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Przygody sądowe i pozasądowe Joanne K. Rowling 

Ciężka dola współczesnych gwiazd popkultury? 

Los autorów znanych tekstów kultury jest pełen radości, pieniędzy i sławy, ale jed-

nocześnie niesie ze sobą nierzadko wiele problemów. Wśród nich wymienić można częste 

spory z zakresu praw autorskich. Te można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Z jednej 

strony są to konflikty, w których znany autor jest oskarżany przez innego, mniej lub bar-

dziej znanego (aczkolwiek zwykle zdecydowanie mniej znanego) o plagiat czy inne naru-

szenie praw autorskich. Z drugiej strony zaś – sytuacje, gdy dochodzi do oskarżenia 

w drugą stronę. Dodajmy, że nie zawsze sprawy te znajdują swój finał w sądzie, niejedno-

krotnie bowiem kończy się co najwyżej na szumie prasowym. 

Rozpoczynając cykl Popkultura pod paragrafem, warto przyjrzeć się losom Joanne 

K. Rowling i jej twórczości. W ciągu ostatnich kilkunastu lat to bowiem właśnie ona była 

podmiotem licznych spraw sądowych i pozasądowych, w których kwestionowano orygi-

nalność cyklu o Harrym Potterze. Ponadto Angielka sama wytaczała procesy o naruszenia 

praw autorskich.  

Rowling się broni, Rowling oskarża 

Wiele osób doszukuje się źródeł cyklu o Harrym Potterze w różnych dziełach. Trudno 

zresztą temu zaprzeczyć, gdyż teksty kultury nie powstają w próżni, a do tego literatura 

popularna operuje utartymi schematami fabuł, bohaterów itp. Na świecie istnieje jednak 

grupka (całkiem pokaźna zresztą) „nieustraszonych łowców plagiatów”, którzy wierząc 

w swoją błyskotliwość ogłaszają światu kolejne odkrycia rzekomych pisarskich kra-

dzieży. Angielska pisarka niewątpliwie należy do „lubianych” przez omawianą grupę spo-

łeczną. 
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Dość głośnym echem odbił się na świecie proces wytoczony w 2001 r. przez amery-

kańską pisarkę Nancy Stouffer, która twierdziła, że Angielka naruszyła jej prawa, zapoży-

czając wiele elementów z powieści Legend of Rah and the Muggles (1984), w której boha-

terem był czarnowłosy, noszący okulary chłopiec o imieniu Larry Potter . Wśród zarzutów 

padło m.in. wykorzystanie nazwy muggles, do której jednak Stouffer nie miała praw z ty-

tułu znaku towarowego, a przy tym, jak zauważył sąd, w jej książkach określano tym mia-

nem pewien typ niewielkich stworzeń, które mówiły wszystkimi językami świata, były 

pozbawione włosów, żyły w postapokaliptycznej krainie itd., podczas gdy u Rowling okre-

śla się tak ludzi bez magicznych zdolności.  

Medialne doniesienia na ten temat pojawiły się oczywiście na całym świecie. W pol-

skich mediach od czasu do czasu przypomina się sprawę pani Stouffer, lakonicznie infor-

mując, że zdaniem sądu do plagiatu nie doszło, ewentualnie stwierdzając, że z Rowling 

nikt nie wygrał. Utrwala się w ten sposób legendę o wszechmocy wielkich wydawców wo-

bec maluczkich pisarzy. Bardzo szybko można jednak zmienić zdanie, jeżeli sięgnie się do 

uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie Stouffer v. Rowling. 

Co do zastosowania bohatera o nazwisku Larry Potter, zdaniem sądu, autorka nie wy-

kazała przekonująco, że nazwała tak bohatera przed publikacjami Rowling. Co więcej, 

prawnicy Rowling dowiedli, że przedstawiany przez Stouffer materiał dowody sugerujący 

wcześniejszy druk książek o Larrym Potterze, był sfabrykowany, gdyż np. zastosowano 

kroje czcionek niebędące w obiegu przed 1993 r. (podczas gdy publikacje Amerykanki 

miały być wydane w latach 80.). Jedyny dowód potwierdzający wcześniejsze powstanie 

Larry’ego pochodził z zeznań bratanka skarżącej i dwóch jego przyjaciół. Nawet zaś gdyby 

owa postać pojawiła się wcześniej, to wedle materiału dowodowego bohater został wy-

kreowany w 11-stronicowej broszurce o chłopcu smutnym z powodu konieczności nosze-

nia okularów. Odrzucono również argumentację o możliwości naruszenia praw do postaci 

nazwanych Nevils (były jedną z grup wśród Muggles) z powodu pojawienia się w cyklu o 

Harrym Potterze Neville’a Longbottoma, który jest jedną z ludzkich postaci. Szczególnie 

że Neville to jedno ze zwyczajnych brytyjskich imion. Co ważne, nowojorski sąd ostatecz-

nie oprócz odrzucenia zarzutów plagiatu czy naruszenia praw do znaków towarowych, 

jasno wykazał, że Stouffer dopuściła się fałszerstwa dowodów, próbując oszukać sąd, za 

co wymierzono dodatkową grzywnę w wysokości 50 tysięcy dolarów .  

