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„It must be confessed, however, that individu-
als among us have not been altogether sinless”.
E.A. Poe, Imitation – Plagiarism

Historia najbardziej brawurowych odczytań
utworów Edgara Allana Poego sugeruje, że
chodzi w nich zazwyczaj o coś zupełnie inne-
go, niż się z pozoru wydaje. Można powiedzieć,
że nowelistyka amerykańskiego mistrza grozy 
prowokuje symboliczny styl odbioru, w którym
to, co składa się na powierzchniowy wymiar
tekstu, „ma co najwyżej sugerować znaczenia,
zakotwiczone w wymiarze drugim”, w związku
z czym interpretacja wymaga „aktywniejszej
roli czytelnika” i pozostawia znaczną „swobo-
dę jego inicjatywie”1. Metafora zakotwiczenia 
wyobraża poszukiwanie gruntu w oceanicznej
głębi pod-tekstu, które może powodować utratę
z pola widzenia wesołych harców toczących się
na powierzchni. Nie powinno jednak dziwić, że
czytelnik Poego gotów jest pójść na dno z całym
tym żelastwem, skoro sam pisarz – romantyk 
wszakże i presymbolista! – świadomie zasnu-
wał swoje opowieści mrokiem „tajemnicy zgo-
ła nieprzeniknionej”, pozwalającej jedynie na 
bardzo „mizerne wnioski”2. I tak na przykład 
odczytanie Zagłady domu Usherów jako zapisuw

1 M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, [w:] idem,
Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji

literackiej, Kraków 1998, s. 147.
2 E.A. Poe, Zagłada domu Usherów, [w:] idem, Wybór 

opowiadań, przekł. S. Studniarz, Warszawa 2009, s. 39.

katastrofy budowlanej w świetle stanu badań
musiałoby uchodzić za wyjątkowe prostactwo.
Tytułową zagładę badacze od lat traktują ni-
czym zmienną w wyrafi nowanym równaniu
ułożonym przez Poego – oznacza na przykład
rozpad osobowości lub więzi rodzinnych, upa-
dek jednostkowej fortuny bądź kryzys ekono-
miczny w roku 1837, rozkład gotyckiej konwen-
cji lub fi asko mimetycznej narracji, a wszystko
to razem prowadzi do ostatecznej zagłady 
jakiejkolwiek próby mocnego zakotwiczenia 
sensu. Znaczeniowa pojemność czyni twór-
czość Poego łatwym „celem «teoretyczno-per-
swazyjnej» przemocy interpretacyjnej”3, czyli 
– jak rozumiem obawy Edwarda Kasperskiego
– nadmiernej arbitralności w przeszukiwaniu
głębin tekstu. Przestrogę formułowaną przez
badacza można wyrazić słowami wieszcza:
„Myśl jak kotwica” – najpierw „piorunem spad-
nie”, lecz chwilę potem „łódź z sobą przechyli
w otchłanie chaosu”, ściągając na dno zarówno
samą interpretację, jak i interpretatora.

Metaforyka powierzchni i głębi, poręczna, gdy 
mówimy o formie i treści, o jawnym i ukrytym
znaczeniu, towarzyszyła Poemu podczas for-
mułowania własnej „zasady poetyckiej”. Me-
todycznie wykłada ją między innymi w Skra-
dzionym liście, utworze, który doczekał się 
wielu dogłębnych odczytań, choć sam opo-
wiada o nieskuteczności działań tych, którzy 
próbują dokopać się zbyt głęboko. Tytułowy 
dokument, bezowocnie poszukiwany przez
policję we wszystkich zakamarkach domu zło-
dzieja (przeszukano nawet wydrążone nogi
od stołów i krzeseł), wpada w ręce detektywa 
Dupina, który sprytnie założył, że najlepszym
sposobem jego ukrycia było nie chować go
wcale. Opowiadanie można odczytać jako po-

3 E. Kasperski, Poe i historia, [w:] E. Kasperski,
Ż. Nalewajk (red.), Edgar Allan Poe. Klasyk grozy 

i perwersji – i nie tylko..., Warszawa 2009, s. 59.

