac a prawa samego. Tak zwana Nowa osoba, która dołącza w pewnym
momencie do dyskus i powieściowych bohaterów, powiada: „Ależ to właśnie a estem
klauzulą uzupełnia ącą”⁵⁹². Owa „klauzula uzupełnia ąca” — stanowiąca, wedle słów Mecenasa, „załącznik numer cztery do wysłanego w sobotę, a otrzymanego przeze mnie
w ponieǳiałek listu wasze ekscelenc i”⁵⁹³ — est prawem, które podporządkowu e sobie
wszystkie postaci powieści i którego przestrzeganie bądź przekraczanie stanowi istotny
wątek ich dialogów na przestrzeni ponad sześciuset stron. Na króce mówiąc, „klauzula
uzupełnia ąca” to zasada pseudonimowania, która zakazu e „nazywania nie tylko osób,
lecz także i rzeczy wcale wielu roǳa ów czy typów tak, ak naprawdę nazywa ą się lub też
są nazywane, a też naprawdę”⁵⁹⁴. Sprawia ona na przykład, że o powieści u a ale ich
po r y postaci mogą dyskutować tylko ako o wazie bądź statku, a nie ako o powieści
właśnie. W konsekwenc i przy ęte metaforyki źródła historyczne nazywane są „ochrą”,
autor — Ochrolubem, a treść powieści — rysunkami ﬁguralnymi na powierzchni wazy. Można powieǳieć, że klauzula uzupełnia ąca to prawo metaforyzac i, które ma wiele
wspólnego z ęzykiem ezopowym znanym z literatury powsta ące w warunkach funkc onowania cenzury. Jak przyzna e Jego Ekscelenc a, klauzula uzupełnia ąca ma zapobiegać,
wedle intenc i właǳy zwierzchnie , dopuszczaniu niektórych osób czy postaci do „źródeł prawdy”⁵⁹⁵. Nie tylko więc o metaforyzac ę tu choǳi, ale także o kamuﬂaż, ma ący
zamaskować przed niepożądanymi odbiorcami właściwą treść powieści.
Jak się ednak szybko okazu e, owa „Nowa osoba”, przedstawia ąca się ako „klauzula uzupełnia ąca”, to również „Czeladnik Ochrolub”, czyli funkc onu ący w obrębie
świata powieści odpowiednik e autora — samego Parnickiego. Prawo, któremu podlega ą postaci i które wyznacza ramy dla ich możliwych wypowieǳi, zosta e tym samym
utożsamione z podmiotem autorskim ako dysponentem wewnątrztekstowych reguł, ale
ednocześnie zosta e inkorporowane, wraz z tym autorem, do same akc i powieściowe ,
przez co zaczyna ono podlegać tym samym mechanizmom, które ma regulować.
⁵⁹¹ a o ie
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— T. Parnicki,
u a ale ich po r y o ie , Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa , s. . [przypis autorski]
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Czwartym powodem, dla którego twierǳę, że u a ale ich po r y est powieścią
o prawie, est panu ący w nie „instynkt proceduralny” Jak uż wspominałem, postaci
tworzą na przestrzeni powieści rozliczne komis e, komitety i urzędy, nieraz uporządkowane hierarchicznie (komis e powoływane do kontrolowania komis i), a służące rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych, wobec których zwykły konsensus est nieosiągalny.
Przy te okaz i każdorazowo dyskus i podlega ą procedury, wedle których owe formalne
ciała ma ą funkc onować. Powiada na przykład Mecenas: „Może tylko śleǳtwo toczyć
się, a na wyże , eżeli pozwolą mi panowie — a muszą pozwolić, chcą czy nie chcą — na
przypomnienie przepisów proceduralnych”⁵⁹⁶. W świecie powieści Parnickiego zaprowaǳenie prawa okazu e się więc edynym możliwym sposobem przezwyciężenia społeczne
niezgody. Dyskus e o samym prawie — dotyczącym nawet na barǳie doraźnych sytuac i
— są więc decydu ące dla akości komunikac i w ogóle.
Szczególną procedurą, która zda e się nadrzędna wobec wszystkich pozostałych, est
procedura procesu sądowego. Wiąże się to oczywiście z wy ściową intrygą Jego Ekscelenc i
skierowaną przeciw Samonowi, ale ostatecznie osiąga znacznie szerszy zasięg. Jak powiada
Arbiter Ro: „Musicie bowiem wszyscy w pełni być świadomi, iż sądem czy egzaminem —
właśnie nad statku tego kapitanem — na niewątpliwie est treść dotychczasowa cała ǳieła
pod nazwą «Muza dalekich podróży»”⁵⁹⁷. Proces sądowy est więc właściwym — eśli
można tak powieǳieć — wzorcem gatunkowym powieści Parnickiego, w które postaci
prowaǳą wielowątkowe dyskus e i spiera ą się o procedury, aby w efekcie doprowaǳić
do wydania wiążącego — czyli prawomocnego — wyroku. Sytuac a est ednak o tyle
szczególna, że ów sąd nad autorem wyda ą same ego postaci.
Wreszcie po piąte, u a ale ich po r y stanowi zapis swoiste proliferac i umów.
By wymienić tylko kilka na ważnie szych: opisywana uż klauzula uzupełnia ąca, umowa Krzysztofa Kolumba z załogą ego wyprawy, umowa kondotiera z monarchą w czasie
wo ny trzyǳiestoletnie , układ dyneburski (ustanawia ący niepodległe państwo polskie
w historii alternatywne ), umowa cezare ska (nada ąca Piotrowi i ego następcom prawo
związywania i rozwiązywania — chciałoby się powieǳieć, związywania i rozwiązywania
umów). Postaci tworzą też liczne doraźne umowy, będące efektem ich dyskus i o procedurach — umawia ą się (na coś), traktu ąc ednak wszystkie swo e porozumienia ako
umowy w ścisłym sensie prawnym.
Wyda e się, akby w świecie powieści Parnickiego nie istniały — bądź nie powinny
istnieć — żadne kwestie, które pozosta ą nieuregulowane odpowiednią umową. Żywioł
umowy, ako sformalizowanego porozumienia stron, strukturyzu e całą rzeczywistość
powieściową, w które nie ma mie sca na milczącą, niewyartykułowaną zgodę. u a
ale ich po r y przedstawia wiz ę rzeczywistości do cna przeniknięte prawem.
Klauzula uzupełnia ąca
Jedna spośród tych wszystkich umów ma ednak charakter nadrzędny, nawet wobec
„klauzuli uzupełnia ące ”, i stanowi zasadniczą stawkę w grze. Odnosi się ona bowiem
nie do akiegoś wybranego aspektu świata powieściowego, ale do same powieści. Choǳi
o umowę wydawniczą, aką zawarł autor na napisanie powieści u a ale ich po r y —
właśnie na te umowie i konsekwenc ach e zawarcia dla struktury powieści Parnickiego
chciałbym się teraz skupić.
Nie choǳi tu o umowę, aką faktycznie podpisał empiryczny autor ze swoim wydawcą, ale racze o umowę, by tak rzec, wewnątrztekstową, czyli umowę taką, aka funkc onu e w ramach samego tekstu powieści. (Dodam eszcze, że to nie edyna umowa
wydawnicza, aka po awia się w powieści: otóż w ramach powieści w powieści o alternatywne historii Polski po awia się wątek umowy, aką Zygmunt Krasiński, ambasador
w Petersburgu i poczytny powieściopisarz, ma zawrzeć na kole ną swo ą książkę). Umowa wydawnicza została zawarta przez Czeladnika Ochroluba (zwanego także kapitanem
statku pod banderą muzy dalekich podróży) z „Ireną, Ireneuszem czy nawet klubem
⁵⁹⁶ o e tyl o le t o toc y i a na y e e eli po ol i pano ie
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względnie spółką akcy ną pod nazwą «Ireneum»” (w planie empirycznym owo „Ireneum”
to, rzecz asna, Instytut Wydawniczy PAX, wydawca u y ale ich po r y i większości
pozostałych powieści Parnickiego), którego reprezentantem w powieści est Rotmistrz
Burgund.
Umowa zakładała, że Ochrolub stworzy powieść historyczną dotyczącą Samona, króla Wendów — postaci historyczne wywieǳione z kroniki Fredegara. Jak przypomina
Arbiter Ro: „W zespole wydawców ego nawet — tych, z którymi umową na tę właśnie
książkę podpisał — mnie est takich, którzy pamięta ą tytuł książki, aniżeli to, że właśnie
o Samonie ma to być książka”⁵⁹⁸. W warunkach umowy zapisano także e orientacy ną
ob ętość: „cztery rozǳiały, a każdy z podrozǳiałów pięciu składa ących się”⁵⁹⁹. Założeniem umowy — na które warto również zwrócić uwagę — było także to, że zamówiona
książka miała być powieścią, a więc spełniać założenia gatunkowe powieści.
Dodatkowym warunkiem, stanowiącym element porozumienia mięǳy pisarzem a wydawcą, było dostarczenie przez tego drugiego „spec alne ochry rzymskie ”, czyli tekstów
źródłowych — konkretnie i er ponti cali i ege ta ponti coru ro anoru ⁶⁰⁰ — zawiera ących informac e o kontekście historycznym panowania Samona, niezbędne do
wypełnienia warunków umowy przez autora.
Ów dodatkowy warunek nie zosta e ednak przez wydawcę dotrzymany: Ochrolub
nie otrzymu e „ochry rzymskie ”. W konsekwenc i wątek panowania króla Samona, który est przedmiotem drugiego rozǳiału powieści, dociera szybko do mie sca, od którego
nie sposób go kontynuować. Oznacza to, że wywiązanie się przez autora z warunków
umowy sta e się niemożliwe: powieść historyczna z VII wieku dotycząca króla Samona
nie może powstać. Dla wydawcy nie est to ednak żadne wytłumaczenie. Jego zdaniem,
Ochrolub, stawia ąc dodatkowe warunki, próbował zwieść i swo ego wydawcę, i siebie
samego. „Ochra rzymska” wcale nie była niezbędna do powstania określone umową powieści, stanowiła edynie wymówkę, aby z owe umowy się nie wywiązać. Tego właśnie,
ostatecznie, dotyczy proces toczony na kartach powieści, w którym oskarżonym est autor. Stawką est uznanie go za winnego bądź niewinnego naruszenia warunków umowy
wydawnicze . W gruncie rzeczy to właśnie cała u a ale ich po r y est procesem,
którego przedmiotem est u a ale ich po r y.
Spróbu ę teraz pokazać, ak funkc onu e autorska strategia obronna, zmierza ąca nie
tyle do zerwania umowy (co uniemożliwiłoby powstanie, a przyna mnie wydanie powieści), ile do odwlekania zakończenia procesu, w którym wyrok mógłby być tylko eden.
Jednocześnie zwrócę uwagę na to, w aki sposób powieść mierzy się z prawem, które wyznacza e ramy i umożliwia e funkc onowanie, zarazem grożąc e całkowitym
podporządkowaniem, a więc unicestwieniem literackiego idiomu w sieci kategorycznych
regulac i.
Preliminaria
Opisywana przez Derridę praca i erance est wpisana w strategię u y ale ich po
r y, choć zosta e specyﬁcznie przeformułowana. Powieść wykorzystu e owo prawo prawa — nieustanne odraczanie, wobec którego człowiek ze wsi z Kafkowskie paraboli stoi
bezradny aż do śmierci — ako paradoksalną szansę na wymknięcie się prawu, bez ego
całkowitego unieważniania, bez popadania w anomię, bezprawie. u a ale ich po r
y est aﬁrmac ą i erance, która zosta e przekształcona w narzęǳie emancypac i. Warto
w tym świetle przy rzeć się rozmaitym ﬁgurom i strategiom odraczania, obecnym w powieści. Jak mówi w pewnym momencie Pan naczelnik:
Nie est to eszcze sąd, proszę państwa, ani nawet śleǳtwo w pospolitym tego słowa znaczeniu, czyli i formalne, i awne, a w tym głównie sensie
awne, że brałby w nim uǳiał także i śleǳtwa obiekt, co na mnie uż zaś
powiadomiony by został, że oto śleǳtwo przeciw niemu wszczęto. Bo też
⁵⁹⁸
e pole y a c ego na et tych
t ry i u o na t a nie i
po pi a
nie e t ta ich
t r y pa i ta tytu i i ani eli to e a nie o a onie a to y i a — Tamże, s. . [przypis
autorski]
⁵⁹⁹ c tery ro ia y a a y po ro ia pi ciu a a cych i — Tamże, s. . [przypis autorski]
r o ych
on retnie i er ponti cali i ege ta ponti coru
⁶⁰⁰ pec alne ochry r y ie c yli te t
ro anoru — Tamże, s. . [przypis autorski]

  Nieuchronny plagiat



właściwie, proszę państwa, są to w chwili obecne eszcze preliminaria tylko⁶⁰¹.
Wszystkie dyskursywne ǳiałania postaci stanowią edynie preliminaria — przygotowania do właściwego ǳiałania, akim miałby być proces sądowy i wyrok. Postaci na
różne sposoby odwleka ą wypowieǳenie konkluz i, piętrzą poziomy dyskus i i gra ą na
czas. Już w pierwszym dialogu Mecenas przyzna e: „Nie, a się uż nie namyślam, tylko
opóźniam… ”⁶⁰². Postaci spiera ą się o to nieustannie, zarzuca ąc sobie wza emnie właśnie opóźnianie, grę na zwłokę. Na przykład Jego ekscelenc a mówi do Naczelnika Ro:
„Na bezspornie uż była to, panie naczelniku, insynuac a niedopuszczalna. A przy tym
szkodliwa i w tym też sensie, że opóźnia wypowiedź pana mecenasa Okt w sprawie niezmiernie doniosłe ”⁶⁰³.