Powyższy przykład pokazuje, że wśród „pokrzywdzonych” przez gwiazdy kultury po-

pularnej nie brak zwykłych pieniaczy. Ale powiedzmy sobie szczerze – czasem bywa to 
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zwyczajnie opłacalne. Nic tak nie zapewnia nieznanemu autorowi światowego rozgłosu, 

jak oskarżenie popularnej postaci. I niestety wydaje się, że w wielu przypadkach chodzi 

wyłącznie o tanią sławę (koszty sądowe i ewentualna grzywna to jednak wciąż mniejsze 

pieniądze niż kampania reklamowa). 

Inną głośną sprawą były oskarżenia spadkobierców Adriana Jacobsa, autora The Ad-

ventures of Willy the Wizard – Livid Land, opublikowanych w 1987 r. w Wielkiej Brytanii. 

W tym przypadku zarzut dotyczył Harry’ego Pottera i czary ognia, gdzie występować mają 

liczne podobieństwa do ww. utworu. Po obszernej analizie treści nowojorski sąd zwrócił 

uwagę na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, oba utwory mocno różnią się rozmia-

rami (734 strony Harry’ego Pottera w badanej wersji do 16 stron Williego). Po drugie, 

uznano, że styl, istota, a także wzbudzane w czytelnikach reakcje, również były odmienne. 

Po trzecie, dzieło Jacobsa to głównie zestaw scenek, pozbawionych głębszej struktury fa-

bularnej, a także przesłania moralnego czy intelektualnego, podczas gdy w powieści Row-

ling struktura jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. 

Oskarżyciele w omawianym procesie podnosili też, że przygody Williego zawierały 

problematykę przyjaźni, pracy w grupie, a także międzynarodowość i swoistą jedność 

środowiska czarodziejów, co przejąć miała Rowling. Sąd odnotował jednak, że ostatnia 

z rzekomych cech w książeczce Jacobsa sprowadza się do jednego akapitu1. Co do przy-

jaźni natomiast stwierdzono, że Willy sprawia wrażenie jakby nie miał żadnych przyja-

ciół. 

Nie obyło się też bez zarzutów o podobieństwo tytułowych postaci. W końcu, zdaniem 

oskarżycieli, jednym z dowodów na plagiat jest to, że obaj bohaterowie to młodzi czaro-

dzieje płci męskiej, którzy późno zaczęli zgłębiać sztuki magiczne, uzyskują edukację w tej 

dziedzinie w oficjalnej szkole, a także są wybrani do uczestnictwa w różnych pojedynkach. 

I te odrzucono ze względu na zbytnią ogólnikowość. Sam Willy zresztą został przedsta-

wiony bardzo zdawkowo. Analogicznie kształtowały się zarzuty dotyczące szkieletu fabu-

larnego, sprowadzające się do stwierdzenia, że w obu utworach przedstawiono historię 

pojedynku czarodziejów, które wygrane są przez głównych bohaterów. I tutaj sąd nie 

 

1 „There were wizards of all races. Chinese, with massive Mandarin hats beautifully hand painted with peasant scenes. 
Black and brown wizards from the Ivory Coast and Delhi. Willy wondered. Until now he'd never realised the immensity 
of the Wizard brotherhood. He was frightened at the power it could muster”. Za: https://casetext.com/case/allen-v-
scholastic-inc. 
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uznał racji „pokrzywdzonych”. Ostatecznie 6 stycznia 2011 r. nowojorski District Court 

jednoznacznie odrzucił roszczenia wobec Rowling. 