Lektura Złotego żuka zachęca
do ekstrapolacji pirackiej
fabuły – oto amerykański ruch
wydawniczy na oczach Poego
przemienia się w korsarski raj,
w którym wolno pozbawiać
autorów ich własności
w majestacie prawa.
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chwałę powierzchni – tak chyba rozumiał je
Jacques Derrida, gdy polemizował z psycho-
analityczną, „głębinową” lekturą Jacques’a 
Lacana – a wywód genialnego detektywa ma 
wszelkie znamiona autotematycznego credo
pisarza. Dupin uczy trudnej sztuki czytania 
po wierzchu bez spłycania. Odwołuje się do
przykładu, którym jest popularna gra w odszu-
kiwanie nazw na mapie: „Nowicjusz na ogół
stara się zbić z tropu przeciwnika, zadając mu
do odszukania nazwy naniesione najdrob-
niejszą czcionką; lecz wytrawny gracz wybie-
ra te słowa, które wielkimi literami ciągną 
się przez całą mapę”4. Pomijanie rozwiązań,
„które zanadto się nasuwają, są zbyt natar-
czywie oczywiste”5, można uznać za pokusę,
na jaką narażona jest przerafi nowana krytyka 
literacka. Niezupełnie potrafi li się jej oprzeć
czytelnicy opowiadania, które zyskało za życia 
autora ogromny rozgłos i przyniosło mu spory 
dochód, mianowicie Złotego żuka, nagrodzo-
nego kwotą 100 dolarów w konkursie literac-
kim ogłoszonym w 1843 roku przez fi ladelfi j-
skie „Dollar Newspaper”.

Poe, jak wiadomo, dzielił ze swoimi protago-
nistami, takimi jak detektyw Dupin czy Le-
grand, bohater konkursowego opowiadania,
zamiłowanie do skomplikowanych zagadek,
któremu dał wyraz, łamiąc na łamach „Ale-
xander’s Weekly Messenger” szyfry nadsyłane
przez życzliwych czytelników6. Zaszyfrowana 
mapa do ukrytego skarbu, metodycznie rozko-
dowywana przez pomysłowego Legranda („od-
czytywałem już inne, tysiąc razy zawilsze”7),

4 E.A. Poe, Skradziony list, [w:] idem, Wybór opowiadań, 
op. cit., s. 305.

5 Ibidem.
6 Zob. W.K. Wimsalt, What Poe Knew about 

Cryptography, „PMLA” 3(58)/1943, s. 754–779.
7 E.A. Poe, Złoty żuk, [w:] idem, Opowiadania, przekł. 

S. Wyrzykowski, t. 1, Warszawa 1956, s. 352. Wszystkie
cytaty ze Złotego żuka za tym wydaniem. Numery stron 
podaję w kwadratowym nawiasie.

jest też główną atrakcją fabuły Złotego żukay .
Utwór ma strukturę dwudzielną: najpierw po-
dążamy za pierwszoosobowym narratorem,
który niechętnie wykonuje rozmaite polecenia 
towarzysza, starając się „przekonać szaleńca 
o płonności jego urojeń” [340], a później, gdy 
bohaterowie odnajdują skrzynię ze złotem,
szaleniec okazuje się geniuszem i to on przej-
muje narracyjną inicjatywę – delektując się
swoim tryumfem, niespiesznie odtwarza ko-
lejne myślowe posunięcia na drodze do rozwią-
zania zagadki. Mark Hennelly w przemianie
perspektyw narracyjnych dopatruje się formy 
kompensacyjnej autoprezentacji Poego. Pierw-
szoosobowy narrator staje się portretem niedo-
statecznie dociekliwego czytelnika dzieł autora 
Filozofi i kompozycji, nieumiejącego odkryć
błyskotliwą metodę w pozornym szaleństwie,
tekst byłby więc „żartobliwą przypowieścią za-
lecającą najbardziej niezawodne kryterium do
oceny jego opowiadań”8.

Poruszając się na poziomach krypto- i meta-,
bardzo łatwo zapomnieć o stawce owej wyrafi -
nowanej intelektualnej gierki: celem bohate-
rów jest przecież legendarny skarb Williama 
Kidda, jednego z najsławniejszych XVII-wiecz-
nych piratów! Czytelnik raczej nie emocjonu-
je się historią łupieskich ekscesów, gdyż jego
uwaga zostaje przekierowana na wykład Le-
granda, odbywający się w przyjemnych, ale nie-
przygodowych okolicznościach, przy trzaskają-
cym kominku. Blask pirackiego złota blaknie
przy świetle znakomitego umysłu protagoni-
sty – czystą pretekstowość pirackiego motywu
w Złotym żuku dekretuje The Poe Encyclopedia,
w której czytamy, że „odnalezienie skarbu jest 
tylko wierzchnią częścią opowieści”9. Jako że
na potrzeby tego eseju zostałem adherentem

8 M.M. Hennelly, Le Grand Captain Kidder and His Bogus 

Bug, „Studies in Short Fiction” 17/1980, s. 77.
9 F.S. Frank, A. Magistrale, The Poe Encyclopedia, 