W obrębie metaforyki świątynne — edne z funkc onu ących w powieści w efekcie obowiązywania „klauzuli uzupełnia ące ” — mowa est też o tym, że prze ścia mięǳy
kole nymi rozǳiałami i podrozǳiałami są tylko przenoszeniem się do kole nych przedsionków. Sama świątynia — zwieńczenie i cel te wędrówki — pozosta e, wciąż i wciąż,
nieosiągalna. Zresztą i sama teleologia, ako ǳieǳina celowości, zosta e podana w wątpliwość lub co na mnie sproblematyzowana do granic operacy ności⁶⁰⁴:
Zwolennikami szkoły teleologiczne esteśmy, to prawda, ale nie est to
ani statyczna teleologia, ani metaﬁzyczna, tylko dynamiczna i dialektyczna.
A skoro tak, mowy być przecież nie może o wyposażaniu eksperymentu w cel
da ący się apriorycznie ustalić czy choćby nawet tylko odgadywać na chybił
traﬁł.
Wspomniane wcześnie spory proceduralne, toczone przez postaci, również stanowią
mechanizm i erance. Roztrząsa ąc zasady rozstrząsania zasad i piętrząc kole ne metapoziomy dyskus i, postaci skutecznie uniemożliwia ą sobie nawza em prze ście do sedna.
Trzeba wszak zauważyć, że takie ǳiałanie nie est zwycza ną parodią, zna du e przecież
swo e uzasadnienie w ślepych plamkach porządku argumentac i. Takie ǳiałanie wskazu e
na problem interpretac i tekstu prawa ako proces w zasaǳie nieskończony, toczący się
od edne interpretac i do kole ne , który można przerwać edynie arbitralnym gestem
przemocy. Komentu ąc tak zwaną umowę cezare ską, czyli przekazanie Piotrowi kompetenc i związywania i rozwiązywania, powiada Jego ekscelenc a, czyli VII-wieczny Papież
Teodor:
Może tylko Oktiabrskĳ eden spomięǳy was stanąłby ako tako na wysokości zadania, gdyby to emu — u Mateusza właśnie w rozǳiale szesnastym — wypadło redagować punkty i klauzule i klauzule do klauzul w dokumencie, prawo da ącym mi i rozwiązywać wszystko na niebie i na ziemi, i to,
co rozwiązało się, znów związywać. Trzynaście — dwaǳieścia eden. Niby
to osiem wierszy tekstu, a ile poza tekst sam komplikac i na rozmaitszych
dodatkowych zręcznie wciśnięto⁶⁰⁵.
Praca i erance w u ie ale ich po r y obe mu e te cztery aspekty, które Derrida
wymienia w r e ra e ako „aks omaty” ustanowione przez nowoczesny porządek
⁶⁰¹ Nie e t to e c e
pro pa t a
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶⁰² Nie a i u nie na y la tyl o op nia
— Tamże, s. . [przypis autorski]
pr y ty
o li a i ty
⁶⁰³ Na e pornie u y a to panie nac elni u in ynuac a nie opu c alna
te en ie e op nia ypo ie pana ecena a t pra ie nie iernie onio e — Tamże, s. . [przypis
autorski]
tpli o lu co na nie pro le a
⁶⁰⁴ re t i a a teleologia a o ie ina celo o ci o ta e po ana
ty o ana o granic operacy no ci — Paweł Tomczok interpretu e całą powieść w kategoriach teleonomii —
celowości bez celu. Zob. P. Tomczok, po ia anie e teleologii ar in i
arnic i
e al , „Świat
i Słowo” , nr . [przypis autorski]
e en po i y a
— Tamże, s. . Warto zauważyć, że w podobnym tonie
⁶⁰⁵ o e tyl o tia r
wypowiada się o problemie nieskończonego procesu interpretowania prawa Michel de Montaigne: „(…) tyleż
est wolności i rozciągłości w wykładaniu praw, co w ich kształtowaniu. Toż w piętkę gonią ci, którzy myślą
złagoǳić nasze spory i wstrzymać e, ściąga ąc e do brzmienia słów Pisma Świętego. Umysł nasz nie mnie
szerokie zna du e pole w wykładaniu rozumienia cuǳego niż w przedstawianiu własnego” (M. de Montaigne,
r y, tłum. T. Boy-Żeleński, De Agostini — Altaya, Warszawa , s. ). [przypis autorski]
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prawny: tożsamość tekstu ( ego identyﬁkowalność ako integralnego i odǳielonego od
innych korpusu), autorstwo (czyli przypisanie autora ako postaci empiryczne do danego tekstu), literackość (oparta na obowiązu ących konwenc ach rozpoznawalność danego
korpusu ako literackiego) oraz tytuł (identyﬁkator, pozwala ący zaklasyﬁkować i umie scowić dany tekst).
W odniesieniu do tożsamości — w u ie zosta ą naruszone zasady spó ności i samoǳielności tekstu. Powieść pełna est nawiązań do wcześnie szych tekstów Parnickiego,
część postaci zosta e nawet wprost z nich przeniesiona. Co więce , w preliminariach do
procesu postaci wskazu ą na ǳiałalność plagiatorską — złoǳie ską — autora, który obﬁcie czerpie z innych tekstów literackich. Jak mówi Doktor:
Pozwolę ednak sobie wazę tę książką teraz nazwać — taką książką mianowicie, w które akieś pięć procent tekstu stanowią cytaty z ǳieł przez
kogo innego napisanych, natomiast chyba aż ponad dwaǳieścia procent to
są paraazy motywów też z cuǳych ǳieł. Że właśnie paraazy? Ukraǳiony
świecznik przetapia ąc w miskę do zupy, nie sta e się pan przez to niewiniątkiem, także i dale est pan złoǳie em⁶⁰⁶.
W powieści problematyzowana est też kategoria autora. Do te pory uznawałem, dla
zachowania spó ności wywodu, że Ochrolub może być utożsamiony z autorem wewnętrznym. Nie est to ednak takie proste i wymaga osobnego omówienia⁶⁰⁷. Wystarczy ednak
zaznaczyć, że Ochrolub nazywany est czeladnikiem w pracowni Ma stra przez wielkie
EM, czyli autora właściwego, którego ednak tożsamość est przedmiotem dociekań, nie
może więc zostać ednoznacznie usytuowana. Dodać do tego można, że za współautorów
poda ą się same postaci, by dostatecznie zasygnalizować, że po ęcie autora ulega tuta
daleko idącemu rozmyciu.
Literackość zosta e podana w wątpliwość przez naruszenie konwenc i gatunkowych
(dotyczy to oczywiście nie tylko te powieści Parnickiego) oraz ich dynamiczną zmienność (sygnalizowaną przez obecność tak zwanych czterech metali, symbolizu ących cztery
konwenc e powieściopisarstwa). W dyskus ach postaci pada ą nawet pytania o roǳa ową
klasyﬁkac ę u y w e formie bliższe wszak dramatowi. Wreszcie zewnętrzny i identyﬁku ący status tytułu zostanie naruszony przez uczynienie go elementem wewnątrzpowieściowe gry (obe mu ące na przykład możliwość utożsamienia muzy dalekich podróży
z edną z postaci).
W ten sposób u a ale ich po r y narusza te wyznaczniki tekstu literackiego, które pozwalałyby go rozpoznać i uczynić przedmiotem ednoznaczne umowy prawne . Co
istotne, owe wyznaczniki nie zosta ą przekreślone (ostatecznie na karcie tytułowe zna du e się nazwisko „Teodor Parnicki”, tytuł u a ale ich po r y, podtytuł „Powieść”,
a tekst stanowi odǳielny korpus), ale sproblematyzowane, odroczone, można by też powieǳieć: spulchnione, co pozwala utrzymać się temu tekstowi w ramach wyznaczonych
przez prawo, ale ednocześnie nie poddać im się całkowicie.
Filibuster
Ten proces można również zaobserwować w szczególnych operac ach, akim poddawany est ęzyk powieści. Liczne spory proceduralne, przesłuchania i umowy obecne
w powieści Parnickiego usiłu ą naśladować formalną ścisłość ęzyka prawniczego. Jednak
mechanizmy retoryczne, które rząǳą porządkiem dyskursu powieściowego, sprawia ą, że
ęzyk prawa nie zosta e ściśle odwzorowany. Dla określenia te szczególne strategii „gry
z prawem” — wedle sformułowaniu Derridy — chciałbym zaproponować zaczerpnięte
z badań postkolonialnych po ęcie mimikry. Używa ąc go, Homi Bhabha wskazu e na
właściwość dyskursu kolonialnego, polega ącą na szczególnym przesunięciu, które powodu e, że w samym tekście wytwarza się efekt obnażenia i osłabienia wzorca:
Prawie taki sam, ale nie biały: awność mimikry zawsze ob awia się na
granicznym obszarze zakazu. Choǳi o formę dyskursu kolonialnego wy⁶⁰⁶ o ol e na o ie a t i
tera na a
— T. Parnicki, u a ale ich po r y, s. .
[przypis autorski]
— Zob. M. Jakubowiak, p a autor a
⁶⁰⁷ po ie ci pro le aty o ana e t te ategoria autora
o taci eta cy ne
ch po ie ciach eo ora arnic iego, „Teksty Drugie” , nr . [przypis autorski]
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powiadaną na pograniczu: pomięǳy tym, co znane i dozwolone, a tym,
co chociaż znane, trzeba ukrywać; formę dyskursu wypowiadaną pomięǳy
wierszami i ǳięki temu łamiącą, ak i przestrzega ącą zasady⁶⁰⁸. Podobnemu
odkształceniu ulega ęzyk prawa obecny w u ie Prawie prawniczy, ale
nie prawniczy — literacki. Autorytet dyskursu prawnego, zagraża ącego autorowi i ego tekstowi, zosta e przechwycony i wykorzystany ako narzęǳie
obrony.
Proces nieustannego opóźniania, odraczania i różnicowania (argumentów i interpretac i) zna du e w końcowych partiach powieści konkretną nazwę. Powiada Arbiter Ro:
„Wasza królewska wysokość wyraźnie uprawia w stosunku do czynności urzędowych moich właśnie ako arbitra obstrukc ę, a to w postaci aż tak drastyczne , aka na pewnym
szczeblu rozwo u parlamentaryzmu uprawianiem ﬁlibustieryzmu bęǳie się nazywała”⁶⁰⁹.
Filibustieryzm — słowo funkc onu ące w Stanach Z ednoczonych od połowy XIX wieku, a etymologicznie powiązane z piractwem na morzu, tłumaczone na polski zwykle
ako „obstrukc a parlamentarna” — to strategia polega ąca na przeciąganiu obrad ciała
ustawodawczego za pomocą wy ątkowo długie mowy, uniemożliwia ące kontynuowanie
prac. Za pierwszego ﬁlibustiera uzna e się Katona Młodszego, który w ten sposób zablokował m.in. możliwość ednoczesnego uǳiału w triumﬁe i wystąpienia o urząd konsula
przez Juliusza Cezara. Katon wykorzystał zasadę, która rzymskiemu Senatowi nakazywała
zamknąć każdą omawianą sprawę przed zmrokiem. Mówiąc przez wiele goǳin, spowodował on, że wniosek Juliusza Cezara o wystąpienie o urząd konsula in a entia nie mógł
być przegłosowany, przez co Cezar, nie chcąc rezygnować z możliwości ob ęcia urzędu,
musiał zrezygnować z odbycia należnego mu triumfu. Filibustieryzm est zatem strategią
odraczania prawa za pomocą sił tkwiących w ęzyku — same retoryczności ęzyka, umożliwia ące nieskończone rozwĳanie dyskursu. Wprowaǳa ąc ą w u ie ale ich po r y,
Parnicki zarazem aﬁrmu e i dekonstruu e prawne uwarunkowania swo e powieści.
Inkorporu ąc pełen zestaw uwarunkowań, akim podlega powsta ąca powieść, a zarazem tworząc literacki świat do cna przepełniony prawem, autor u y wskazu e na znaczenie tego prawno-literackiego zderzenia dla rozumienia literatury nowoczesne w ogóle. Zaprzecza tym samym nowoczesne doktrynie autonomii literatury, wskazu ąc na e
głębokie zależności od prawa — no o — które zawsze przychoǳi skądinąd, choć zawsze
est własne. Parnicki wypracowu e zarazem model, w którym praca literatury nie zosta e
sprowaǳona do wypełniania prawnych instrukc i (zawartych w umowach wydawniczych
czy obowiązu ących modelach prawnoautorskich), ale przekształca swo e prawne uwarunkowania, uzysku ąc równoprawny status dyskursywny.

.     
Literackie opisy przyszłości prawa autorskiego stwarza ą szczególny problem. Dotycząc
prawnych i kulturowych zmian, związanych zwykle z zanegowaniem obowiązu ącego paradygmatu prawnoautorskiego, roǳą też pytania związane z literaturą ako medium tych
zmian. Czy literatura, która sama posłużyła za model dla na wcześnie szych kodyﬁkac i
prawa autorskiego, może posłużyć do przeprowaǳenia w ego horyzoncie tych transformac i, które opisu e? Jakiego roǳa u formalne mutac e są niezbędne, aby w przekonuący sposób odegrać i urzeczywistnić faktyczną rewoluc ę w obrębie prawa autorskiego
i wszystkich autoryzowanych przez nie po ęć? A może to sama literatura — ako praktyka
kulturowa ma ąca pewną tradyc ę i zobowiązania — stwarza problemy, które wymaga ą
przezwyciężenia? Jeśli tak, to czy literatura taka, aką znamy, est możliwa w świecie pozbawionym regulac i prawnoautorskich? I czy literatura o przyszłości (prawa autorskiego)
est zarazem przyszłością literatury?
