
БИЛА ЛИ Е ЕЛЪН УАЙТ ПЛАГИАТ?
(Резюме)

За тези, които биха се затруднили с разбирането на материала "Била ли е Елън
Уайт плагиат?" в оригинал, предлагаме резюме и превод на някои важни моменти от
него.

с. 2: "Как Елън Уайт е ползвала други източници."

Това че Елън Уайт е ползвала в книгите и статиите си цитати и перифразиран
материал  от  други  автори  (предимно  историци  от  времето  на  Реформацията  и
християнски автори от нейно време), никога не е било проблем, защото през целия си
живот тя  винаги  го  е  признавала,  а  след смъртта  й това  е  било  признавано  и  от
църковните  ръководители.  От  десетилетия  обаче  има  спорове,  дали  Елън  Уайт  е
действала напълно легално, когато е ползвала в творбите си други автори.

През 1981 г. Уолтър Рий, пастор в Адвентната църква в Лонг Бийч, Калифорния,
издава  книга,  в  която  той  установява  различните  източници,  които  Елън  Уайт  е
ползвала. Той твърди, че Елън Уайт е ползвала други източници в творбите си много
повече, отколкото се е признавало досега. Така той обвинява Елън Уайт в плагиатство.
Затова Правният отдел на Генералната конференция се обръща към авторитетната
фирма по патентно право и авторски права Дилър, Рамик и Уейт ООД в столицата
Вашингтон като независим експерт, който да проучи случая. С него се заема лично
Винсент  Л.  Рамик,  старши  съдружник  във  фирмата  и  опитен  адвокат  по  патентно
право, търговски марки и авторски права, който е католик.

В  неговото  становище  от  27  страници  той  заключава  в  недвусмислена
декларация: "На  основание  на  нашето  проучване  на  фактите  и  законовите
прецеденти...  Елън  Уайт  не  е  плагиат  и  в  нейните  творби  няма  нарушение  на
авторското право или пиратство."

Рамик още казва: "Ако този случай беше влязъл в съда в периода 1850-1915
[периодът между началото на публикациите на Елън Уайт и нейната смърт – бел. пр.],
Елън Г. Уайт категорично нямаше да бъде осъдена за нарушение на авторските права...
Никъде не открихме книгите на Елън Г. Уайт да са буквално 'изцяло същия план и
герои' като тези на нейните предшественици. Нито открихме (а и нейните критици не
го споменават)  някакво намерение на Елън Уайт да измести...  [изброяват се други
автори]  от  пазара  на  същата  аудитория  от  читатели  и  купувачи."  Вместо  това  тя
непрекъснато вмъква значителна нова материя към това, което е заимствала и така
създава изцяло нова литературна творба. "Освен това, щом като материалите са били
избрани от различни източници и са били 'подредени и комбинирани с определени
пасажи  от  текста  на  оригиналната  творба  по  един  начин,  който  говори  за
предпазливост, умение, научаване, опит и преценка', използването е било 'коректно.'"

Недобрата  умисъл  е  основното,  което  трябва  да  бъде  демонстрирано  при
плагиатстването, а Рамик вярва, че е доказал, че Елън Уайт не е възнамерявала да
мами заимствайки от други литературни произведения. Рамик твърди това позовавайки
се не само на нейни собствени публикувани изказвания, но на признанията на някои от
нейните критици.

"Действайки с най-възвишени подбуди и мотиви",  казва Рамик, Елън Уайт на
практика "видоизменя, издига и подобрява" много от това, което другите са написали и
то по напълно коректен и законен начин.

"Невъзможно е да се допусне, че намерението на Елън Г. Уайт – така, както е
отразено в нейните писания и безспорното огромно усилие, което е положила – е нещо
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различно от искрено мотивирано и неегоистично усилие да представи разбиранията на
библейските истини по един разбираем начин, за да могат всички да ги разберат."

В  своето  обобщение  Рамик  заключава:  "Имайки  предвид  всички  фактори
необходими да се достигне до заключение по този случай, смятаме категорично, че
писанията на Елън Г. Уайт не са плагиатствани."

с. 3-5: "В този случай просто няма нарушение на закона" – интервю с
Винсент Л. Рамик, старши съдружник във фирмата Дилър, Рамик и Уейт ООД,
специалисти  по  патентно  право,  търговски  марки  и  авторски  права,
Вашингтон.

Рамик:
"Вестта е важната. Критиката чете изречението и не разбира значението му – тя

може да го вземе извън контекст, а често го прави със сигурност. Но трябва да се чете
цялата вест. Какво иска да каже авторът? Какво авторът наистина казва – откъде идват
думите – това не е важно. Каква е вестта в това? Ако игнорираш вестта, в този смисъл
дори и Библията не си струва да четеш."