Westport – London 1997, s. 144.
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po-wierzchownej metody detektywa Dupina,
a nie dogłębnej analizy Legranda, przyjmuję,
iż Złoty żuk jest opowieścią o tym, o czym mówi, k
że jest, czyli historią o poszukiwaniu skarbów.
To wstępne założenie pozwala zająć się tym,
co naprawdę ekscytujące, mianowicie opowie-
ściami o krwawych piratach. Historia rzeko-
mych bogactw zakopanych przez szkockiego
zbója rozognia wyobraźnię od stuleci i stała się
literacką inspiracją między innymi dla Roberta 
L. Stevensona, autora Wyspy skarbów (w via Poe
zresztą), oraz Jamesa M. Barriego, twórcy Pio-
trusia Pana, znalazła też swoje odzwierciedle-
nie w kinie, a nawet grach komputerowych (po-
szukiwanie skarbu Kidda jest jednym z wątków 
serii Assassin’s Creed). Plotka o zakopanych
u wybrzeży Ameryki kosztownościach roznio-
sła się błyskawicznie, zdaje się, że Kidd kołysał
się jeszcze na londyńskiej szubienicy, gdy po
drugiej stronie Atlantyku kopacze wzięli się do
pracy. „W pierwszej połowie XVIII wieku – opo-
wiada polski wilk morski Antoni Strzelbicki
– właściciele ziem w okolicach Nowego Jorku
i Filadelfi i często narzekali, że co ranka znaj-
dują głębokie doły wykopane przez nocnych
poszukiwaczy”10.

Oczywiście krwawa legenda kapitana Kidda 
została w znacznej mierze zmyślona. Wiele
wskazuje na to, że niezbyt bystry i słabo zo-
rientowany w dworskich intrygach marynarz
nie popełnił nawet dziesiątej części przypisy-
wanych mu czynów, a być może w ogóle nie
był piratem, lecz ofi arą korupcyjnego spisku.
W 1695 roku William Kidd przybył do Anglii
jako majętny, dobrze ożeniony i szanowany 
morski kupiec, cieszący się też sławą brawu-
rowego żeglarza. Marzył w życiu już tylko o jed-
nym – chciał zostać kapitanem królewskiego
okrętu wojennego. Los zadrwił z niego, gdyż

10 Zob. A. Strzelbicki, Jaki naprawdę był kapitan Kidd?, 
Warszawa 1981, s. 183–184.

pod wpływem nacisków, przepełniony złymi
przeczuciami, niechętnie przyjął list kaperski
od króla Anglii. William III, nękany skargami
Kompanii Wschodnioindyjskiej, postanowił
wypowiedzieć wojnę piratom panoszącym się
na Atlantyku i Oceanie Indyjskim. Kidd, za-
miast wojskowym, został więc najemnikiem,
mającym za cel... zwalczanie piratów. Później
było trochę pechowo – dowódcy fl oty wojennej
pozbawili go najlepszych marynarzy, oddając
mu w zamian pod komendę najgorsze mendy.
Żeglował miesiącami, jak na złość nie natra-
fi ając na żaden piracki statek. Zapasy żywności
były na wyczerpaniu, więc u wybrzeży Somalii
kapitan zmuszony był złupić miejscowych, by 
nakarmić załogę, która domagała się obieca-
nych łupów. Przyparty do muru Kidd zajął nie-
wielki bark „Mary”, zdobywając imponujący 
ładunek składający się z... kilku monet i worka 
kawy. Sfrustrowany zastrzelił w afekcie swoje-
go artylerzystę Moore’a, podsycającego bunt 
na pokładzie, w końcu dał się sterroryzować
zdziczałej załodze i napadł na muzułmański
„Quedah Merchant” uginający się od kosztow-
nego ładunku...

Tak rozpoczęła się historia, która zawiodła 
Kidda wprost na szubienicę, a nas prowadzi ku
takiej oto konkluzji: ścieżka wiodąca od kor-
sarstwa, czyli piractwa sui generis, do piractwa 
sensu stricto nie jest zbyt wyboista. Kidd „nie 
umiał się zdobyć na to, by być stuprocentowym
korsarzem ani by zostać stuprocentowym pi-
ratem”11 – granica między jednym a drugim 
w praktyce okazywała się płynna, wystarczyło
omyłkowo wystrzelić w stronę niewłaściwego
okrętu... Morze było bezstronnym i milczącym
świadkiem opisanych wydarzeń – fregaty Jego
Królewskiej Mości szły na dno z równą łatwo-
ścią jak pirackie.

11 Ibidem, s. 180.
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W tym miejscu powracamy do wieku XIX, do
osobliwego złotego chrząszcza, bezszelestnie
sunącego po plaży rozciągającej się wzdłuż wy-
brzeża Karoliny Południowej, w pobliżu wyspy 
Sullivan. Jej mieszkaniec, odludek ulegający 
„chorobliwym mrzonkom naprzemiennego
entuzjazmu i melancholii” [326], przypadkowo
spostrzega żuka, którego w kawałku znalezio-
nego nieopodal papieru postanawia zabrać do
domu. W wyniku następnych zbiegów okolicz-
ności orientuje się, że wzór na złotym pance-
rzyku żuka przypomina trupią czaszkę i że po-
dobny rysunek widnieje na znalezionej kartce
papieru... Po oględzinach papier okazuje się
pergaminem, a pergamin zaszyfrowaną mapą.
Tym, co posuwa fabułę do przodu, jest zatem
czysta koincydencja, ale u Poego przypadek 
rodzi epifanię. „Spoiłem dwa ogniwa wielkiego
łańcucha” [348] – oznajmia Legrand. Droga do
skarbu staje otworem.