W rozǳiale tym poddam analizie kilka problemów związanych z literackimi opisami przyszłości prawa autorskiego. Skupię się na dwóch antologiach opublikowanych
⁶⁰⁸ ra ie ta i a ale nie ia y
H. K. Bhabha, ie ca ultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo
UJ, Kraków , s. –. [przypis autorski]
⁶⁰⁹ a a r le a y o o yra nie upra ia to un u o c ynno ci ur o ych oich a nie a o ar itra
o tru c a to po taci a ta ra tyc ne a a na pe ny
c e lu ro o u parla entary u upra ianie
li u tiery u
ie i na y a a — T. Parnicki, u a ale ich po r y, s. . [przypis autorski]
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przez Fundac ę Nowoczesna Polska w latach  i . Wybór ten podyktowany est
przyna mnie dwoma przyczynami. Po pierwsze, teksty zawarte w antologiach zostały
napisane przez amatorów niezwiązanych z przemysłem wydawniczym czy z polem literackim, a same publikac e wydano niezależnie (t . bez wcześnie szych zobowiązań wobec
wydawców, grantodawców czy innych podmiotów — więce na ten temat piszę nieco
późnie ). Uwarunkowania te oznacza ą, że analizowane teksty powstały poza obiegiem
rynkowym, w związku z czym ich twórcy mogli sobie pozwolić na odstąpienie od ego
wymagań.
Po drugie, antologie nie są adresowane do profes onalnego środowiska literackiego
(pisarzy, krytyków, badaczy akademickich), ale racze do społeczności ǳiałaczy copyle t.
Z tego powodu można by oczekiwać, że formy literackie opublikowanych tekstów przekroczą tradycy ne ograniczenia i dostarczą rzeczywiste alternatywy dla dominu ącego paradygmatu literackiego (współtworzonego, ak argumentu ę w całe rozprawie, w silnym
związku z prawem autorskim). Jak zobaczymy, te założenia, skonstruowane na podstawie samych tekstów zawartych w antologiach, mogą okazać się fałszywe, dostarcza ą one
ednak pewnego horyzontu oczekiwań, który zostanie tu wykorzystany ako krytyczna
rama dla szersze reﬂeks i na temat warunków możliwości kulturowe i prawne zmiany.
Analizu ąc materiał literacki, będę zainteresowany zarówno tematycznymi aspektami
tekstów (charakterem, czynnikami i tra ektoriami opisywane zmiany prawa autorskiego),
ak i ich cechami formalnymi (wyborami gatunkowymi, kompozyc ą, roǳa em narrac i). Wskażę również na ogólnie sze decyz e dotyczące pozyc i autora i relac i do tradyc i
literackie .
Przyszłość prawa autorskiego nie est ednak, co oczywiste, wyłączną domeną ﬁkc i literackie . Wprost przeciwnie, bezpośrednie zainteresowanie literatury tym problemem wyda e się racze marginalne. Przewidywanie przyszłego rozwo u prawa autorskiego
oraz ego uwarunkowań est barǳie powszechne ako eden z trybów uprawiania profes onalnych analiz prawniczych oraz historii prawa. Zanim więc prze dę do właściwego
przedmiotu mo ego zainteresowania, pokrótce scharakteryzu ę szersze z awisko tzw. futuryzmu prawnego⁶¹⁰. Pozwoli to na dostrzeżenie również pewnych cech analizowanych
narrac i literackich oraz lepsze zrozumienie dla szczególne tendenc i prawa autorskiego
do przewidywania i pro ektowania swo e przyszłości.
Prawnoautorski futuryzm
Czemu ednak przyszłość prawa autorskiego miałaby stanowić przedmiot osobne
uwagi? W aki sposób prawnoautorska futurologia różni się od innych form przewidywania przyszłości? W istocie, dyskurs prawno-autorski wykazu e szczególną skłonność do
przewidywania i/lub pro ektowania własne przyszłości. Zarówno wśród komentatorów
prawa autorskiego, ak ego historyków, wyraźna est skłonność do wychylania się w przyszłość. Podam kilka przykładów (niektóre spośród nich omawiam barǳie szczegółowo
dale ): Beǌamin Kaplan w swo e wpływowe książce n nhurrie ie o opyright,
po przedstawieniu szczegółowe historii prawa autorskiego oraz omówieniu zachoǳących w Stanach Z ednoczonych reform, w ostatnim rozǳiale — wedle ego słów —
ulega pokusie „wzięcia pod uwagę dłuższe przyszłości”⁶¹¹. Komentarz Jamesa Gibsona
dotyczący stosowania prawa autorskiego do ochrony programów komputerowych zatytułowany est „Minione i przyszłe prawo autorskie” („Once and Future Copyright”)⁶¹².
Ostatni rozǳiał opracowania Ryszarda Markiewicza i Janusza Barty ra o autor ienosi
tytuł „Uwagi końcowe — przyszłość prawa autorskiego”⁶¹³. Porównawcza historia rozwou prawa autorskiego w Stanach Z ednoczonych, Wielkie Brytanii, Niemczech i Franc i
⁶¹⁰ a i o t
utury u pra nego — B. Beebe, air e an egal uturi , „Law and Literature” ,
t. , nr , s. . [przypis autorski]
⁶¹¹ i cia po u ag u e pr y o ci — B. Kaplan, n nhurrie ie o opyright, s. . [przypis
autorski]
⁶¹² o entar a e a i ona otyc cy to o ania pra a autor iego o ochrony progra
o putero ych
atytu o any e t
inione i pr y e pra o autor ie
nce an uture opyright — J. Gibson, nce an
uture opyright, „Notre Dame Law Review” , t. , nr . [przypis autorski]
agi
⁶¹³ tatni ro ia opraco ania y ar a ar ie ic a i anu a arty ra o autor ie no i tytu
o co e
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autorstwa Petera Baldwina zysku e podsumowanie w postaci alternatywnych scenariuszy,
w ramach których przyszłe regulac e mogą stać się barǳie restrykcy ne albo mogą powrócić do tradycy nie amerykańskiego ( ak przekonu e badacz) zrównoważenia interesów
twórców i publiczności⁶¹⁴.
Pośród kulturowych analiz prawa autorskiego na słynnie szy est przykład ese u i
e t autor Michela Foucaulta, w którym analiza historycznych uwarunkowań nowoczesne ﬁgury autora prowaǳi do pytań o możliwą przyszłość, w które pytanie „Kto mówi?”
nie miałoby znaczenia⁶¹⁵. Ale nawet ściśle profes onalnym publikac om dotyczącym technicznych aspektów prawa autorskiego nie est obca pokusa odniesienia się do przyszłości,
o czym świadczą uż same tytuły: e earch an oo on the uture o
opyright⁶¹⁶, n
the u lic ntere t he u ture o ana ian opyright a ⁶¹⁷ czy he uture o opyright
in a igital n iron ent⁶¹⁸.
Co motywu e ten pęd do przyszłości? Istnie e przyna mnie kilka czynników. Po
pierwsze, przewidywanie przyszłości stanowi eden z trybów profes onalne dyskus i prawnicze dotyczące reform i poprawek do istnie ącego ustawodawstwa. Podczas gdy komentarze e lege latadotyczą prawa istnie ącego, to komentarze e lege eren a odnoszą się do
możliwe przyszłości. W tym sensie przyszłość nie est odległa od współczesności i stanowi element zachoǳącego procesu prawno-politycznego, prawny futuryzm zaś może
odgrywać rolę retorycznego argumentu.
Po drugie, futurologia okazu e się użyteczna dla tworzenia kodyﬁkac i, które muszą
być adekwatne nie tylko do bieżących, ale również przyszłych uwarunkowań regulowanych praktyk. Ten aspekt przybliża nas do specyﬁki samego prawa autorskiego, w wysokim stopniu uzależnionego od praktyk kulturowych oraz technologicznych możliwości produkc i i dystrybuc i utworów. Zwiększa ące się tempo rozwo u technologicznego
stwarza w tym kontekście poważne wyzwanie dla regulac i prawnoautorskich, a przewidywanie ego przyszłych kierunków sta e się kluczowe dla debaty prawne . Ponadto,
intelektualny i niematerialny przedmiot ochrony prawnoautorskie w stopniu większym
niż akikolwiek inny przedmiot regulac i prawnych uzależniony est od społeczno-kulturowego konsensusu. Z tego powodu proces społecznych negoc ac i est przyna mnie
równie istotny ak rozwó technologiczny. Jaka bęǳie technologia przyszłości? I w aki
sposób luǳie będą e używać? — to dwa fundamentalne pytania każde debaty o prawie
autorskim. Po trzecie, rozwó technologiczny nie tylko wymusza zmiany w prawie, ale
stanowi zagrożenie dla ego istnienia. Jak przekonu e Barton Beebe: „w okresie powoennym (…) a zwłaszcza od końca lat . prawnicy postrzegali naǳwycza ną siłę i szybki
postęp nauki i wieǳy technologiczne ako wyzwanie dla ciągłości ich autorytetu”⁶¹⁹.
Z tego punktu wiǳenia, ak sugeru e Beebe, prawnicze narrac e o przyszłości stanowią
odpowiedź na to zagrożenie: „komentatorzy prawa przy mu ą tryb prawnego futuryzmu
przede wszystkim w celu potwierǳenia nieusta ącego autorytetu prawa oraz pola wieǳy
i praktyki prawnicze w przyszłości, akakolwiek miałaby ona być”⁶²⁰.
Po czwarte, prawo autorskie w same swo e specyﬁce est zorientowane wobec przyszłości. Przede wszystkim, dotyczy ono przyszłości, deﬁniu ąc ograniczony (lub, w pewnych przypadkach, nieograniczony) okres ochrony, stwarza ąc tym samym strukturę antycypac i, zarówno dla twórców i ich spadkobierców, ak dla interesu publicznego. Prawo autorskie est ednak również, ak zauważa Beebe w odniesieniu do ustawodawstwa
⁶¹⁴ or na c a hi toria ro o u pra a autor iego
— P. Baldwin, he opyright ar . [przypis autorski]
⁶¹⁵pr y a e e u i e t autor
ichela oucaulta
— M. Foucault, i e t autor . [przypis autorski]
⁶¹⁶ e earch an oo on the uture o
opyright, red. E. Derclaye, Edward Elgar, Cheltenham-Northhampton . [przypis autorski]
⁶¹⁷ n the u lic ntere t he uture o ana ian opyright a , red. M. Geist, Irvin Law, Toronto .
[przypis autorski]
⁶¹⁸ he uture o the u lic o ain enti ying the o on in n or ation a , red. P.B. Hugenholtz, L.
Guibault, Kluwer Law International, Alphen aan den Rĳn . [przypis autorski]
⁶¹⁹ o re ie po o enny
a
a c a o o ca lat
pra nicy po tr egali na yc a n i i y i
po t p nau i i ie y technologic ne a o y anie la ci g o ci ich autorytetu — B. Beebe, air e an egal
uturi s. . [przypis autorski]
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amerykańskiego, ściśle związane z oświeceniową ideą postępu: „Prawo własności intelektualne est samo w sobie futurystyczne. Jego przepisany przez konstytuc ę mandat do
«promowania postępu nauk i użytecznych sztuk» (…) wyznacza to prawo ako motor postępu naukowego i technologicznego”⁶²¹. Prawo autorskie okazu e się zatem szczególnym
prawem, które w pewien sposób pro ektu e przyszłość, regulu ąc nie tylko współczesne
warunki, ale również ich zmianę w nadchoǳących latach.
Po piąte, konstruowanie wiz i przyszłości prawa autorskiego może służyć eksponowaniu ego historyczności. Zwykle ten aspekt da e się obserwować w publikac ach krytyków
systemu prawnoautorskiego, którzy analizu ąc ego genealogię oraz związki z określonymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, zmierza ą do podważenia ideologii prawa
naturalnego bądź autorytetu tradyc i ako źródeł praw autorskich. Z tego punktu wiǳenia
narrac e futurologiczne pełnią funkc ę krytycznego argumentu, przedstawia ąc okoliczności kulturowe, w których prawo autorskie może podlegać zmianie lub likwidac i, tym
samym u awnia ąc kontyngentność ego związków z rzeczywistością kulturową. Takie pode ście zosta e scharakteryzowane przez Kaplana w podsumowaniu ego książki:
Odniesienie do historii wydało mi się zasadne choćby po to, by przekonać siebie, a tym samym również mo ą publiczność, że tak ak sprawy
miały się inacze w przeszłości, tak też nie muszą być takie, akie są obecnie, a w każdym razie nie pozostaną takie zbyt długo. Ćwiczenie historyczne
oducza przesadnego konserwatyzmu i bo aźliwości⁶²².