"Друг въпрос, който критиката обикновено пренебрегва, е следният: Било ли е
изказването, което посоченият като 'ползвател' на чужда литературна творба, е взел
от предишен автор, наистина оригинално на по-ранния автор? Или може би той го е
взел – съзнателно или не – от някой по-ранен от него?

Въпрос:
"Бихте  ли  коментирали,  дали Елън Уайт е  злоупотребила  като  е  използвала

материали – цитати, пасажи, идеи и т.н. – от други без да е заявила публично, откъде
ги е взела?

Рамик:
"Няма причина Елън Уайт да не използва идеи на други хора, които е искала да

предаде.  Дори  не  е  разумно  да  се  очаква,  че  някой,  който  например  пише  на
теологична тематика, да пише само от себе си, без да проучи, какво други преди него
– или дори негови съвременници – са казали по въпроса.

В  средата  на  XIX  век  –  точно  когато  Елън  Уайт  е  започнала  да  пише  и
публикува,  1845  г.  –  в  съдебния  процес  наречен  Емерсон  срещу  Дейвис в  щата
Масачузетс, съдия Стори оправдал писател, който използвал думи и идеи на други хора
посочвайки ги по този начин като свои.

Съдия Стори казал: 'Само глупаците се захващат тепърва да правят нещо, което
вече е било правено по-добре в миналото. Никой не изгражда сам един език.' С други
думи, думите сами по себе си са тук от много години. Най-важният въпрос е, как ги
казваш и какъв е резултатът, който искаш да се получи от тези думи... Елън Уайт е
използвала писания на други хора, но начинът, по който ги е използвала, ги прави
нейни  собствени  по  уникален  начин,  както  етично,  така  и  законно.  И  което  е
интересно, тя винаги подобрява това, което е 'избрала' да ползва."

Рамик:
"Тя  [Елън  Уайт]  се  е  движила  точно  в  законовите  рамки  на  'коректното

ползване' и винаги е създавала нещо, което е било съществено по-добро (и дори по-
красиво), отколкото чистия сбор от отделните части. Мисля, че най-голямата трагедия,
че  критиците  й  не  успяват  да  забележат  това...  Ключовата  идея  е:  Това,  което
наистина  има  значение,  е  вестта  на  г-жа  Уайт,  не  просто  техническата  част  на
писанията й – думи, параграфи, изречения. Доколкото знам, теолозите правят разлика
между буквално вдъхновение и вдъхновение на мисълта. Твърде много от критиците й
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пропускат  най-важното.  А  това  наистина  е  лошо.  Аз  лично  бях  докоснат,  дълбоко
докоснат от тези писания. Бях променен чрез тях. Мисля, че точно поради тях днес съм
по-добър човек. И бих искал критиците й да бяха открили това."

Рамик:
"Ако трябваше да се включа в един такъв съдебен процес [обвинение, че Елън

Уайт е плагиатствала – бел. пр.], бих предпочел да участвам като защитник, а не като
обвинител. В този случай просто няма нарушение на закона!"

с. 6:  "Историята стояща зад това изследване" – интервю с Уорън Л.
Джоунс, шеф на Правния отдел на Генералната конференция.

Джоунс:
"Обвиненията за плагиатство, литературно пиратство, нарушения на авторското

право и т.н., се оказаха напълно безпочвени. Предвид начинът, по който г-жа Уайт е
ползвала материали от други автори, тя е била напълно в законовата дефиниция на
'коректната употреба'. Според дефинициите установени в самия закон тя е действала
не само  законно,  но  също така  и  по един възвишен,  морален начин.  Обвиненията
срещу  нея  просто  не  издържат  на  проверката.  Тя  не  е  действала  по  подмолен,
непочтен  и  неетичен  начин,  както  я  обвиняват.  Тя  е  била  един  честен,  почтен
християнин и автор."

с. 7, 8: "Това дело е или Божие, или не е" – бележки от редакторите на
"Ривю енд Херълд".

"Фактът, че шефът на Правния отдел на Генералната конференция е поискал от
фирмата Дилър, Рамик и Уейт да изследва законовото положение, дали г-жа Уайт е
била  плагиат  или  нарушител  на  авторското  право,  е  още  едно  доказателство,  че
църквата  иска  да  знае  истината  и  ще  продължи да  я  търси,  независимо  какви  са
рисковете от това. Но нека никога да не забравяме, че вярата винаги е била основен
елемент за християнина, независимо дали става дума за писанията на Библията или за
тези на Елън Уайт. Както адвокат Джоунс казва: 'За тези, които избират да вярват, не е
необходимо доказателство; за тези, които избират да не вярват, никое доказателство
не е достатъчно.' А това, как някой се отнася към Божието усилие да достигне неговата
душа чрез Божия вестител на нашето време, може да определи неговата вечна съдба."