Hennelly zauważa dowcipnie, że pokrewień-
stwo między Legrandem a Kiddem (i dodajmy 
jeszcze: Poem) polega nie tylko na wspólnym
zamiłowaniu do szyfrów; obaj są również oszu-
stami-żartownisiami (kidders), wykorzystują-
cymi skłonność innych do ulegania bujdom.
Można jednak powiedzieć więcej – więź między 
bohaterami uwidacznia już łupieski mimetyzm
samej fabuły, która aluzyjnie odtwarza kon-
wencjonalne wydarzenia rodem z pirackich
opowieści. Chociaż załoga porusza się lądem,
ma jednak swego szypra, Legranda, który dzie-
dziczy po sławnym poprzedniku imię, William,
oraz majtka, czarnoskórego Jupitera. Niewol-
nik musi oczywiście wykonać najcięższą robotę,
czyli wdrapać się na bocianie gniazdo na drze-
wie-maszcie. Kapitan wydaje polecenia bez lito-
ści dla podeszłego wieku Jupa, tak jakby ciemny 
kolor skóry dostatecznie uzasadniał jego fabu-
larną funkcję. Dodatkowo podkreślona zostaje
umysłowa mizeria Murzyna – to z powodu jego
pomyłki (nie potrafi  odróżnić lewej strony od

prawej) załoga rozpoczyna poszukiwania skar-
bu w niewłaściwym miejscu. Z przykrą łatwo-
ścią dostrzegamy wspólny kontekst odległych
w czasie wypraw dwóch Williamów: Kidda, któ-
ry w XVII wieku zakopał skarb, oraz Legranda,
który w XIX wieku go odkopał – jest nim jawna 
dyskryminacja rasowa. Poe spędził znaczną 
część życia na południu Stanów Zjednoczonych,
w atmosferze jednoznacznej akceptacji dla nie-
wolnictwa, dlatego wiele jego tekstów – co za-
uważa Paul Christian Jones – dopasowuje się
do stylu „przedstawiania niewolników w litera-
turze opowiadającej się za niewolnictwem jako
postaci komicznych, służących lojalnie i rozba-
wiających swoich panów”12.

Genialny Legrand okazuje się rasistą, co jed-
nakowoż nie czyni go jeszcze piratem. Praw-
dziwego łotra, godnego legendy Kidda, poza 
słabością do rumu charakteryzuje przede
wszystkim zamiłowanie do skarbów, łupiestwo
traci znaczną część swego uroku bez łupów.
Złote monety różnego rodzaju, 110 diamentów,
80 rubinów, 310 szmaragdów, 397 drogocen-
nych zegarków... – skrupulatna enumeracja 
kosztowności jest zbyt obszerna, by w całości
ją tutaj przytaczać, dość powiedzieć, że wydo-
byty majątek bohaterowie ostrożnie oszacowa-
li na 1,5 miliona dolarów, czyli 150 tysięcy razy 
więcej, niż wynosiła nagroda za opowiadanie.
Powierzchowna analiza Złotego żuka musi
zatem kulminować się w pytaniu: co bohate-
rowie zamierzają uczynić z tym imponującym
skarbem? Wiadomości na ten temat są skąpe,
wiemy jedynie, że zgodnie z pirackim oby-
czajem dokonano podziału łupu (zapewne na 
pół, można śmiało przyjąć, że Jup nie został
uwzględniony). „Niektóre przedmioty prze-
znaczyliśmy oddzielnie do własnego użytku”

12 P.C. Jones, Slavery and Abolitionism, [w:] K.J. Hayes
(red.), Edgar Allan Poe in Context, New York 2013, 
s. 139.
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– dodaje narrator, co sugeruje, że większość
skarbów postanowili po prostu spieniężyć.
Całą resztę autor pozostawia pomysłowości
czytelnika. Zaraz po przeliczeniu majątku nar-
racyjny kadr wypełnia Legrand, który przez kil-
kanaście stron przechwala się swoim intelek-
tem, jakby w istocie metoda okazywała sie tutaj
ważniejsza od celu.