Kultura, technologia i prawo
Opisane powyże skłonności dyskursu prawnoautorskiego do przewidywania i proektowania przyszłości wskazu ą również na pewne czynniki i tra ektorie oczekiwanych
lub zakładanych zmian. Dwa spośród nich wyda ą się na ważnie sze: rozwó technologiczny w polu dystrybuc i artefaktów kulturowych oraz społeczny konsensus dotyczący
statusu przedmiotu prawa autorskiego. Jak pokazywałem w rozǳiale , prawo autorskie
est ściśle związane z wyzwaniami stawianymi przez techniczną reprodukc ę literatury
i innych dóbr kulturowych. Ale technologia posłużyła również za model dla kodyﬁkac i
prawnoautorskich. Książka ako materialny obiekt stanowiła wzór, na podstawie którego
skonstruowany i zdeﬁniowany został przedmiot prawa. I choć paradygmat książki drukowane w ego na ważnie szych wymiarach nie został od tego czasu zmodyﬁkowany, nie
ǳiwi, że przemiany technologiczne nieustannie wywiera ą na prawo pres ę do dostosowywania się do warunków produkc i.
Podobne obserwac e można odnieść do roli, aką czynniki kulturowe i społeczne odgrywa ą w kształtowaniu przedmiotu ochrony prawno-autorskie . Jak trafnie zauważa Peter Baldwin, prawo autorskie est „niestabilnym konceptem z paradoksem wbudowanym
w ego rǳeń”⁶²³. Celem prawa est ochrona obiektów, które nie istnie ą materialnie, lecz
są dopiero konstruowane w toku społecznych negoc ac i. Wśród uczestników tych negoc ac i zna du ą się: autorzy, posiadacze praw autorskich (niekoniecznie tożsami z tymi
pierwszymi), wydawcy, dystrybutorzy, właǳa państwowa, czytelnicy i ogół społeczeństwa. Każda z tych grup ma swo e własne interesy i założenia ideologiczne, które wnosi
do dyskus i. W tym kontekście dany stan kodyﬁkac i prawnoautorskich należy traktować ako lokalny efekt aktualne równowagi sił, wyrażanych w procesie politycznym. Ta
równowaga est mnie lub barǳie tymczasowa i podlega zmianom, a przewidywanie e
przyszłych przekształceń est istotnym składnikiem strategii politycznych na tym polu.
Dwa przykłady prawnego futuryzmu, napisane w podobnym czasie, pozwolą zaobserwować, w aki sposób te dwa czynniki mogą być uruchamiane w toku przewidywania możliwe przyszłości. Kulturowa tra ektoria zmiany est eksponowana w zakończeniu
⁶²¹, ra o a no ci intele tualne e t a o o ie utury tyc ne ego pr epi any pr e on tytuc
an at o
pro o ania po t pu nau i u ytec nych tu
y nac a to pra o a o otor po t pu nau o ego i techno
logic nego — Tamże, s. . [przypis autorski]
nie ienie o hi torii y a o i i a a ne
— B. Kaplan, n nhurrie ie o opyright, s. .
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[przypis autorski]
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ese u Foucaulta i e t autor . Celem przeprowaǳone przez ancuskiego badacza analizy po ęcia „autora” est ego denaturalizac a i ukazanie, że ako konstrukt historyczny
nie tylko traci ono swo e metaﬁzyczne konotac e, ale sta e się także podatne na zmiany. W u ęciu Foucaulta ten historyczny moment został naznaczony przez wyłonienie się
dwóch nowoczesnych instytuc i: literatury i regulu ącego ą prawa autorskiego⁶²⁴.
Po przeanalizowaniu historycznego rozwo u i strukturalnych funkc i po ęcia autora,
w zakończeniu ese u Foucault zarysowu e możliwą przyszłość, w które osłabiona dominac a autora pozostawiłaby mie sce dla odmiennych po ęć regulu ących obieg ﬁkc i, idei
i wieǳy:
Wyda e się, że domagam się takie formy kultury, w które ﬁkc a nie
byłaby ograniczona ﬁgurą autora. (…) Uważam, że wraz ze zmianą naszego
społeczeństwa, w te dokładnie chwili, kiedy ulega ono zmianom, funkc a
autora zniknie w taki sposób, że ﬁkc a i wieloznaczne teksty znów zaczną
funkc onować zgodnie z innym trybem, ale wciąż w ramach systemu ograniczeń — takiego, którym nie bęǳie uż autor, ale który bęǳie musiał
zostać ustalony lub, być może, doświadczony⁶²⁵.
Foucault nie wymienia żadnych szczególnych motywów, które mogłyby stać za taką zmianą, przez co wyda e się ona tautologiczna: zmiana miałaby być spowodowana
— zmianą. Krótki opis sposobów postrzegania i kategoryzowania dyskursu w kulturze
przyszłości wskazu e na zamianę tradycy nych pytań związanych z autorytetem autorskim
— na pytania odnoszące się do krytyczne analizy dyskursu: „Jakie są modalności istnienia te wypowieǳi? Skąd się wzięła, ak krąży i ak można ą sobie przyswoić? Jakie
mie sce bęǳie mógł za ąć możliwy podmiot? Kto może wypełnić te różne funkc e podmiotu?”⁶²⁶. Opiera ąc się na te charakterystyce, można wywnioskować, że wyobrażona
przez Foucaulta kulturowa zmiana miałaby być napęǳana niczym innym ak tylko ego
własnymi poglądami dotyczącymi statusu dyskursu i ego krytyczne lektury.
W interesu ące mnie tuta perspektywie na ważnie szy est fakt, że w opisie Foucaulta przyszłe przekształcenia funkc i autora (a zatem również funkc i prawa autorskiego) są
motywowane przez ściśle kulturowe mechanizmy, odnoszące się do zmienionego rozumienia artefaktów kulturowych. Pozbawienie tekstów ich tożsamości dostarczane przez
ﬁgurę autora doprowaǳi do zmiany ich statusu ontologicznego, a w konsekwenc i również prawnego. Ese Foucaulta ukazu e również, że zmiana prawa autorskiego powinna
być rozumiana ako element większe rekonﬁgurac i paradygmatu kulturowego oraz że
myślenie o przyszłości prawa autorskiego musi uwzględniać szersze zmiany w horyzoncie
produkc i i recepc i kultury.
Wiz a przyszłości zaprezentowana przez Beǌamina Kaplana ako konkluz a do książki n nhurrie ie o opyright stanowi przykład wielowymiarowe prognozy, biorące pod uwagę czynniki nie tylko kulturowe, ale również technologiczne. Podobnie
ak Foucault, Kaplan wskazu e na po ęcie autora ako kluczowy koncept strukturyzu ący
tradycy ne rozumienie funkc i prawa autorskiego. I to właśnie ten koncept, w przekonaniu Kaplana, z na większym prawdopodobieństwem ulegnie w przyszłości zmianie. Dwa
z awiska odegra ą tu główne role. Po pierwsze, rosnące znaczenie autorstwa kolaboracy nego, sta ącego się standardem w wielu polach produkc i kulturowe (muzyka, ﬁlm itp.).
Jak zauważa Kaplan: „Wyobrażam sobie, że taka kolaborac a może rozmyć i zmnie szyć
emoc e związane z oryginalnym odkryciem i wyłączną własnością”⁶²⁷. Po drugie, rozwó „maszyn” zdolnych produkować treści kulturowe, który niekoniecznie doprowaǳi
⁶²⁴ a pr y a y pra nego utury u
— To właśnie znaczenie prawa w wywoǳie Foucaulta oraz ego
skupienie na ﬁgurze autora pozwala mi na traktowanie ego ese u ako przypadku prawnego futuryzmu, choć,
oczywiście, ego analizy nie są ściśle związane z przyszłością prawa. [przypis autorski]
— Fragment nieobecny w cytowanym wcześnie
⁶²⁵ y a e i e o aga i ta ie or y ultury
polskim przekłaǳie. Poda ę tłumaczenie własne na podstawie przekładu angielskiego: M. Foucault, hat an
uthor , tłum. J. V. Harari, w: he oucault ea er, red. P. Rabinow, Pantheon Books, New York , s. .
[przypis autorski]
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do całkowite eliminac i luǳkich autorów, ale może przyczynić się do przedeﬁniowania po ęcia autorstwa. Pode mu ąc diagnozy Marshalla McLuhana, Kaplan sugeru e, że
autor nie bęǳie traktowany ako źródło oryginalne kreac i, ale racze ako „nauczyciel
szczególnie zadłużony u poprzeǳa ących go ego własnych nauczycieli”⁶²⁸.
Ten drugi czynnik prowaǳi Kaplana do rozważenia tego, co nazywa „technologicznym środowiskiem prawa autorskiego”⁶²⁹. I to właśnie technologiczne postępy wyda ą się
główną siłą, która może wpłynąć na przyszłość prawa autorskiego. Szczególnie eden wynalazek, zdaniem Kaplana, może okazać się kluczowy dla przyszłości kultury i roli prawa
autorskiego w e regulowaniu:
W samym sercu mogących nade ść porządków musimy wyobrazić sobie
połączone lub zintegrowane systemy lub sieci komputerów, zdolne przechowywać wierne symulakra całych skarbców skumulowane wieǳy i produkc i
artystyczne minionych wieków oraz przy mu ących całe wyprodukowane
zasoby nowych informac i⁶³⁰.
Taka sieć, ustrukturyzowana ako roǳa totalnego archiwum zdolnego do przechowywania i udostępniania każdego przedmiotu produkc i kulturowe , miałaby stanowić
ostateczne wyzwanie rzucone tradycy nemu paradygmatowi prawnoautorskiemu, podważa ąc wszystkie ego fundamentalne założenia. W efekcie, ak twierǳi Kaplan, „prawo
autorskie lub znaczna część ego mechanizmów ochrony okaże się niepotrzebna, zwycza nie spowalnia ąca, w odniesieniu do pewnych sektorów produkc i, w których przestanie
być używana i może zaniknąć”⁶³¹. W istocie, wiz a te sieci wyda e się skonstruowana
przez Kaplana dokładnie w taki sposób, aby wyeksponować pewne ograniczenia prawa
autorskiego. Rozwiązu ąc problemy, do raǳenia sobie z którymi wymyślono prawo autorskie (dostęp do wieǳy, motywac a dla autorów, koszty inwestyc i wydawniczych),
sieć Kaplana odgrywa rolę antynomicznego odbicia prawa i ako takie stanowi w zasaǳie technologiczny produkt po ęć prawnoautorskich. Sieć Kaplana nie likwidu e prawa
autorskiego, ale e ucieleśnia.
Te dwa przykłady pokazu ą, w aki sposób może funkc onować prawnoautorski futuryzm oraz akie mie sce w ego ramach za mu ą kwestie kultury i technologii. W tym
kontekście literackie narrac e o przyszłości prawa autorskiego mogą być rozumiane ako
nawet barǳie złożone. Nie tylko opisu ą one przyszłość, ale również mogą tę przyszłość
performatywnie odegrać w swo e literackie formie.
Literatura przyszłości
Dwie antologie uture o opyright opublikowano w latach  i  ako rezultat
konkursów ﬁnansowanych z dobrowolnych zbiórek (cro un ing). Organizator i wydawca, Fundac a Nowoczesna Polska, to — wspominana tu uż — organizac a pozarządowa zorientowana na otwarty dostęp do zasobów edukacy nych oraz krytyczne zaangażowanie w dyskus e prawnoautorskie i proces legislacy ny. Opis konkursu opublikowany
na stronie internetowe www.indiegogo.com, służące do przeprowaǳania zbiórek pieniężnych, zawierał krótki regulamin oraz generalny kontekst przedsięwzięcia:
Jak powinien wyglądać dobry system prawnoautorski? Co oczywiste,
ten, którego teraz używa nasza cywilizac a, nie odpowiada ǳisie sze rzeczywistości. Przedawniony, nadmiernie rozszerzony i niemożliwy do stosowania, prowaǳi do absurdalnych spraw sądowych przeciwko losowym luǳiom
i wyraźnie zawoǳi w spełnianiu potrzeb cyowego świata. Bez dobrych alternatyw edynym rozwiązaniem, akie można sobie wyobrazić, est wzięcie
tego, co nie ǳiała, i pomnożenie tego z naǳie ą, że załatwi to sprawę. Nie
⁶²⁸ nauc yciel c eg lnie a u ony u popr e a cych go ego a nych nauc ycieli — Tamże, s. . [przypis
autorski]
⁶²⁹ technologic ny ro o i ie pra a autor iego — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶³⁰„W samym sercu mogących nade ść porządków (…)” — Tamże. [przypis autorski]
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załatwi⁶³².
Teksty zgłoszone do obu konkursów były oceniane przez ury składa ące się z prawników spec alizu ących się w prawie autorskim i aktywistów. W pierwsze edyc i w ury
zasiadały tylko trzy osoby (Michael Geist, Piotr Czerski, Jarosław Lipszyc), ale w drugie
— uż sześć, reprezentu ących mięǳynarodowe organizac e i instytuc e badawcze (Wikimedia, Creative Commons, Via Libre Foundation). W pierwsze edyc i, która w ramach
kampanii crowdfundingowe otrzymała wsparcie w wysokości  dolarów amerykańskich (z czego połowa została przeznaczona na nagrodę dla zwycięzcy konkursu), zgłoszonych zostało  prac, spośród których  opublikowano. Druga edyc a otrzymała 
dolarów wsparcia i opublikowanych zostało  prac (informac a o liczbie zgłoszonych prac
nie est dostępna)⁶³³. Niektórzy spośród autorów opublikowanych prac używali pseudonimów i pozostali anonimowi, natomiast wśród tych, którzy użyli swoich nazwisk,
zidentyﬁkować można pas onatów tzw. ruchu wolne kultury, blogerów, ǳiałaczy Wikipedii, studentów i badaczy. O ile mogę stwierǳić, żaden z nich nie est zawodowym
pisarzem.
