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PRAWO DO BYCIA ARTYSTĄ - SZTUKA I PRAWO AUTORSKIE

Streszczenie. Artykuł traktuje o związkach prawa autorskiego i sztuki. Na przy
kładzie literatury i muzyki autorka wskazuje jak kwestie związane z problemami
określenia prawa przekładają się na podstawowe zagadnienia sztuki. Prawo autorskie
zw iązane je st z techniką druku, która do dziś wpływa na jego kształt. Ze zderzenia
praw a konstruow anego w ram ach „paradygmatu druku” z twórczością opartą na
now oczesnych technologiach rodzi się wiele problemów, opisywanych w kategoriach
kryzysu praw autorskich.
Plądrofonia, ściśle związana z techniką samplingu, wywołuje antynomię prawa
autorskiego i artystycznej wolności. Utwory plądrofoniczne powstają na bazie
twórczości innych, którą „próbkują”, „cytują” czy „zawłaszczają”. Pojawia się problem
legalności tak konstruow anych dzieł, a do różnych historycznych definicji i ujęć sztuki
dochodzi now y jej rodzaj - sztuka kwestionująca zasadność autorskich praw, sztuka
nielegalna.
Słow a kluczowe: prawo autorskie, kryzys, sztuka, epoka druku, plądrofonia

THE RIGHT TO BE AN ARTIST - ART AND AUTHOR’S RIGHTS
Sum m ary. This article discusses the relationship between author’s rights and art.
D raw ing upon examples from literature and music, the author o f the article shows how
im precisely drafted law relates to fundamental issues in art. A uthor’s rights and print
technology have historically had a mutually influential relationship, a dynamic which
continues through present times. The conflict between laws written within the ‘print
paradigm ’ and art created with new technology gives rise to various problems which
could be described as the crisis o f author’s rights.
Plunderphonics, a style o f music that is strictly connected to sam pling, creates
antinom y betw een author’s rights and artistic freedom. Plunderphonic pieces are based
on works o f other authors. They sample, quote and appropriate them. Therefore,
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the problem o f the legality o f works draw ing upon the creation o f others emerges.
In addition to historical definitions and descriptions o f art arises a new definition: art
that questions the legitim acy o f author’s rights - illegal art.
K eywords: author’s rights, crisis, art, print era, plunderphonic, sam pling
Powstanie praw a autorskiego je st zw iązane z w ynalazkiem druku. Praw o i piętnasto-

w ieczny pom ysł Gutenberga, mimo całego późniejszego rozw oju technologicznego, nadal
w pływ a na sposób m yślenia o twórcach i ich dziełach. Ze zderzenia praw a konstruowanego
w ram ach „paradygm atu druku” z tw órczością opartą na now oczesnych technologiach rodzi
się wiele problem ów , opisyw anych w kategoriach kryzysu praw autorskich1.
W pływ druku na kulturę doczekał się licznych opracowań. „Druk - ja k zauważa Walter
O ng - stworzył now y sens pryw atnego posiadania słów. O soba z pierw otnej kultury oralnej
m oże żywić wobec w iersza sw oiste poczucie praw a w łasności, je st to jednak dość rzadkie i na
ogół osłabione w spólnością wiedzy, form uł i tem atów , z których się czerpie. Niechęć do
plagiatu zaczyna rodzić się w raz pism em ”2. Elizabeth Eisenstein z kolei zaznacza: „ogólnie
biorąc, siła oddziaływ ania druku w ydaje się [...] nieodłączna od w zrostu uznania dla
osiągnięć indyw idualnych”3.
Kultura w ładająca pism em , ale nieznająca jeszcze druku nie w ytw arza praw własności
intelektualnej. D zieła pow stałe przed epoką G utenberga stanow iły w łasność wszystkich,
którzy chcieli z nich korzystać. Peter Burkę i A sa Briggs m ów ią w prost: „Plagiat oraz własność
intelektualna [...] to koncepcje bezpośrednio zw iązane z rew olucją drukarską”4. Badacze ci
podkreślają radykalizujące zm iany zapoczątkow ane przez pism o, charakter druku. Uznanie
zapisu zam iast m ow y za w zór języka czy zw iązek słów z przestrzenią, (zainicjowane przez
pism o) zostały w zm ocnione przez m ożliw ość jeg o m echanicznej reprodukcji. To spowodo
wało, że drukow ane książki (choć początkow o nadal w zw yczaju było ich głośne czytanie lub
w okalizow anie5) zaczęły być traktow ane nie tyle ja k w ypow iedzi, ale raczej ja k rzeczy.
Rzeczy, których dzięki nowej technice reprodukcji pow staw ało coraz więcej. Tak narodzi!
się rynek wydaw niczy, a w raz z nim potrzeba porządkujących go reguł6.
W epoce druku łatw o rozpoznać autora. Jego imię, nazw isko i atrybucje (jak wskazanie
piastow anego stanow iska) od zarania ogłaszania dzieł drukiem w idniały na stronie tytułowej.
Czasami też można w nich było zobaczyć rycinę z jeg o podobizną. D zięki drukow i praca autora