A jednak nie bez powodu już w pierwszym aka-
picie opowiadania pojawia się zdawkowa infor-
macja, że Legrand „był niegdyś zamożny, lecz
cały szereg niepowodzeń zubożył go doszczęt-
nie” [325]. Nasz bohater jest więc nie tylko ge-
niuszem, ale i utracjuszem – owa drapieżna 
przemiana z apatycznego potomka starodaw-
nego rodu w rozgorączkowanego poszukiwa-
cza skarbów eksponuje, stłumiony później,
ekonomiczny kontekst narracji. Dlatego trafny 
jest krótki komentarz G.R. Thompsona, który 

postrzega Złotego żuka jako „satyryczną bujdę
wymierzoną w ludzkie marzenie o szybkim
wzbogaceniu się”13. Opowiadanie realizuje
fantazję o intelektualnym tryumfi e zapewnia-
jącym szacunek, ale i o fi nansowej stabilizacji,
choć można też powiedzieć – przełączając się
w tryb biografi zmu – że stanowi dla Poego-Le-
granda nie tylko okazję do odegrania się na czy-
telnikach za upokarzająco pobłażliwy stosunek 
do jego analitycznej „fi lozofi i kompozycji”, ale
pozwala również w dziecinny sposób kompen-
sować pasmo fi nansowych niepowodzeń. Od-
czytania ekonomiczne i kryptografi czne wcale
się przy tym nie wykluczają – utwór opowiada 
o wielkim majątku zdobytym dzięki szlachetnej
sztuce analizy, którą utożsamić można ze sztu-
ką pisarską Poego.

13 G.R. Thompson, Poe’s Fiction. Romantic Irony in the 

Gothic Tales, Madison 1973, s. 175.
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Ciemną stroną tego marzenia jest krwawa le-
genda kapitana Kidda, rozbrzmiewająca skar-
gami obrabowanych i jękami mordowanych.
Opowiadanie nie udziela żadnych informacji
o kosztach uzyskania przychodu, co jest zgodne
z regułami fantazji rozgrywających się zwykle
w porządku nierzeczywistości, bez współudziału
zahamowań i wyrzutów sumienia. Nie zmienia 
to faktu, że bohaterowie bez mrugnięcia okiem
przywłaszczali sobie majątek złupiony uprzed-
nio owym ormiańskim kupcom z „Quedah
Merchant” oraz innym ofi arom Kidda, tak jakby 
obrabowanie złodzieja było uczynkiem etycz-
nie obojętnym. Poe, idąc śladem XVII-wiecznej
legendy, ironicznie nadpisuje nad nią łupieską 
fabułę drugiego stopnia, którą rządzi ten sam
piracki kodeks, określający reguły podziału
łupu bez wnikania w sprawy sumienia. Wyeks-
ponowanie ekonomiczno-etycznego anturażu
detektywistycznej łamigłówki pozwala wzboga-
cić odczytanie o dodatkowe konteksty – Złoty żuk
interesująco koresponduje z dwoma formami
intelektualnego rozboju, będącego przedmiotem
emocjonalnych wystąpień pisarza w pierwszej po-
łowie lat 40. XIX wieku. Mam na myśli piractwo wy-
dawnicze defi niowane jako nielegalny przedruk 
oraz piractwo literackie rozumiane jako plagiat.

Złoty żuk przyniósł autorowi uznanie i pienią-k
dze (dokładnie to, o co w innej skali zabiegał
Legrand) oraz, dość niespodziewanie, nie-
mały skandal. Wkrótce po opublikowaniu
zwycięskiego opowiadania Francis H. Duff ee
na łamach „Daily Forum” zdemaskował kon-
kurs jako „zdecydowany humbug”, a samo
opowiadanie nazwał „kompletnym chłame-
m”14. Krytyk insynuował, że Poe zadowolił
się nie więcej niż 15 dolarami, wypłaconymi
mu przez nieuczciwe czasopismo, by owym

14 D. Thomas, D.K. Jackson, The Poe Log. A Documentary 

Life of Edgar Allan Poe: 1809–1849, Boston 1987,
s. 419–420.

„chłamem” uwiarygodnić fi kcyjny konkurs,
stanowiący w istocie lep na autorów, łudzą-
cych się możliwością zgarnięcia pełnej puli.
Niedorzeczne oskarżenia zachęciły kolejnych
prowokatorów, w tym Johna Du Solle’a, który 
nazwał twórcę Złotego żuka „zacnym i bystrym
człowiekiem, sprawnym i utalentowanym pi-
sarzem”15, po czym... oskarżył go o plagiat.
Poe miał jakoby ograbić z pomysłu pannę
George A. Sherburne, autorkę opowiadania 
Imogine, w którym również mówi się o pirac-
kim skarbie zakopanym pod drzewem (tyle że
pod dębem, nie tulipanowcem), skrywającym
w swojej koronie wskazówki potrzebne do
jego odnalezienia.