Zasady konkursu określały, że zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnym medium — tekstowym, audiowizualnym lub innym: „analiza prawna, opowieść dystopĳna
lub utopĳna, ﬁlm edukacy ny — możliwości są nieograniczone”⁶³⁴. Jedyny ścisły wymóg
dotyczył długości zgłaszanych prac:  (w pierwsze edyc i) lub  (w drugie ) tysięcy znaków albo  lub  minut materiału audio/wideo. Jest symptomatyczne, że wszystkie zgłoszone prace wykorzystały medium tekstu, a większość z nich stanowiła ﬁkc ę literacką.
Poza faktem, że konkursy zakładały publikac ę wybranych prac w postaci e-booka i książki drukowane , wyda e się, że wybór medium ﬁkc i literackie wyniknął z pewnych ego
cech: proporc onalnie niskich kosztów produkc i niewymaga ących szczególnych umieętności technicznych, dyskursywne natury pozwala ące na wprowaǳanie elementów
deliberatywnych, a także rozległe tradyc i literatury cience ction, stanowiące domyślny
kontekst dla konkursów. Z punktu wiǳenia problematyki, która mnie tuta interesu e,
wybór medium literackiego pozwala na postawienie pytań dotyczących nie tylko przyczyn
tego wyboru, ale również ego konsekwenc i dla przedstawiane argumentac i.
Przedstawione w tekstach zawartych w antologiach wiz e przyszłości można sklasyﬁkować przy użyciu kilku tra ektorii zmian i głównych czynników odgrywa ących rolę
w e urzeczywistnianiu. Dwa z nich zostały uż wyże wspomniane: kultura i technologia. Jak zobaczymy, analizowane teksty wzbogaca ą ten obraz, wskazu ąc na inne eszcze
zmienne i aspekty możliwe transformac i w statusie i funkc ach prawa autorskiego.
Ściśle kulturowa zmiana opisana est w orphology o opyright ale Aymerica Mansoux, zwycięzcy pierwsze edyc i konkursu. To opowiadanie, oparte na schemacie Władimira Proppa z or ologii a i, opisu e historię „twórczyni” ży ące w „Dolinie Folkloru”.
Twórczyni ewoluu e ze stanu harmonĳnego współistnienia z e wspólnotą, przez utowarowienie i legalizac ę e pracy (wyznaczoną przez powstanie i rozwó prawa autorskiego), do powrotu do wy ściowego stanu niewinne twórczości. Kole ne fazy sygnalizowane są przez zmiany w nazwie bohaterki: na pierw „twórczyni”, po nawiązaniu kontaktów
z prawnikiem sta e się „autorką”, następnie, w konsekwenc i popadnięcia w konﬂikt z rozwĳa ącym się prawem, przekształca się w „piratkę”, a kiedy wreszcie powraca do wioski,
znów sta e się „twórczynią”. Ta ﬁkcy na opowieść stanowi alegorię historycznego rozwo u
prawa autorskiego i opisu e ego na ważnie sze momenty, śleǳąc zmienia ące się funkc e i status społecznych twórcy/ autora. Punktem zwrotnym w te historii est uzyskanie
przez bohaterkę samowieǳy dotyczące e roli w społeczeństwie:
Wy aśnia, że kiedy e praktyka rozwĳała się, poczuła potrzebę podpisywania i oznacza swoich prac w taki lub inny sposób, i zǳiwiła się tym nieoczekiwanym paradoksem: z edne strony pragnęła być zwycza nie punktem w ciągłym strumieniu twórczości, a z drugie miała tę instynktowną
⁶³² a po inien ygl a o ry y te pra noautor i
— uture o
opyright onte t, ,
https://www.indiegogo.com/pro ects/future-of-copyright-contest, dostęp: ... [przypis autorski]
⁶³³ e ty g o one o o u on ur
y y oceniane
— Tamże; uture o opyright onte t
, ,
https://www.indiegogo.com/pro ects/future-of-copyright-contest-–, dostęp: ... [przypis autorski]
— uture o opyright onte t. [przypis autorski]
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potrzebę, by stanąć powyże równych sobie, by błyszczeć i być dostrzeganą
z powodu e własnego wkładu⁶³⁵.
Od tego momentu rozpoczyna się krótki opis przyszłości, w które „Prawo autorskie
zosta e zakazane w Dolinie Folkloru”⁶³⁶, a społeczność znów ży e w pierwotne harmonii. Przyszłość w charakterystyczny sposób deﬁniowana est tuta ako powrót do stanu
sprzed powstania prawa autorskiego, a więc ako regres lub ako dialektyczny postęp poprzez regres⁶³⁷. Co ednak ważnie sze, ewoluc a od wy ściowe niewinności społeczeństwa
w stronę kontroli prawa autorskiego i z powrotem est opisywana przez Mansoux ako
efekt immanentne logiki kulturowe : wszystkie elementy opowieści (twórczyni, społeczeństwo, prawnik, wydawca) są dane od samego początku i tylko zmienne relac e mięǳy
nimi tworzą dynamikę te opowieści.
Zmiany o charakterze prawnym i/lub politycznym mogą być rozumiane ako ekstrapolac a szerszych przekształceń kulturowych. Tego roǳa u pode ście obecne est w trzech
tekstach, które nie są ściśle literackie, ale stanowią racze ese e lub manifesty prawne.
Roland Spitzlinger ako środek na nadmierny rozrost kontroli prawnoautorskie proponu e, by „zmienić domyślny status prawny na CC BY-NC-SA”⁶³⁸ — tzn. licenc ę
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike, pozwala ącą na dowolne
redystrybuowanie lub przekształcanie utworu dla celów niekomercy nych, pod warunkiem oznaczenia autorstwa utworu pierwotnego oraz zastosowania te same licenc i do
utworu zależnego. Mike Linksvayer w uture o opyright proponu e odwrócenie dominu ącego dyskursu przez nazwanie praw autorskich — „ograniczeniami autorskimi” (co
pyre triction), co miałoby podkreślać interes publiczny zamiast indywidualne własności
ako podstawę regulac i⁶³⁹. Wreszcie
ear o opyright a autora o pseudonimie
Holovision est krótką historią prawa autorskiego napisaną z perspektywy roku ,
ukazu ącą ciągłą efektywność prawa w zmienia ących się warunkach oraz ego mie sce
w debacie polityczne .
Choć, ak wspomniałem, tym trzem tekstom bliże est do dyskursu nieﬁkc onalnego, to przyna mnie dwa spośród nich wykorzystu ą mechanizmy literackie dla osiągnięcia swoich perswazy nych celów. Pomysł Linksvayera oparty est na retoryczne inwers i,
która okazu e się nie tylko kwestią ęzyka, ale również polityki. Holovision z kolei tworzy futurystyczną ﬁkc ę prawną, skupia ącą się nie na czynnikach możliwe zmiany, ale na
samym prawie. Ekonomia rynkowa ako istotny czynnik w kształtowaniu prawa autorskiego, ale również ako oǳwierciedlenie tendenc i kulturowych, opisywana est w dwóch
tekstach. Napisana przez Reubena Binnsa ﬁkcy na recenz a książki opublikowane w 
roku wskazu e na modele biznesowe zmienia ące horyzont prawa autorskiego i globalnego rynku dóbr intelektualnych:
W każde niszy każdego przemysłu treści (…) rozprzestrzenia ą się nowe modele biznesowe i strumienie dochodów. Jednak niewiele spośród nich
polega na stosowaniu prawa autorskiego. (…) nie istniała edna odpowiedź
na naprawę XXI-wiecznego kryzysu prawa autorskiego. Istniały ich setki.
(…) Dla większości twórców wideo, muzyki, sztuki lub tekstów w XXI wieku nie była to uż sprawa sprzedaży kopii dóbr niematerialnych. Ich odbiorcy nie byli uż konsumentami zainteresowanymi kupowaniem niepozornych produktów cyowych, które można kopiować w nieskończoność
przy zerowych kosztach. Zamiast tego, stali się oni patronami, chcącymi
wspierać kulturę poprzez rzeczywiste doświadczenia i relac e mięǳyluǳkie.
A w przeciwieństwie do dóbr cyowych, które z natury można kopiować
⁶³⁵ y a nia e ie y e pra ty a ro a a i
— uture o opyright nthology, Modern Poland Foundation, Warszawa , s. . [przypis autorski]
olinie ol loru — Tamże, s. . [przypis autorski]
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tor iego a i c a o regre lu a o iale tyc ny po t p popr e regre — Ideę kulturowego regresu ako środka na
nadmiernie rozwinięty reżim prawnoautorski można znaleźć w wielu prawnych i historycznoprawnych komentarzach, zob. np. P. Baldwin, he opyright ar , J. Gibson, nce an uture opyright. [przypis autorski]
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w nieskończoność, doświadczenia i relac e nie mogą zostać spiracone⁶⁴⁰.
Z kolei ucy rre oca le, olo al, erri le i ta e Chrisa Sakkasa, opisu ąc historię
kobiety, która przez pomyłkę udostępnia swó utwór muzyczny na licenc i Creative Commons i w efekcie otrzymu e olbrzymie korzyści ekonomiczne, pokazu e, w aki sposób
ten nowy model ekonomiczny może funkc onować w szczegółach.
Cztery z opublikowanych tekstów uzupełnia ą ten kulturowo zorientowany horyzont przyszłości, analizu ąc konsekwenc e procesu edukacy nego dla wzmacniania ochrony prawnoautorskie . Jarosław Żyła w Heritage of acta wspomina, że w opisywanym
świecie przyszłości „wprowaǳenie do szkół na całym świecie osobnego przedmiotu [dotyczącego prawa autorskiego — przyp. MJ]”⁶⁴¹ — sprawiło, że bohater opowiadania,
detektyw Jack Aari, za mu ący się sprawami naruszeń praw autorskich, traci większość
źródeł dochodu. Zwycięzca drugie edyc i konkursu, Tallama, w opowiadaniu
enny
or our hought opisu e sytuac ę, w które wynalazek implantowanego czipu, zezwala ącego na bezpośrednie połączenie mózgu z internetem, skutku e uznaniem myśli za
przedmiot własności chroniony prawem. Bohaterem opowiadania est chłopiec o imieniu Timothy, który przypadkowo odkrywa w internecie nielegalną przestrzeń dostępnych bezpłatnie treści. Zmaga ąc się z wyrzutami sumienia i obawia ąc się interwenc i
polic i, Timothy w końcu przyzna e: „Naprawdę lubię prawo autorskie, tato. Już nigdy
nie pomyślę myśli, która nie należy do mnie, nigdy. Przyrzekam”⁶⁴². To opowiadanie est
przykładem opowieści o do rzewaniu, roǳa em il ung ro an. Przez wyeksponowanie
skutków wzrasta ącego autorytetu i znaczeniu prawa autorskiego, wzmacnianych przez
proces edukacy ny, opowiadanie w ironiczny sposób radykalizu e konsekwenc e, akie
założenia prawa autorskiego niosą dla kultury. Zarazem sproblematyzowana tu zosta e
podnoszona uż przez Hegla sprzeczność mięǳy naturą procesu edukac i, opiera ącego
się na powtórzeniu, a prawną ochroną własności intelektualne , zakazu ącą powtórzeń.
Problem ten zosta e wyeksponowany za pomocą opisu technologiczne innowac i, która
znosi edno z podstawowych dla prawa autorskiego rozróżnień mięǳy niechronioną ideą
i chronionym wyrazem: „Zgodnie z prawem, wszystkie myśli podlega ą prawu autorskiego od chwili, gdy zosta ą utrwalone w materialnym medium two ego hipokampa lub
implanta”⁶⁴³.
Technologiczne tra ektorie przyszłe zmiany nie są dominu ącym tematem w analizowanych antologiach. er ect e ory Jacinto Davili opisu e wynalazek totalnego archiwum cyowego, czyniącego — podobnie ak w opisie Kaplana — prawo autorskie
zbędnym⁶⁴⁴. Podobny koncept zastąpienia prawa cyową bazą danych est tematem opowiadania Arkadiusza Janusza opyright
real i ion or anta tic i ion?⁶⁴⁵
Historie dotyczące rozwo u technologii związanych z ciałem podąża ą w nieco innym
kierunku. Alf Melin w e ote ill pisze o syntetycznych zastępnikach zębów, z wbudowanym mechanizmem autodestrukc i w przypadku wykrycia ich nielicenc onowane
reprodukc i. Jesse Betteridge w he ric in oo  oraz Carlos Sohs w lurre
opisu ą konsekwenc e wprowaǳenia obowiązkowo wszczepianego czipa, kontrolu ącego i ﬁltru ącego dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim w coǳiennym
życiu. W opowiadaniu Betteridge’a próba zamiany oryginalnego oprogramowania czipa
na zmodyﬁkowany system w celu osiągnięcia celów artystycznych prowaǳi do śmierci bohatera. Mechanizm ten w istocie bliski est radykalizac i reżimu prawnoautorskiego
z historii Tallamy: przez osiągnięcie, wskutek procesu edukac i czy technologii, całkowite
kontroli nad dostępem do dóbr kulturowych, prawo autorskie u awnia swo e szkodliwe
⁶⁴⁰
a e ni y a ego pr e y u tre ci
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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skutki dla relac i społecznych i twórczości (w większości analizowanych tekstów rozumiane ako używanie i przetwarzanie istnie ących uż obiektów kulturowych, a zatem
w sprzeczności z po ęciem nieuwarunkowane oryginalności).