1 Zob. Trapie E.: Ustaw ow e konstrukcje w zakresie m ajątkow ych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu
prawa autorskiego. U niw ersytet Jagielloński, K raków 1990.
2 Ong W.: Oralność i piśm ienność. Słowo poddane technologii. KUL, Lublin 1992, s. 177.
3 Eisenstein E.: Rewolucja Gutenberga. Prószyński i S-ka. W arszawa 2004, s. 130-131.
4 Briggs A., B urkę P.: Społeczna historia m ediów. O d Gutenberga do Internetu. PW N , W arszaw a 2010, s. 82.
5 Ong W.: op.cit., s. 162.
6 „Pojaw ienie się idei własności intelektualnej stanowiło odpow iedź zarówno na rozpow szechnienie się druku jak
i wykształcenie społeczeństw a konsum pcyjnego”. Briggs A., B urkę P.: op.cit., s. 69.
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stała się łatwo rozpoznaw alna i odróżnialna od tego, co stworzyli inni. W idać ją bowiem czarno
na białym. W kulturze rękopisu taka idea autorstwa nie powstała i - jak podkreśla w Rewolucji
Gutenberga Eisenstein - pow stać nie mogła, ze względu na brak koncepcji własności
intelektualnej7.
Przem iany te nie dotyczą w yłącznie literatury. Paweł Gancarczyk, analizując wpływ druku
na m uzykę X V I w ieku, zauważa: „Nie bez przyczyny to w XVI wieku zaczęto tak
w ielką w agę przyw iązyw ać do oznaczenia autorstwa, a twórcy dążyli do wydania pod swoim
nazw iskiem choćby jednego tytułu [...]. Taka postawa nie dziwi, zwłaszcza z perspektywy
naszych czasów - kom pozytorzy, którzy zmarli przez 1500 rokiem byli skazani na szybkie
zapom nienie i czekali na swoje ponow ne odkrycie co najmniej do XIX w ieku”8.
Z jednej strony drukow anie um ożliw iło utrwalenie i popularyzację wcześniejszych
utworów, których autorzy zw ykle byli anonimowi, z drugiej zaś wydawcy interesowali
się dziełami nowym i, które m ogłyby stać się atrakcyjne dla pom ału rosnącej grupy
czytelników. W ydaw cy poszukiw ali nie tylko nowych autorów, lecz również sposobów
zabezpieczenia sw oich praw do druku (z monopolem włącznie) w ybranych tytułów. To z kolei
przyczyniło się do w zrostu znaczenia takich wartości ja k kreacyjność czy nowatorstwo
w sztuce9. N ow ożytna koncepcja autorstw a10 rodziła się wraz z technologią druku i wraz
z prawem , które m iało regulow ać rynek w ydaw niczy1‘.
W początkach koncepcji autorstw a regulacje prawne zarysowują przyszłe problemy sztuki.
Prawodawcy w raz ze swymi instytucjam i zaczynają określać podstawowe kategorie, które
w kolejnych stuleciach staną się, jeśli nie najważniejszymi problem am i, to na pewno
elem entarnym i pojęciam i sztuki. N ależą do nich, oprócz znanego ju ż wcześniej pojęcia
autorstwa, także zagadnienia rozum ienia twórczości oraz zdefiniowania dzieła, które ma
podlegać ochronie. W zw iązku z tym m ożna postawić tezę, że elementarne kategorie
nowożytnej sztuki w yw odzą się z praw nych regulacji. W regulacjach prawnych znajdują też
źródło dzisiejsze globalne problem y rozum ienia sztuki.