Historycy literatury uważają, że wystąpienie
Du Solle’a można traktować jako złośliwy 
żart, wpisujący się w modę na demaskowanie
plagiatów, co było rutynową zagrywką ówcze-
snej prasy i wręcz szaloną pasją Poego – jako
krytyk bowiem bywał nieobliczalny, „w jego
opiniach ujawniają się złośliwość i tolerancja,
cynizm i wielkoduszność, ślepota na rażące
uchybienia i pedantyczność w wyszukiwaniu
najdrobniejszych wad”16. Wszystkie te cechy 
autor Kruka ujawnił w serii wypowiedzi na 
temat najpopularniejszego ówczesnego po-
ety amerykańskiego Henry’ego Wadswortha 
Longfellowa. Z jednej strony, odnosił się do
kolegi po piórze z najwyższym szacunkiem –
w Zasadzie poetyckiej, ważnym eseju teoretycz-
nym, z aprobatą przytaczał Zbłąkane dziecię
jako przykład „subtelności wyrazu” i „ogólnej
s w o b o d y  stylu”17, a recenzując The Voices of 
the Night, uznał pierwszych pięć strof za „bli-
skie doskonałości” i był niemal skłonny nazwać
Longfellowa „najwspanialszym poetą wszech

15 Ibidem, s. 422.
16 F. Lyra, Edgar Allan Poe, Warszawa 1973, s. 227.
17 E.A. Poe, Zasada poetycka, [w:] Edgar Allan Poe. 

Klasyk grozy i perwersji..., op. cit., s. 24.
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czasów”18. Z drugiej strony, nieco dalej, w tym
samym artykule, stawia mu poważny zarzut in-
telektualnej kradzieży. Poe uznał jego Midnight 
Mass for the Dying Year za plagiat r The Death
of the Old Year Alfreda Tennysona, kradzież r
szczególnie perfi dną: „należy do najbardziej
barbarzyńskiego rodzaju literackiego pirac-
twa; tego, w którym unika się używania słów 
pokrzywdzonego autora, podczas gdy jego naj-
bardziej nieuchwytna, a przez to najtrudniej-
sza do obrony i odzyskania własność zostaje
zawłaszczona”19. Łupem Longfellowa padają 
więc nie tyle gotowe frazy czy zdania, ile spo-
soby obrazowania oraz idea utworu – widać, że
pojęcie „plagiatu” mogło wówczas się odnosić
do zjawisk, które określilibyśmy dziś mianem
naśladownictwa czy epigoństwa (wytykano je
Longfellowowi niejednokrotnie) lub uznali za 
rodzaj literackiego piractwa, we współczesnym
języku prawniczym noszącego miano „plagiatu
ukrytego”20.

Brutalny atak na autora Ewangeliny wymagał y
nie lada tupetu. Przypominał wszakże, odwo-
łajmy się ponownie do pirackiej topiki, próbę
zatopienia fl agowego galeonu, dumnie panu-
jącego nad ówczesnym literackim akwenem,
przez niewielką, ale zdradliwie ruchliwą pina-
sę. Longfellow, twórca powszechnie szanowa-
ny, nawet się nie ostrzeliwał. Oskarżenia Poego
pozostały bez odpowiedzi oskarżanego, choć
jego honoru postanowił bronić krytyk publiku-
jący pod odyseuszowym pseudonimem Outis
(gr. nikt). Ów nikt, powołujący się na swoją za-
żyłość z Longfellowem, a którego w istocie nikt 
nie znał, rozpoczął od sensownego pytania:
czym jest plagiat? „Czy ktokolwiek czyta wszyst-
ko, co jest publikowane?”. Później dość roz-

18 E.A. Poe, Essays and Reviews, red. G.R. Thompson,
New York 1984, s. 673.

19 Ibidem, s. 749.
20 Zob. http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/

hasla/332768,plagiat.html (7.04.2014).

sądnie bronił prawa autorów do przypadkowej
zbieżności myśli oraz naturalnej skłonności
do wyrażania zbliżonych myśli podobnymi sło-
wami, zauważał wreszcie, że tylko idiota pró-
bowałby ukraść coś, czego nie byłby w stanie
ukryć, a tak musiałoby być z wierszem znanego
poety. Uwagę przyciąga brawurowy styl Outisa,
naśladujący, a może nawet przedrzeźniający 
maniakalną wręcz drobiazgowość Poego w tro-
pieniu domniemanych podobieństw oraz jego
charakterystyczną złośliwość. „Nie oskarżę
pana Poego o plagiat”, powiada Outis, po czym
de facto to robi, wskazując w odwecie na zbież-
ności między Krukiem Poego a Pieśnią o starym
żeglarzu Coleridge’a i anonimowym wierszem 
The Bird of the Dream. Dzisiaj się domyślamy,
że ów „Nikt”, zapalczywie atakujący Poego, to
nie  kto inny jak Poe, który postanowił stoczyć
efektowną batalię prasową sam ze sobą, zysku-
jąc sobie niemały rozgłos i zdobywając kilkoro
nowych wrogów. Jednocześnie w ekscentrycz-
ny sposób, metodą oskarżeń, samooskarżeń
i autoplagiatów (The Bird of the Dream jest być
może wierszem Poego napisanym na potrzeby 
polemiki), włączał się w główny nurt dyskusji
o granicach intelektualnej własności, obrazu-
jąc relatywność piractwa oraz płynność granic
samej literatury.