Jedną z niewątpliwych ról prawa autorskiego jest uniemożliwianie zarabiania na 

pewnych utworach osobom, które nie mają na to zgody posiadacza praw. Doskonale po-

kazuje to przykład wytoczonego pod koniec 2007 r. procesu dotyczącego planowanego 

wydania Leksykonu Harry’ego Pottera przez wydawnictwo RDR Books. Od 2000 r. biblio-

tekarz Steve Vander Ark prowadził w sieci leksykon dotyczący młodego czarodzieja 

i świata wykreowanego w cyklu powieściowym angielskiej pisarki. Baza była regularnie 

uzupełniana, nawet sama Rowling korzystała z niej przy pisaniu kolejnych części, o czym 

informowała w 2004 r. na swojej stronie internetowej. Leksykon nie przynosił zysków, 

tworzyli go wolontariusze, dostęp był bezpłatny. Vander Ark zapraszany był również 

przez Warner Bros. na plan filmów o Harrym Potterze czy też przez studio Electronic Arts, 

tworzące gry komputerowe o przygodach czarodzieja. W sierpniu 2007 r. RDR Books za-

proponowało bibliotekarzowi stworzenie książkowej wersji leksykonu. Po zapewnie-

niach wydawcy o legalności tego przedsięwzięcia, zgodził się na publikację. Tuż po zapo-

wiedziach wydawniczych Vander Ark otrzymał od Rowling i Warner Bros. informację o 

naruszeniu praw autorskich. Wydawcy próbowali bronić się analogią do twórczości Tol-

kiena czy Lewisa, którzy doczekali się również licznych prac, będących swoistymi prze-

wodnikami po świecie Śródziemia czy Narnii. Problemem dla sądu był m.in. fakt korzy-

stania z upoetyzowanego języka, zbliżonego stylem do narracji występującej w samych 

powieściach. Próbowano się bronić na podstawie doktryny fair use, jednak w tym przy-

padku, po niezwykle długiej analizie zawartej w wyroku, sąd nie dopatrzył się argumen-

tów na obronę tezy o braku naruszenia autorskich praw majątkowych. Ostatecznie zasą-

dzono na rzecz skarżących stosunkowo niewielką sumę 6750 dolarów.  

Nasze rodzime obsesje 

W 2004 r. próbowano wywołać medialną burzę, donosząc o pokrzywdzonych spad-

kobiercach Jana Brzechwy, którzy dostrzegli, że źródłem inspiracji dla Joanne K. Rowling 

była Akademia pana Kleksa. 8 lipca 2004 r. „Życie Warszawy” dokonuje odkrycia – w tek-

ście Akademia Harry’ego Kleksa zadaje pytanie o potencjalne źródła jednej z najważniej-

szych powieści fantastycznych XXI w. Spadkobiercy autora Lokomotywy czują się oszu-

kani, a przecież ich zdaniem analogie są oczywiste – w fabule, specyficznym klimacie i po-

staciach. Nie podjęli jednak kroków prawnych, uznając to za zbyt kosztowne. Spotkanie 
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Rowling z magiczną szkołą miało odbyć się w latach 80., gdy filmowa adaptacja grana była 

w angielskich i szkockich kinach, a także w tamtejszej telewizji. Do pomysłu walki z rze-

komym naruszeniem sceptycznie podeszła jednak córka Brzechwy – Krystyna, posiada-

jąca 40% praw. 

Niedługo potem „Fakty i Mity” opublikowały w numerze 26 z 2004 r. tekst niejakiej 

Zosi Witkowskiej, w którym wprost oskarżono Rowling o plagiat, stwierdzając, że „ze-

rżnęła na chama koncepcję, niektóre postaci, cudowny klimat czarodziejskiej akademii 

pana Kleksa”. Inna sprawa, że lektura owej rozprawy, szczególnie w kontekście stylistyki 

i poziomu językowego, a także przytaczanych tam bzdurnych argumentów, nakazuje za-

stanowić się, czy fragment nie miał być żartem czy też parodią. Trudno spodziewać się, że 

tekst Witkowskiej zostały potraktowany poważnie, niemniej jednak jest świadectwem, że 

temat wówczas funkcjonował.  

Kiedy wydawało sie, że media mają poważniejsze sprawy do roztrząsania, 30 stycznia 

2011 r. Marcin Kalita opublikował w „Nowinach Rzeszowskich” tekst pt. Pan Kleks kontra 

Harry Potter: To plagiat? 2. Kalita już na początku tekstu stwierdza, że to właśnie Rowling 

podjęła się tłumaczenia powieści Brzechwy na język angielski. Takiego faktu nie potwier-

dzają żadne źródła, nigdzie nie ma też mowy o tym, aby Rowling znała język polski czy też 

kończyła studia slawistyczne (z wykształcenia jest filologiem klasycznym). Autor tekstu 

nie podał źródła swoich rewelacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to wymysł jego 

fantazji, ewentualnie zaś przejaw lekkiego analfabetyzmu – tekst ewidentnie czerpie z re-

welacji zawartych w „Faktach i Mitach”, jednakże tam napisano, iż Rowling „sięgnęła do 

tłumaczenia”. 