7 Eisenstein E.: op.cit., s. 130.
8 Gancarczyk P.: M uzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku. Uniwersytet
M ikołaja K opernika, Toruń 2011, s. 203.
5 Ibidem, s. 213.
10 W ładysław Tatarkiew icz zauważa, że twórczość pojęta jako „robienie rzeczy nowych” ma swe początki
w XV II wieku. Postać typową zyskuje natom iast w w ieku XIX. Zob. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć.
Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne. PW N, W arszawa 1988, s. 297.
11 Pierw sza ustaw a praw noautorska została przyjęta w Anglii w 1710 roku. Był to Statute o f Anna. W skazywał on
autora dzieła jak o właściciela praw i jednocześnie w yznaczał 14-letni okres ich ochrony. W Statucie Anny wraz
z autorem praw o do dzieła przyznaw ano nabywcom kopii oraz określano konieczność ich rejestracji tak, aby
w łaściciel był m ożliwy do wskazania (podobnie ja k m a to miejsce dzisiaj w wypadku program ów i systemów
kom puterowych). Do tego czasu (XV -XVIII wiek) dziełami i zyskami z ich publikacji na zasadzie przyznanego
przyw ileju dysponow ali głównie drukarze/w ydaw cy. Zob. Górnicki L.: Rozwój idei praw autorskich: od
starożytności do II w ojny światowej. Praw nicza i Ekonom iczna Biblioteka Cyfrowa, W rocław 2013, s. 121-124;
http://w w w .bibliotekacyfrow a.pl/Content/42471/Rozw oj_idei_praw _autorskich.pdf, 03.05.2016.
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Zarów no praw o, ja k i sztuka m ają w spólne technologiczne korzenie. O ile jednak sztuka

reaguje szybko na technologiczne zm iany, o tyle praw o jest w tym w zględzie powolne.
N iektórzy artyści chętnie eksperym entują z now ym i technikami, tworząc w sposób, który nie
m ieści się w ram ach określeń praw no-autorskich. Tym sam ym prow okują dyskusje na temat
zasadności reform ow ania pew nych ustaleń. Praw o autorskie źródłow o związane jest
z „paradygm atem druku” i dlatego nie nadąża za w spółczesnym i cyfrowym i technologiami,
w ykorzystywanym i przez tw órców . Sposób reagow ania na zm iany technologiczne je st jednym
ze słabych punktów obecnego Praw a autorskiego12, ich „rozm inięcia się” ze stanem sztuki,
do której Praw o to m .in. się odnosi.
Problem y ze stosow aniem Praw a autorskiego przyw odzą na myśl znane z historii estetyki
problem y, przez niektórych zw ane kryzysem pojęcia sztu k i13. Kryzys, który rozpoczął się wraz
z XX w iekiem w yw ołany został przez działania artystów z kręgu awangard. Ruchy
awangardowe podw ażały skostniałe rozum ienie sztuki. Jak zauw aża Liliana Bieszczad
w K ryzysie pojęcia sztu ki: „Chodzi w ięc o kryzys tradycyjnego pojm ow ania sztuki, kryzys,
w zględem którego estetyka m usiała się określić, aby zdiagnozow ać, czy poj aw ia się jakiś nowy
paradygm at, nowe pojęcie sztuki” 14. D ziałania artystów z pierw szych dziesięcioleci XX wieku
i problem y nieadekw atności teorii estetycznych, do których doprow adzają przypominają
dzisiejszą nieadekw atność praw a autorskiego do nowoczesnej praktyki twórczej.
Problem y te podejm ują sam i twórcy, w yraźnie dostrzegając antynom ię zachodzącą między
m ożliw ościam i oferow anym i przez elektroniczne technologie a ograniczeniam i nakładanymi
przez Prawo autorskie. U staw odaw stw o praw noautorskie m a rożne kształty, w zależności od
m iejsca obow iązyw ania (przykładem m ogą być inaczej rozłożone akcenty w modelu
angloam erykańskim , w którym ochronie podlega dzieło i kontynentalnym , skupiającym się na
postaci autora, w m odelach tych inny je st też okres ochrony danego dzieła). W szędzie jednak
pojawiają się tw órcy nierobiący sobie nic z obwarowań Prawa autorskiego. Jednym
z pierw szych, a na pew no najsłynniejszym je st John Oswald, którego teksty i nagarnia zyskały
rangę artystycznych m anifestów , a sam a plądrofonia (term in w ielokrotnie stosow any przez
O sw alda15) stała się sym bolem w olności i zm iany m odelu tworzenia, które św iadom e własnej
historii, bez ograniczeń korzysta z dorobku innych. Plądrofonia prom uje bowiem zamiast