Lektura Złotego żukaa  uwrażliwia na historyczne 
milieu i zachęca do ekstrapolacji pirackiej fa-
buły w nieco innym jeszcze kierunku – oto ame-
rykański ruch wydawniczy na oczach Poego
przemieniał się w korsarski raj, w którym wol-
no było pozbawiać autorów ich własności w ma-
jestacie prawa. Drapieżność rynku ujawniła 
się w pełni w trakcie kryzysu ekonomicznego,
którego apogeum przypadło na lata 1837–1843.
W tym czasie wysokonakładowe i wielkofor-
matowe dzienniki oraz tygodniki, tak zwane
mamuty (rekordowa gazeta miała wymiary 2
metry na 1,3 metra!), zepchnęły do defensywy 
tradycyjne domy wydawnicze, a średnia cena 
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książki – jak podaje monografi sta James J. Bar-
nes – spadła w tym czasie z 2 dolarów do 50 cen-
tów21. Tania prasa skwapliwie korzystała z usta-
wy uchwalonej w 1790 roku, która dyskretnie
zachęcała do łupienia obcokrajowców, rozta-
czając prawną ochronę jedynie nad twórcami
amerykańskimi. W 1831 roku, po wydłużeniu
czasu obowiązywania praw autorskich z 14 do
28 lat, oczywistym sposobem na przetrwanie
kryzysu stały się przedruki powieści zagranicz-
nych pisarzy, zwłaszcza angielskich – nie wy-
magały tłumaczenia, autorom nie trzeba było
płacić, a w kolumny jednego „mamuta” dało się
upchnąć nawet cały tom.

Z niejasnego przeczucia, iż żerowanie na 
cudzej własności intelektualnej, jakkolwiek 
legalne, nie było całkiem fair, wykiełkowała 
debata o piractwie i potrzebie międzynarodo-
wego prawa autorskiego. Do wyobraźni trafi ała 
historia bankructwa sir Waltera Scotta, autora 
rozchwytywanych w Ameryce powieści, który,
według relacji Micheala J. Evertona, „zmarł
niewypłacalny i powszechnie mówiło się, że
autorzy przedruków dorobili się na zyskach
z jego książek, podczas gdy ich ukochany autor
musiał walczyć, żeby zapłacić swoje rachun-
ki”22. Co prawda doniesienia, jakoby autor
Waverleya nie otrzymał od swoich amerykań-
skich wydawców ani pensa, były nieprawdziwe
– niewielkie sumy trafi ały do Anglii w zamian
za uprzywilejowaną wysyłkę nowych dzieł,
gwarantującą pierwszeństwo druku fi rmie
Carey & Lea23 – ale nie były od prawdy dalekie. 
Dyskusja o prawnych aspektach przedruków 

21 J.J. Barnes, Authors, Publishers and Politicians. The

Quest for an Anglo-American Copyright Agreement: 

1815–1854, Southhampton 1974, s. 4, 8. Sytuację 
amerykańskiego rynku wydawniczego relacjonuję za 
Barnesem.

22 M.J. Everton, Literary Piracy, [w:] Edgar Allan Poe in 

Context, op. cit., s. 190.
23 J.J. Barnes, Authors..., op. cit., s. 52.

angażowała pisarzy, wydawców i polityków, aż
w końcu, w 1837 roku, doprowadziła do zapre-
zentowania przed amerykańskim kongresem
pionierskiej ustawy o międzynarodowym pra-
wie autorskim. Trudno było jednak liczyć na 
zrozumienie dla kontrowersyjnego projektu
w roku, w którym na plan pierwszy wysunął się
kryzys bankowy i krach amerykańskiej waluty.
Ustawa nie mogła wygrać z ekonomicznymi re-
aliami i przepadła. Ale zwolenników ukrócenia 
pirackiego procederu nie dało się już uciszyć.