Tym ednak, co łączy te wszystkie historie, est pozostawanie w ramach logiki prawa autorskiego. Pomimo zachęty organizatorów konkursu do wyobrażenia sobie nowych
paradygmatów prawnych regulac i obiegów kultury, opowiadania zawarte w antologiach
edynie ekstrapolu ą paradygmat obowiązu ący. Wskutek kulturowych, edukacy nych,
ekonomicznych czy technologicznych czynników wyobrażona zmiana potwierǳa podstawowe założenia tradycy nego prawa autorskiego, oparte na uprzywile owane pozyc i
autora oraz własnościowym charakterze produkc i kulturowe . Bez wątpienia dotyczy to
tych opowieści, które radykalizu ą logikę prawa, aby wyeksponować ego szkodliwe skutki (choć nie proponu ą żadne alternatywy), ale odnosi się to również do tekstów, które
na pierwszy rzut oka przedstawia ą rzeczywistą zmianę. Opisana przez Mansoux odyse a
twórcy, choć negu e reżim prawnoautorski, proponu e edynie powrót do stanu wy ścia,
nie dostarcza ąc żadnych wskazówek, w aki sposób można by uniknąć możliwych powtórzeń te historii. Z kolei opisywane wynalazki technologiczne, ma ące wyeliminować
potrzebę stosowania prawa autorskiego, tylko oǳwierciedla ą logikę prawa w podobny
sposób ak w wywoǳie Kaplana. W istocie wszystkie te teksty zda ą się podtrzymywać
istnie ący paradygmat właśnie w ten sposób.
Ten paradoksalny konserwatyzm analizowanych opisów przyszłości zna du e swo e
oǳwierciedlenie również w ich warstwie formalne , a szczególnie — w wyborze gatunków i kompozyc i.  spośród  tekstów stosu e narrac ę pierwszo — lub trzecioosobową, uruchamia ąc zwykle tradycy nego wszechwieǳącego narratora i realizu ąc konwenc onalny realizm, choć wykorzystany do opisu przyszłości. Dwa opowiadania bezpośrednio nawiązu ą do konwenc i il ung ro an, a wybór te ramy intertekstualne est
interesu ący szczególnie ze względu na e oświeceniowe pochoǳenie, odnoszące się do
te same episteme, która wytworzyła prawo autorskie. Oglądane w tym kontekście, literackie akości wszystkich tych opowiadań są głęboko zakorzenione w XIX-wiecznych
technikach narracy nych oraz ogólnie w mieszczańskie estetyce ściśle powiązane z paradygmatem prawnoautorskim.
Sześć spośród tekstów stanowi odmianę ese u/manifestu/artykułu naukowego. Formy te, choć nie ściśle literackie, zwykle angażu ą literackie imaginarium oraz retoryczne
mechanizmy perswaz i. Co istotnie sze, wszystkie one uruchamia ą ﬁgurę „podmiotu założone wieǳy”, gwarantu ącego ich argumentacy ną efektywność. W ten sposób podtrzymu ą silne po ęcie autora, leżące u samych podstaw prawa, które teksty te usiłu ą
przekroczyć.
Ta konserwatywna tendenc a w perwersy ny sposób zosta e zrealizowana w edynym
tekście, który może wyglądać na rzeczywistą innowac ę formalną. orphology o opy
right Tale Mansoux wykorzystu e wzorzec nie tylko uż istnie ący, ale też taki, który
stanowi dowód na zachowawczą naturę literatury. Dokonu ąc takiego wyboru, Mansoux
zda e się sugerować, że — ak w „Dolinie Folkloru” z opowiadania — oryginalność nie
est możliwa, a cała produkc a kulturowa est uż zawsze zadłużona wobec istnie ących
utworów. Paradoksalnie ednak, ten manifest nieoryginalne twórczości, który postulu e
powrót do stanu wy ściowego ako remedium na negatywne skutki interwenc i prawa
autorskiego, potwierǳa tylko ego logikę: eśli nic nowego nie est możliwe, niemożliwe
est także wykroczenie poza dominu ący paradygmat prawa.
Granicą est prawo
Czy est możliwe pomyślenie literatury, która mogłaby przekroczyć obowiązu ące
tryby produkc i kulturowe regulowane przez prawo? Czy może literatura est tak blisko spokrewniona z prawem autorskim, że każda wypowiedź literacka automatycznie uż
przywołu e ego logikę? Jeśliby założyć, że literatura stanowiła model dla na wcześnie szych kodyﬁkac i prawnoautorskich i legitymizowała ich istnienie, deﬁniu ąc podstawowe
zarysy obiektu ochrony prawne , należałoby uznać, że w celu przekroczenia paradygmatu
prawnoautorskiego konieczne est porzucenie starego medium — literatury — i skorzystanie z innego, nowego. Tego roǳa u argumentac a est popularna wśród krytyków
prawa autorskiego, którzy zwraca ą się ku mediom cyowym ako narzęǳiu zmiany.
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To nie literatura, ale materiały wideo publikowane na YouTubie ma ą stanowić przykład
nowych modeli twórczości w ǳisie szym (i utrze szym) świecie. Jeśli ednak uznać, że
rac ę ma Jay David Bolter, kiedy twierǳi, że to nie sama technologia, ale nasze sposoby e używania są na istotnie sze⁶⁴⁶, można do ść do wniosku, że problemy z literackim
medium są konsekwenc ą wąskiego rozumienia ego możliwości.
Zachowawczy charakter tekstów opublikowanych w antologiach Future of Copyright może być postrzegany ako wynik specyﬁcznych uwarunkowań samych konkursów.
Jedna z ich podstawowych zasad dotyczyła wymogu oryginalności zgłaszanych prac. Bez
wątpienia, zapis ten stanowił konsekwenc ę obowiązu ącego prawa: każdy utwór, który
naruszałby ten wymóg (np. przez przywłaszczenie czy przetworzenie istnie ących tekstów), byłby po prostu nielegalny. Tę samą obserwac ę można ednak odnieść do tego
punktu regulaminu, który dotyczył obowiązkowego udostępnienia zgłaszanych tekstów
na licenc i Creative Commons (każdy z tekstów zawartych w antologiach est dostępny
bezpłatnie i może być używany na licenc i CC BY-SA). Miało to, ak można się domyślać, służyć promowaniu otwartego obiegu dóbr kultury. Jak ednak zaznacza James
Gibson, ten roǳa „licenc i (…) sprytnie wykorzystu e prawo autorskie do promowania
swoich nieortodoksy nych celów. Pomimo okaz onalne retoryki antyprawnoautorskie
tego ruchu [otwartych licenc i — przyp. MJ], prawo autorskie est niezbędne dla ego
powoǳenia”⁶⁴⁷. Nieznacznie przesuwa ąc standardy prawnoautorskie, licenc e Creative
Commons zasadniczo potwierǳa ą podstawowe po ęcia autorstwa, oryginalności i własności, stanowiące warunki efektywności licenc i. Nie est zatem zaskaku ące, że warunki
tak ściśle podyktowane przez prawo autorskie doprowaǳiły do powstania narrac i reproduku ących ego logikę.
Istnie e eszcze eden czynnik, który powinien być wzięty pod uwagę. Jak zauważyłem
wcześnie , wszyscy autorzy analizowanych tekstów są „literackimi amatorami”. W tym
kontekście symptomatyczne okazu e się, że wybory gatunków oraz — barǳie ogólnie —
trybów narracy nych i dyskursywnych ogranicza ą się do tych na barǳie rozpowszechnionych. Wpływ tradycy ne narrac i realistyczne na współczesną popularną ﬁkc ę, nawet
w takich gatunkach, ak fantasy czy cience ction, est niebagatelny. Determinu e on również zakres technik literackich dostępnych dla masowe publiczności. Można to uznać za
eden z powodów głębokiego zakorzenienia mieszczańskiego paradygmatu kulturowego
(z prawem autorskim ako ego zwieńczeniem) w kulturze współczesne . Wy aśnia to ednak również, dlaczego literatura, ograniczona do e na barǳie konserwatywnych form,
bywa uważana za przestarzałe medium. Pokazu e to zarazem, że struktur odǳiaływania
prawa autorskiego należy szukać nie tylko na poziomie uwarunkowań instytuc onalnych,
ale także estetyki.
Każda rzeczywista zmiana paradygmatu prawnoautorskiego musi wiązać się z większymi przekształceniami w kulturowym horyzoncie możliwości. A przekształcenia te muszą
z kolei uwzględniać akiś roǳa autonarrac i wy aśnia ące ich genealogię, założenia i cele.
Jednak forma te narrac i nie est bez znaczenia. Wprost przeciwnie, to, ak się pisze, okazu e się nawet ważnie sze od tego, co się pisze o możliwe zmianie. Antologie uture o
opyright ukazu ą, w aki sposób konserwatywne rozwiązania formalne mogą podważać
nawet ambitne próby pro ektowania przyszłości.

. 
Analizowane w te książce teksty należące do nowoczesnego dyskursu literackiego charakteryzu ą się zastanawia ącą powtarzalnością pewnego mechanizmu retorycznego. Pode mu ąc kategorie prawa autorskiego: ednostkowego autorstwa, oryginalności, własności
literackie , plagiatu, kraǳieży itd., włącza ą e w strukturę argumentacy ną, która doprowaǳa e — oraz cały sto ący za nimi system prawa — do konsekwenc i, w świetle
⁶⁴⁶ e li e na u na e rac a ay a i olter ie y t ier i e to nie a a technologia ale na e po o y e
u y ania na i totnie e — J. D. Bolter, r e tr e pi a o putery hiperte t i re e iac a ru u, tłum. A.
Małecka, M. Tabaczyński, Korporac a Ha!art — Mie skie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Kraków-Bydgoszcz
, s. . [przypis autorski]
prytnie y or y tu e pra o autor ie o pro o ania oich nieorto o y nych cel
o i o
⁶⁴⁷ licenc i
o a onalne retory i antypra noautor ie tego ruchu ot artych licenc i
pr yp
pra o autor ie e t nie
ne la ego po o enia — J. Gibson, nce an uture opyright, s. . [przypis autorski]
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których ich wy ściowe znaczenia ulega ą radykalnemu przeobrażeniu. Można więc powieǳieć, że teksty te wykazu ą się przyna mnie ambiwalentnym stosunkiem do instytuc i
prawa autorskiego. Z edne strony zda ą się akceptować e uwarunkowania i wymogi,
a wprowaǳane przez nią sposoby rozumienia tego, czym est twórczość literacka, biorą za
swo e. Jednak z drugie strony, dystansu ą się wobec nich i przeciwstawia ą im odmienne
sposoby myślenia o literaturze i o e praktykowaniu.
Zastanawia ąca est również powtarzalność struktur argumentacy nych, które sto ą za
tym drugim ruchem. Autorowi rozumianemu na sposób indywidualistyczny, tworzącemu w izolac i od tradyc i, społeczeństwa i ęzyków, które nie są ego własnym ęzykiem,
oraz pewnego swo e suwerenności — przeciwstawia ą autora uwikłanego w złożoną siatkę zależności społecznych, symbolicznych, tekstualnych. ǲiełu po mowanemu ako zamknięte, skończone i odǳielone od innych — tekst otwarty na inne teksty, którego
go współkształtu ą i są przez niego współkształtowane, wystawiony na niekończącą się
wymianę dyskursów, które tylko za sprawą arbitralne decyz i przy mu ą ustaloną postać.
Z oryginalności wyznacza ące granice mięǳy tekstami, decydu ące o tym, co może być
uznane za utwór, a co est tylko karalnym powtórzeniem — czynią nieuchwytny i niemożliwy do zrealizowania fantazmat, który więce ma wspólnego z zapominaniem niż
z tworzeniem. Plagiat natomiast — wykroczenie przeciw prawu i grzech główny prawnoautorskie etyki — czynią podstawową zasadą ǳiałalności twórcze . Literaturze rozumiane na sposób prawnoautorski — przeciwstawia ą literaturę po mowaną na rozmaite
inne sposoby, które wymyka ą się asnym i praktycznym kategoriom prawa.
Zastanawia także to, że tego roǳa u przeciwstawienie funkc onowało w zasadniczo
trwałe postaci na przestrzeni blisko  lat i niezależnie od wy ściowego stanowiska —
ﬁlozoﬁcznego, teoretycznego czy estetycznego. Filozoﬁczne argumenty, które przeciwko
prawu autorskiemu wysuwa Jacques Derrida w latach . i . XX wieku, w zalążku
można uż przecież odnaleźć w krótkie ﬁlipice Józefa Ignacego Kraszewskiego z  roku.
Z pewnością nie bez znaczenia dla te powtarzalności pozosta e zasadniczo konserwatywny
i konserwu ący charakter prawa, nie tylko zresztą autorskiego, które zmienia ącym się
ęzykom krytyki na pierw podsuwa podstawową siatkę po ęciową, a następnie na wszelkie
próby e naruszenia konsekwentnie odpowiada: „nie wolno!”.