Wśród elementów mających świadczyć o plagiacie, wymienia on np. ptaka mówią-

cego ludzkim głosem. Zwierzęta mówiące ludzkim głosem to elementy znane już w mito-

logiach i wierzeniach ludów pierwotnych, nie wspominając o licznych bajkach, czego za-

pewneKalita nie wie. Wydaje się, że stylistyka wypowiedzi autora tekstu jest nieco łagod-

niejsza od artykułu Witkowskiej, niemniej jednak i tutaj nie brakuje oryginalnych tez, np. 

„Swoją drogą ciekawe dlaczego Rowling nie wysłała Pottera w cywilizację pozaziemską? 

A może dlatego, że tego nie wymyślił Brzechwa, na którego książkach autorka oparła po-

mysł swoich tomów!” 

 

2 Przy okazji temat poruszyły też niektóre portale internetowe, m.in. wpolityce.pl 
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Gdyby porównać fragmenty tekstu Kality z artykułem Witkowskiej, można by raczej 

zarzucić plagiat samemu dziennikarzowi, który zmienił kilka słów, przepisując listę argu-

mentów z cudzego artykułu, nie podając przy tym źródła. Jednocześnie stwierdził on, że 

zbieżności zostały zauważone przez „potteromaniaków”, podczas gdy Witkowska cyto-

wała wypowiedzi łódzkich czwartoklasistów (!).  

 Tekst z rzeszowskiej gazety kwituje stwierdzenie, że Krystyna Brzechwa, będąca 

spadkobierczynią praw po Janie Brzechwie, zastanawiała się nad wytoczeniem angielskiej 

pisarce procesu o plagiat (ciekawe to, biorąc pod uwagę, że jeszcze w 2004 r. była prze-

ciwniczką pozwu). Zrezygnowała jednak rzekomo dlatego, że orientujący się w temacie 

znajomy odradził jej ten pomysł.  

Niesiony ciekawością pozwoliłem sobie skontaktować się z panią Krystyną. Na pyta-

nie, czy rzeczywiście nosiła się z zamiarem wytoczenia procesu, stwierdziła ona wówczas 

(w 2011 r.), że jest to absolutna bzdura i nawet przez moment nie zastanawiała się nad 

tym. Rzeczywiście jednak kontaktowali się z nią dziennikarze z Warszawy, którzy propo-

nowali pomoc w tej sprawie. 

Jak wspomniano, tekst Kality nie wzbudził jakiejś wielkiej polemiki literaturoznaw-

czej, choć niektórzy zwrócili nań uwagę. Wojciech Orliński w artykule Baran i Trzmiel, 

opublikowanym w „Dużym Formacie” odniósł się do zarzutów nt. Harry’ego Pottera. 

Dziennikarz nie wychwycił co prawda inspiracji z cytowanego tekstu pochodzącego 

z „Faktów i Mitów”, niemniej jednak dodał kilka istotnych uwag. Także i Orliński bowiem 

nigdy nie słyszał o tym, aby Rowling interesowała się polonistyką i znała nasz język na 

tyle, by móc tłumaczyć Akademię Pana Kleksa. Jak twierdzi autor Barana i Trzmiela, le-

genda na temat plagiatu angielskiej pisarski stanowi „szczególny przypadek ogólnej pra-

widłowości, jaką są brednie z cyklu «Zachód ukradł nam nasz genialny pomysł!»” Przyta-

cza on potem zestaw przykładów pozaliterackich, dotyczących różnych wynalazków, rze-

komo rewolucyjnych, a stworzonych przez polskich naukowców. 

Kilka słów podsumowania 

Prawo autorskie to ciekawa dziedzina, choć niesie ze sobą wiele problemów. Tam, 

gdzie jedni widzą plagiat, inni dostrzegają ledwie inspirację. Trudno stwierdzić, czy 

sprawy Stouffer lub spadkobierców Jacobsa wynikały z rzeczywistego poczucia krzywdy, 

czy jednak stanowiły perfidną próbę wywołania skandalu lub zdobycia chwilowej sławy. 
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Fałszowanie dowodów, błahe argumenty na potwierdzenie tez, nie świadczą o oskarży-

cielach zbyt dobrze. Gdyby zaś próbowano rzeczywiście oskarżyć Angielką o plagiat Aka-

demii pana Kleksa na podstawie argumentów przytaczanych przez prasę, zapewne skoń-

czyłoby się przegraną.  

Nieustraszenie łowcy plagiatów zawsze czuwają i czuwać będą, zapewne wielu 

z nich jeszcze zdążymy na swej drodze spotkać. I wówczas dowiemy się, że Rowling spla-

giatowała nawet Lalkę Prusa – w końcu metal unosi się tam w powietrzu niczym Harry 

Potter na swojej miotle. Przypadek? 

 

 

 