Poe chętnie zabierał głos w tej sprawie, jako że
był jednym z nielicznych amerykańskich auto-
rów – obok Jamesa Fenimore’a Coopera – pi-
raconych w Europie. Niechęć twórcy licznych
satyr na czasopiśmiennictwo (np. Jak napisać 
blackwoodzki artykuł) do taniej prasy nie była 
aż tak silna, by nie posyłać do niej własnych opo-
wiadań, ale jednocześnie wystarczająco upo-
rczywa, by podtrzymywać marzenie o własnym,
elitarnym miesięczniku literackim „The Sty-
lus”. Co prawda nie ukazał się ani jeden numer
tego czasopisma, lecz jego programowe założe-
nia znane są między innymi z prospektu opubli-
kowanego w roku 1843, tym samym, w którym
w prasie popularnej wybuchł niesmaczny skan-
dal wokół Złotego żuka. Już na początku pro-
spektu Poe pisał, że „ostatnie działania w spra-
wie międzynarodowego prawa autorskiego są 
jedynie wskaźnikiem powszechnego obrzydze-
nia wzbudzanego przez to, co jest dzisiaj okre-
ślane oryginalnie mianem t a n i e j  literatury”,
która, jak brzmiała złośliwa konkluzja, „bywa 
tania bez względu na cenę”24. Nieco później, na 
łamach „Broadway Journal”, Poe z satyryczną 
przesadą kreślił fi gurę wygłodzonego krajo-
wego autora wodzonego za nos przez grubego
wydawcę, który zwleka z wypłaceniem honora-
rium za tekst. Wszelako sytuacja tego autora,
zauważał Poe, była i tak niezła w porównaniu

24 E.A. Poe, Essays and Reviews, op. cit., s. 1033.
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z sytuacją autora zagranicznego – ten pierw-
szy otrzymywał „coś” za swoją pracę, podczas 
gdy drugi zupełnie nic, nawet jeśli „matematyk 
mógłby stwierdzić, że różnica jest nieskończe-
nie mała”25. Dla Poego nieodparty pozostawał 
fakt: „bezwstydnie dobieramy się do kieszeni 
całej Europie”26. Pisarz nazywa plagę piractwa 
„jaskrawym absurdem” wartym pięknego po-
równania: „Człowiek ma wszelkie prawo i tytuły 
do swojego intelektu albo cieniutkiego mate-
riału, który decyduje się z niego wysnuć niczym 
przeklęta gąsienica, jaką w istocie jest”27.

Historia kapitana Kidda dostarcza obrazo-
wego przykładu działania pod ekonomiczną 
presją, w skomplikowanych okolicznościach 
prawnych. No bo jak u licha – zachodzić mu-
siał w głowę William Kidd, gdy w sztormowe 
popołudnie przyciskał oko do okularu lunety, 
wpatrując się w zasnuty chmurami horyzont 
– odróżnić w taki pieski dzień łopoczącą ban-
derę francuską od brytyjskiej? Luźna analogia 
między XVII-wiecznym prawem, de facto lega-
lizującym piractwo w słusznej sprawie, a XIX-
-wiecznym rynkiem wydawniczym, dopusz-
czającym pirackie przedruki jako formę walki 
z kryzysem, pozwala rozpoznać wspólną aurę 
demoralizującej dwuznaczności, gdy trudno 
odróżnić legalne od nielegalnego, własne od 
cudzego. Subtelnie inscenizuje tę dwuznacz-
ność palimpsestowa struktura opowiadania 
o złotonośnym żuku – historia bankruta Le-
granda, nie przestając być schludną intelek-
tualną łamigłówką, rozbrzmiewa ironicznym 
echem fantazji o pirackim skarbie, zdobytym 
bez wątpliwości i bez zobowiązań. Popular-
ność, jaką cieszyło się opowiadanie Poego, 
wydaje się bardziej zrozumiała w kontekście 
amoku, który kilka lat po jego napisaniu skło-

25 Ibidem, s. 1037.
26 Ibidem, s. 1036.
27 Ibidem, s. 1037.

nił setki tysięcy Amerykanów, zapamiętanych
przez historię jako forty-niners, do wyruszenia 
na zachód w poszukiwaniu złotego kruszcu.

Poe potępiał piractwo, chociaż rozumiał jego
stymulującą rolę, gardził tanią prasą, a jed-
nocześnie w niej publikował i przypochlebiał
się popularnym gustom, musiał walczyć
z posądzeniami o plagiat, choć sam na siebie
ukręcił bicz, pisząc artykuły pełne insynuacji
i oskarżeń. Wygląda na to, że czuł się z tym
wszystkim dość dobrze, niezależnie od tego, po
czyjej stronie akurat się znajdował. Tak jakby 
za każdym razem przysięgał na skrzyżowane
pistolety, kierował się pirackim kodeksem,
spisanym nie na lądzie, lecz na niespokojnym
morzu, zobowiązaniem, które można czytać
wspak lub do góry nogami, obalić buntem lub
w dowolnej chwili podważyć. Kapitan Kidd był,
jak należy przypuszczać, naiwnym głupcem,
skoro po usłyszeniu wyroku skazującego go za 
piractwo miał powiedzieć: „Co do mnie, jestem
najbardziej niewinny ze wszystkich”. Na zarzu-
ty piractwa stawiane amerykańskim pisarzom
przez brytyjskich recenzentów Poe odpowiadał
zdecydowanie bardziej dyplomatycznie: „trze-
ba wyznać, że są wśród nas osoby niezupełnie
niewinne”. Doprawdy, trudno przypuszczać,
by nie miał na myśli również samego siebie.    