Analizowane teksty wskazu ą również, że da ąca się w nich zaobserwować ambiwalenc a stosunku wobec prawa autorskiego zna du e swo e uzasadnienie w same ego konstrukc i, a szczególnie w nieostre granicy odǳiela ące oryginalność od ego rzekomego
przeciwieństwa. Jak wynika z lektury Kraszewskiego oraz — w większym nawet stopniu
— Irzykowskiego, po ęcie plagiatu pozwala się rozszerzać w niemal nieograniczony sposób, tak że może obe mować praktycznie całe spektrum strategii twórczych. Nie ma tu
większego znaczenia to, w aki sposób w danym momencie historycznym ta granica est
wyznaczana przez prawo. Sama możliwość e przesuwania, a więc również negoc owania,
sprawia, że sta e się ona niestabilna i wieloznaczna. W tym też, ak sąǳę, należałoby upatrywać „lęku przed plagiatem”, o którym wspomina Franęoise Meltzer⁶⁴⁸ — eśli może
on, nawet tylko potenc alnie, obe mować każdy prze aw ǳiałalności twórcze , oznacza to,
że każdy taki prze aw potenc alnie est uż plagiatem, a więc przekroczeniem prawa. ǲiała tu opisywana przez Derridę logika, w ramach które możliwość sta e się koniecznością
⁶⁴⁹.
Możliwość plagiatu wiąże się w analizowanych tekstach z właściwą nowoczesności
„gorączką archiwum”⁶⁵⁰ — świadomością narasta ącego korpusu tekstów, na których tle
miałaby się ob awiać oryginalność. Taka świadomość dała się uż zaobserwować w myśleniu Kraszewskiego, który praktyki plagiatorskie rozciągał na kulturę antyczną, ale szczególnego znaczenia nabrała u Irzykowskiego, dla którego zna omość archiwum stanowiła
wyznacznik autentycznego autorstwa. Towarzyszy temu ednak przeciwstawna — będąca
konsekwenc ą umasowienia kultury — świadomość, że archiwum to nie est możliwe do
⁶⁴⁸ ty te a
nale a o y upatry a l u pr e plagiate
o t ry
po ina rancoi e elt er —
F. Meltzer, ot roperty he ta e an lai o iterary riginality, University of Chicago Press, Chicago-London , s. –. [przypis autorski]
⁶⁴⁹ ia a tu opi y ana pr e erri logi a ra ach t re o li o ta e i oniec no ci — J. Derrida,
i ite nc a c , s. . [przypis autorski]
archi u — J. Derrida, Archive Fever. [przypis autorski]
⁶⁵⁰ gor c
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ob ęcia. To natomiast oznacza, że granice mięǳy oryginalnością a plagiatem nie tylko są
negoc owalne, a więc niestabilne, ale także to, że ich ustalenie nie est możliwe.
Powraca ąca ambiwalenc a stosunku do prawa sprawia również, że wybór edne ze
stron nie est wcale oczywisty. Uruchomiona w dyskursie literackim praca po ęć prawnoautorskich doprowaǳa go do nierozstrzygalnych sprzeczności. Wówczas za ęcie edne
z możliwych pozyc i odsłania swó arbitralny, a więc ideologiczny, charakter. Tak est
w przypadku Wacława Borowego i Johna Livingstone’a Lowesa, spadkobierców genealogicznego myślenia o literaturze, którzy konontu ąc się z aporią wywołaną przez ich
metodologię badawczą, ostatecznie decydu ą się na wybranie strony prawa po to, by ocalić
swó przedmiot badań. Tak est również w pisarstwie krytycznym Karola Irzykowskiego,
który doprowaǳiwszy po ęcie plagiatu do ego radykalnych konsekwenc i, ostatecznie
obsta e przy mocne tożsamości zarówno oryginalnego tekstu, ak oryginalne kultury
narodowe .
Ale wybór ten może dokonywać się również mimowolnie. ie ia a o a T. S. Eliota u awnia, w aki sposób strategia konontowania się z prawem może wywołać wprost
przeciwny efekt — usankc onowania przez prawo własności autorskie . Nie inacze ǳie e
się z pisarstwem Jacques’a Derridy oraz Teodora Parnickiego, którzy realizu ąc strategię
prowokowania prawa i pode mu ąc, zupełnie na serio, próbę zdeﬁniowania literatury na
inny sposób, przekształca ą się ostatecznie w autorskie ﬁgury o wyraziste sygnaturze.
W na barǳie chyba do mu ący sposób mechanizm ten ǳiała w przypadku aktywistów
wprost kontestu ących obowiązu ący porządek prawnoautorski, którzy mimowolnie potwierǳa ą go w na barǳie konwenc onalny sposób.
Raz wciągnięte w myślenie o literaturze — niekoniecznie za sprawą świadome decyz i, a racze wskutek procesów o charakterze systemowym — prawo autorskie zawłaszcza
wszelkie sposoby ego kontestowania. A czyni to w sposób wy ątkowo przewrotny, choć
wpisany w samą zasadę ego ǳiałania: przekształca ąc wymierzone w siebie teksty w rynkową własność. To zawłaszczanie nie dokonu e się ednak e po t, w akimś reakcy nym
ruchu, lecz a priori: dyskursywna krytyka prawa autorskiego dokonu e się w ramach uż
przez nie wyznaczonych.
Polityka prawa autorskiego
Motywac ą dla przeprowaǳone w te książce analizy obecności prawa autorskiego
w nowoczesnym dyskursie literackim było — na co wskazywałem w rozǳiale wprowaǳa ącym — wzrasta ące współcześnie znaczenie tego prawa oraz u awnia ący się ednocześnie ego kryzys. W świetle poczynionych ustaleń należałoby tuta zapytać o możliwe
konsekwenc e, akie ma ą obserwowane w analizowanych tekstach mechanizmy dla rozumienia roli, aką odgrywa prawo autorskie względem współczesne kultury, a szczególnie
literatury. Jak wskazu e Fredric Jameson w ogice ulturo e p nego apitali u:
produkc a estetyczna została wbudowana w ramy ogólne produkc i towarów: oszalały pęd do zalewania rynku świeżymi falami rzekomo coraz
nowszych dóbr (od ubrań po samoloty), aki obserwu emy w sferze gospodarki, nada e coraz istotnie szą pozyc ę strukturalną oraz funkc ę innowac om i eksperymentom w ǳieǳinie estetyki⁶⁵¹.
W ciągu ponad  lat, akie minęły od ukazania się książki amerykańskiego krytyka,
opisywany przez niego proces nabrał eszcze większego rozpędu, a innowacy ność sta e
się ǳiś nie tylko ednym z ﬁlarów globalne gospodarki, ale także podstawową normą
kulturową. Jednym z prze awów tego procesu est fakt, że twórczość — rozumiana ako
proces wytwarzania nowych, oryginalnych obiektów i rezerwowana wcześnie dla praktyk
artystycznych — stała się podstawą dla określenia całego sektora gospodarki: przemysłów
kreatywnych. Te natomiast są w ścisły sposób powiązane z prawem autorskim — do tego
stopnia, że, ak poda e Ruth Towse, przemysły kreatywne deﬁniu e się właśnie poprzez
ten związek⁶⁵².
⁶⁵¹ pro u c a e tetyc na o ta a u o ana
— F. Jameson, o t o erni
c yli logi a ulturo a p nego
apitali u, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁶⁵²pr e y y reaty ne e niu e i a nie popr e ten i e — R. Towse, ono ia ultury o pen iu ,
tłum. H. Dębowski, K. L. Pogorzelski, Ł. M. Skrok, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa , s. –.
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Na ironię zakrawa to, że eszcze w latach . XX wieku określenie „przemysł” było
wykorzystywane przez Adorna ako narzęǳie krytyki procesów zachoǳących w obrębie kultury współczesne . Wskazu ąc na skutki umasowienia kultury i wkroczenia w nie
stosunków produkc i, niemiecki teoretyk pisał:
Kultura, która podług własnego sensu nie tylko ułatwiała luǳiom życie, ale zawsze wnosiła też sprzeciw wobec skostniałych stosunków, pośród
których ży ą, i tym właśnie wyrażała swó szacunek do człowieka, zostae włączona w te skostniałe stosunki, upodabnia ąc się do nich całkowicie,
i raz eszcze pozbawia luǳi godności. Twory duchowe w stylu przemysłu
kulturowego nie są uż także towarami, lecz są nimi w pełni i na wskroś⁶⁵³.
U awnia ące się współcześnie powiązanie przemysłów kreatywnych z prawem autorskim wskazu e, że to właśnie ono est narzęǳiem, za pomocą którego rynek dokonu e
utowarowienia sztuki. Ten ścisły związek prawa autorskiego z kapitalizmem wy aśnia zarazem, na czym w istocie polega wspomniany wcześnie mechanizm pacyﬁkowania przez
prawo wymierzonych w nie dyskursów krytycznych. Jest on szczegółowym prze awem
ogólnie szego mechanizmu kapitalizmu, polega ącego — ak twierǳi Jameson — na
tym, że:
nie tylko lokalne, punktowe kontrkulturowe formy kulturowego oporu
i wo ny partyzanckie , lecz także ǳiałania otwarcie polityczne (…) są potaemnie rozbra ane i wchłaniane na powrót przez system — którego zresztą
w pewnym sensie są częścią, ako że w żadne mierze się odeń nie dystansuą.⁶⁵⁴
W tym sensie analizowane tuta mechanizmy dyskursywne, ǳiała ące na styku literatury i prawa autorskiego, można interpretować ako część procesu podporządkowywania
sobie przez kapitalizm sfery estetyki. A proces ten ma konsekwenc e nie tylko społeczne,
ale także ściśle estetyczne. Jednym z na barǳie wyrazistych prze awów funkc onowania
logiki kapitalistyczne w literaturze współczesne est, opisywana przez Dominika Antonika, wzrasta ąca dominac a autora:
Literatura, w które piętno osobowe autora u awnia się w sposób dobitny, na przestrzeni ostatnich lat zysku e na znaczeniu zarówno pod względem
rozmachu podobnych pro ektów, ak i pod względem uǳiału w rynku literackim — teksty tego typu nie funkc onu ą w literackie niszy, ale powsta ą
w ogromne ilości, czemu odpowiada zapotrzebowanie czytelnicze na taką
literaturę⁶⁵⁵.
Ta dominac a nie ogranicza się ednak do społeczne recepc i literatury, ale przede
wszystkim wpływa decydu ąco na rozumienie tego, czym est literatura. A ta — niczym
na gorszy koszmar strukturalistów — przekształca się w samego autora, który „sta e się
medium własnego ǳieła”⁶⁵⁶. Oznacza to, że literatura z medium związanego z tekstem
przekształca się w „multimedialny spektakl osobowościowy”⁶⁵⁷.
Tak utowarowiona w postaci autorskie marki literatura zaczyna funkc onować w obrębie „paktu lo alnościowego”⁶⁵⁸, który sprawia, że e nadrzędnym celem sta e się potwierǳanie i umacnianie ustalonego uż autorskiego wizerunku. W ten sposób literatura zatraca wszelką zdolność społecznego odǳiaływania i sta e się przedsięwzięciem na
[przypis autorski]
⁶⁵³ ultura t ra po ug a nego en u
— T. W. Adorno, o u o anie ro a a na te at pr e y u
ulturo ego, tłum. K. Krzemień-O ak, w: T. W. Adorno, tu a i tu i
y r e e , red. K. Sauerland,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa , s. . [przypis autorski]
— F. Jameson, o t o erni
c yli logi a ultu
⁶⁵⁴ nie tyl o lo alne pun to e ontr ulturo e or y
ro a p nego apitali u, s. . [przypis autorski]
⁶⁵⁵ iteratura
t re pi tno o o o e autora
— D. Antonik, utor a o ar a iteratura
ultur e
au io i ualne po ec e t a in or acy nego, Universitas, Kraków , s. . [przypis autorski]
a nego ie a — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶⁵⁶ ta e i e iu
⁶⁵⁷ ulti e ialny pe ta l o o o o cio y — Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶⁵⁸ a uto aro iona po taci autor ie ar i literatura ac yna un c ono a o r ie pa tu lo alno cio ego
— Tamże, s. . [przypis autorski]
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wskroś — by użyć określenia Kraszewskiego — egotycznym. Prymarnym celem literatury sta e się potwierǳanie medialne tożsamości autora. W ten sposób prawo autorskie, dokonu ąc utowarowienia literatury, a zarazem umacnia ąc ideologię autorską,
przekształca pisanie w tautologiczną strukturę, które edynym zadaniem est nieustanne
potwierǳanie: „ est ak est”.
Ścisłe powiązania prawa autorskiego z kapitalizmem oznacza również, że stanowi ono
właściwą przestrzeń dyskursywną, w które dokonu e się negoc owanie statusu sztuki
względem kapitalizmu. W tym świetle lepie zrozumiała sta e się stawka prowaǳonych
w te książce analiz. Jest nią określenie roli, aką względem systemu kapitalistycznego
może odgrywać literatura: czy podporządkowu ąc się paradygmatowi prawnoautorskiemu, pogoǳi się ona ze swoim statusem towaru, czy przeciwstawia ąc się mu, pode mie
próbę wypracowania przestrzeni krytyczne względem rynku. Albo, by użyć podniosłego
ęzyka Adorna: czy bęǳie „ułatwiała luǳiom życie”, czy racze pozbawi ich „godności”
W literaturze ako egotycznym spektaklu nie może być mowy o — wedle określenia
Elizabeth Long — „społeczne naturze czytania”⁶⁵⁹, umożliwiane przez nieskrępowaną — czy to autorską kontrolą, czy hierarchią społeczną, czy wreszcie regułami prawa
— przestrzeń pisma. Jest zresztą charakterystyczne, że pode mu ąc krytykę ﬁgury „samotnego czytelnika”, Long rozpoczyna od rozprawienia się z kluczową dla paradygmatu
prawnoautorskiego ﬁgurą — „samotnego skryby”, która:
zakrywa społeczne wymiary pisania, ak choćby czytanie innych pisarzy,
omawianie idei z innymi ludźmi oraz pisanie do (i dla) innych w ęzyku,
w którego gramatyce, gatunkach i ﬁgurach retorycznych zakodowana est
kolektywność⁶⁶⁰.
Jaki est charakter te kolektywności, uniemożliwiane przez prawo autorskie, wskazu e również wspomniany w rozǳiale  Northrop Frye:
Prawo autorskie i obycza e z nim związane sprawia ą, że pisarzowi trudno ściągnąć z pozostałe literatury cokolwiek poza tytułem: dlatego też edynie w takich tytułach, ak o u e
on, rona gnie u czy cie o
i r a , możemy dostrzec tę bezosobową godność i bogactwo sko arzeń,
które autor może osiągnąć ǳięki wspólnocie konwenc i [co uni o co
n ention]⁶⁶¹.
Po ęcie „wspólnoty konwenc i” albo — by przybliżyć się do oryginalnego sformułowania badacza — „komunizmu konwenc i” wskazu e na zasadniczo odmienną od kapitalistyczne koncepc ę literatury, która nie stanowi własności indywidualne , lecz własność
wspólną. O ile ednak dla Frye a ta komunistyczna własność ogranicza się do wspólnoty autorów, o tyle dla Long, ale również dla Rolanda Barthes’a (tego ze
ierci autora)
obe mu e ona również czytelników. Literatura, która nie powsta e w próżni, nie est oryginalnym wytworem indywidualnego autora pracu ącego w izolac i, lecz stanowi efekt
cyrkulac i ęzyków i konwenc i — z tego właśnie powodu nie może stać się przedmiotem
indywidualne własności i z same swo e istoty stanowi wspólną własność społeczną. Na
tym polegałaby różnica mięǳy tematyzowanym w antologiach uture o opyright powrotem do stanu sprzed regulac i prawnoautorskich a dialektycznym przepracowaniem
momentu umasowienia literatury, który niekoniecznie ( ak sugerował Adorno⁶⁶²) musi
wiązać się z e utowarowieniem.
Przesunięcie akcentu z wytwórców na odbiorców dokonu e się również w krytycznych
dyskus ach o prawie autorskim⁶⁶³. Przy mu ąc, że głównym zadaniem prawa autorskiego
⁶⁵⁹ literatur e a o egotyc ny pe ta lu nie o e y o y o
e le o re lenia li a eth ong
po ec ne
natur e c ytania — E. Long,
po ec ne natur e c ytania, tłum. M. Maryl, „Teksty Drugie” , nr .
[przypis autorski]
— Tamże, s. . [przypis autorski]
⁶⁶⁰ a ry a po ec ne y iary pi ania
i ane
— N. Frye, nato ia ryty i, s. . [przypis autorski]
⁶⁶¹ ra o autor ie i o yc a e ni
⁶⁶² a ugero a
orno — T. W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, s. .
. [przypis autorski]
yt rc na o iorc
o onu e i r nie
rytyc nych y u ach o pra ie autor
⁶⁶³ r e uni cie a centu
i — Por. A. Guindon,
ery hort i tory o opyright opting the er er pecti e, „Canadian Journal Of
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est równoważenie interesów twórców, dystrybutorów i odbiorców, krytycy dotychczasowego modelu wskazu ą na konieczność takich reform, które przyznawałyby znacznie
większe uprawnienia tym ostatnim. Przy mu ą przy tym, że właśnie ochrona interesu
społecznego powinna być podstawowym celem realizowanym przez prawo.
Przeciwstawienie się własnościowemu modelowi indywidualnego autorstwa est warunkiem pomyślenia o literaturze i e lekturze w kategoriach doświadczenia społecznego.
A to oznacza, że dokonywane na styku z prawem autorskim wybory pozornie ogranicza ące się do sfery estetyki — dotyczące kwestii oryginalności, tożsamości tekstu czy
usytuowania podmiotu — zysku ą konsekwenc e o znacznie szerszym zasięgu. Nie choǳi uż wyłącznie o negoc owanie przez literaturę swo ego własnego statusu względem
prawa, ale także o możliwość e społecznego odǳiaływania.
Czy ednak w świetle obserwac i dotyczących pacyﬁkowania przez prawo autorskie
wymierzone w nie krytyki możliwe est pomyślenie o takim modelu literatury, który
przekraczałby swo e prawne uwarunkowania? Czy „wywrotowa legislac a”, o które pisze
Derrida, nie est tylko kole ną teoretyczną mrzonką, która łatwo zostanie wchłonięta
przez kapitalizm? W zakończeniu ogar y a Peter Sloterdĳk pisze:
Kultura w normatywnym sensie, który ak nigdy wcześnie trzeba koniecznie przypomnieć, obe mu e kwintesenc ę prób rzucenia wyzwania masie w nas samych, by opowieǳiała się przeciw sobie. Jest różnicą skierowaną
ku lepszemu, która, ak wszelkie relewantne rozróżnienia, istnie e tylko wtedy i tylko dopóty, dopóki się ą robi⁶⁶⁴.
Może więc choǳi nie tyle o przekroczenie prawa, ile o podtrzymywanie same różnicy mięǳy prawem a literaturą, pode mowanie nieustannych starań, aby różnica ta nie
została ostatecznie podporządkowana ego kategoriom. Jeśli tak, to obserwowana w analizowanych tuta tekstach ambiwalenc a w stosunku do prawa autorskiego est świadectwem takiego właśnie procesu, w którym literatura negoc u e swo ą żywotność względem
tego, co ą umożliwia, ale co ednocześnie grozi e całkowitym wchłonięciem przez mechanizmy rynku.
Nieuchronny plagiat
Nie mogę zakończyć tych rozważań, nie poruszywszy kwestii, która narzuca się od samego początku. Choć problematyka funkc onowania logiki prawnoautorskie w obrębie
akademii pozostawała poza obszarem mo ego zainteresowania, to pod wieloma względami przypomina ona tę, która dotyczy literatury. Świadczą o tym zresztą pierwsze kodyﬁkac e prawa autorskiego, które wskazywały właśnie na tworzenie wieǳy, na równi
z literaturą, ako uprzywile owany przedmiot ochrony. Produkowanie wieǳy w obrębie
nowoczesne akademii podlega tym samym uwarunkowaniom prawnym co tworzenie literatury. Wiążą się z nią również podobne problemy stwarzane w procesie utowarowienia
wieǳy⁶⁶⁵. Zresztą to właśnie kwestia dostępu do wieǳy naukowe , ograniczanego przy
użyciu mechanizmów prawnoautorskich przez koncerny wydawnicze, wywołu e w ostatnich latach na większe kontrowers e⁶⁶⁶ i prowoku e instytuc e mięǳynarodowe do pode mowania istotnych reform, zmierza ących m.in w kierunku promowania modelu open
acce .
Porównanie funkc onowania logiki prawnoautorskie w literaturze i w akademii u awnia ednak również istotną różnicę. Jak piszą Markiewicz i Barta: „w rozumieniu potocznym «plagiat» oznacza przywłaszczenie autorstwa nie tylko cuǳego utworu, ale także
Information And Library Science” , t. , nr –; K. Gliściński,
y t ie pra a a tr e one, s. –.
[przypis autorski]
— P. Sloterdĳk, ogar a a
ic o al ach ulturo ych e p
⁶⁶⁴ ultura nor aty ny en ie
c e ny po ec e t ie, tłum. B. Baran, Aletheia, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁶⁶⁵ ro u o anie ie y o r ie no oc e ne a a e ii po lega ty a y u arun o anio pra ny co
t or enie literatury i
i ni r nie po o ne pro le y t ar ane proce ie uto aro ienia ie y — Na
ten temat zob. K. Szadkowski, ni er ytet a o o ro p lne o ta y rytyc nych a a na
olnict e
y y , PWN, Warszawa . [przypis autorski]
pra no
⁶⁶⁶ re t to a nie e tia o t pu o ie y nau o e ogranic anego pr y u yciu echani
autor ich pr e oncerny y a nic e y o u e o tatnich latach na i e ontro er e — Zob. L. Waters,
ier ch ie y r e iany uni er ytetu a ryne pu li ac i nau o ych, tłum. T. Bilczewski, Homini, Kraków
. [przypis autorski]
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odkrycia, pomysłu, wyniku naukowego, wynalazku lub innego osiągnięcia intelektualnego”⁶⁶⁷. Etyka akademicka, uczestnicząc w opisywanym wyże procesie negoc owania
granic oryginalności i plagiatu, ochronę przyznawaną przez prawo autorskie utworom
rozciąga również na idee. Oznacza to, że w murach akademii karygodne est nie tylko
przywłaszczanie całości lub agmentów cuǳe pracy, ale także podawanie cuǳych ustaleń ako swoich.
Komentu ąc konsekwenc e stworzone w romantyzmie koncepc i „oryginalnego geniusza”, Meltzer pisze, że powstałe w ten sposób wymogi „literackie wielkości” stanowią
paradoks obe mu ący „z edne strony żądanie spontaniczne twórczości ( ako dowodu
naturalnego «geniuszu»), a z drugie — etykę pracy, która domaga się zasłużenia na zdobyte dobra lub status”⁶⁶⁸. Analogiczny paradoks da e się zaobserwować w odniesieniu do
pisania akademickiego, szczególnie, ak sąǳę, w obrębie nauk humanistycznych. Z edne strony od badaczy wymaga się możliwie pełnego rozpoznania literatury przedmiotu
i oǳwierciedlenia e w aparacie przypisów i bibliograﬁi. Z drugie ednak strony stawia
się przed nimi wymóg oryginalności — stworzenia nowe wieǳy, która wykracza poza wcześnie sze ustalenia. Badacz musi więc udowodnić, że ego ustalenia ednocześnie
nie są oryginalne (ponieważ zna du ą potwierǳenie w innych tekstach) i są oryginalne
(ponieważ poza nie wykracza ą). Zarazem, korzysta ąc z cytowane literatury oraz profes onalnych dyskus i, badacz powinien wyraźnie zaznaczyć swo ą odrębną indywidualność.
Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego dla badacza literatury za mu ącego się tym, w aki
sposób problematyzu e ona te sprzeczności, a zarazem upatru ącego możliwości e przetrwania w pode mowanych przez nią prowokac ach wobec prawa autorskiego, powyższy
paradoks okazu e się szczególnie kłopotliwy. Prowoku e on zarazem do pytania o to, na
akie inne sposoby można myśleć o tworzeniu wieǳy humanistyczne i o literaturze.

 
Fragmenty ninie sze książki ukazały się bądź zostały przy ęte do druku w postaci artykułów w czasopismach i publikac ach zbiorowych. Tuta zostały przeredagowane i dostosowane do całości prezentowanego wywodu.
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Inevitable plagiarism. Copyright law in modern literary discourse The book addresses
a problem of inﬂuence of copyright law on modern modes of functioning and understanding of literature. This problem is situated in a context of Law and Literature studies and in particular within the cultural studies of copyright, which are summarized in
chapter . The history of copyright law and related literary discussions is recapitulated
in chapter . In following chapters analysis is focused on literary discussions in which
copyright law is a directly posed problem or it is indicated only as a context. Particular
attention is paid to: philological genealogical research (and texts by Wacław Borowy and
John Livingstone Lowes); discussion surrounding T. S. Eliot s poem The Waste Land;
debate provoked by Karol Irzykowski’s article Plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce; analysis of copyright law in the writings of Jacques Derrida and in a novel
Muza dalekich podróży by Teodor Parnicki; ﬁnally, anthologies Future of Copyright published at the beginning of the XXI century in Poland. In the last chapter the analyzed
problems are situated in a context of a debate about the commodiﬁcation of literature
in capitalist societies.
Keywords: law and literature, copyright law, modern literature, plagiarism, literary
property.
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Nieuchronny plagiat to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozosta e w nie
w służbie współczesności i przyszłości, a ǳięki autorskie rekonstrukc i debat o prawie
autorskim rozumiemy lepie problemy nasze kultury literackie oraz dosta emy pro ekt
inne historii nowoczesnego literaturoznawstwa. Macie Jakubowiak wytycza nowe pole
badawcze dla współpracy literaturoznawców i prawoznawców, wypełnia ąc dotkliwą lukę
w polskich badaniach odwiecznego sąsieǳtwa prawa i literatury.
ro

r ha

y ar

o io e

Nieuchronny plagiat to rozprawa pionierska, oferu ąca odkrywcze spo rzenie na literaturę nowoczesną. W u ęciu autora literatura ta była — i est nadal — ściśle powiązana
z prawem autorskim i kategorią własności. Powiązana na śmierć i życie: literaturę nowoczesną ożywia dążenie twórców do oryginalności, uśmierca — prawo, które stawia
znak równości mięǳy autorskim tworem i rynkowym towarem. Oryginalność chroniona przez prawo sta e się oryginalnością wycenianą przez rynek. Macie Jakubowiak
omawia genezę tego z awiska, sięga ąc do oświeceniowych koncepc i plagiatu, a potem
interpretu e modernistyczne polemiki dotyczące prawa autorskiego. A kiedy uż wyda e
się, że książka dobiega końca, autor podbĳa stawkę. Pyta mianowicie, czy można wyplątać
literaturę z tego uścisku prawa i ekonomii. Pyta więc, czy literatura może być wspólna.
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