12 Janusz Barta i Ryszard M arkiew icz zauważają: „Nowe sposoby korzystania z [...] dzieł [dostępnych
w Internecie - M .W .] nie odpow iadają jednak w w ielu przypadkach tradycyjnym , uw zględnianym dotychczas
w przepisach prawa, kategoriom (polom) eksploatacyjnym , takim ja k kopiow anie, nadaw anie, publiczne
odtw arzanie.” Barta J., M arkiewicz R.: Internet a prawo. U niversitas, Kraków 1998, s. 133.
13 Zob. Bieszczad L.: Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczne koncepcje sztuki Th.W . A dom a, H.G.
G adam era, A.C. Danto. U niw ersytet Jagielloński, K raków 2003.
14 Ibidem, s. 7.
15 Pierw szy raz term in zostaje użyty w tekście pt. Plunderphonics or A udio Piracy as a Com positional Prerogative.
Oswald J.: Plunderphonics or A udio Piracy as a Com positional Prerogative. „M usicw orks” , No. 34, 1986,
p. 5-8.
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Prawa autorskiego „praw o znalazcy”, „etykę muzycznego długu” - jak w jednym ze swoich
tekstów pisze sam jej autor16.
Plądrofonia je st ściśle związana z techniką nagrań17, a zwłaszcza ze samplingiem, który od
lat 7 0 .18 um ożliw iła łatwe korzystanie z cudzej twórczości przez jej „próbkowanie”,
„cytow anie”, „zaw łaszczanie” czy w łaśnie „plądrowanie”. W sprawie Jarvis v. A & M Records,
która była rozpatryw ana 1993 roku w Sanach Zjednoczonych19, padła pierwsza prawna
definicja sam plingu, który określono jako „proces zmian fal analogowych na kod cyfrowy,
w którym to procesie pobrana próbka muzyki (dźwięku) może być ponownie użyta lub łączona
w różnego rodzaju konfiguracjach z innym zdigitalizowanym czy też nagranym dźwiękiem za
pom ocą m aszyny zdolnej do przetworzenia danych cyfrowych (np. skomputeryzowany
syntezator)”20. Dzięki technice tej m ożna sw obodnie korzystać zarówno z dłuższych
fragm entów, ja k i poszczególnych elementów zarejestrowanej muzyki. Rozwój i rozpowszech
nienie techniki kom puterow ej, w której w szelkie analogowe treści, w tym kompozycje
m uzyczne, obrazy czy książki, są transkodowane do postaci łatwo podlegającego rozmaitym
m odyfikacjom

zapisu cyfrow ego jeszcze bardziej uprościło i spopularyzowało takie

działania21.
Dzięki

sieci w szyscy mają dostęp do twórczości zarówno tej historycznej, jak

i w spółczesnej22. Kim Cascone cyfrow ym dźw iękiem -

autor „m ikrodźwiękowych” muzycznych badań nad

zauważa: „Kom putery stały się najważniejszymi narzędziami

tworzenia i w ykonyw ania m uzyki elektronicznej, z kolei Internet stał się - logicznie - nowym
m edium jej rozpow szechniania. Po raz pierw szy w dziejach efekt twórczy i środki jego
dystrybucji zostały tak m ocno ze sobą pow iązane”23. W szystkie te techniczne wynalazki

16 Oswald J,: Ulepszone przez pożyczającego: etyka m uzycznego długu, [w:] Cox Ch., W am er D. (red.): Kultura
dźwięku. T eksty o muzyce nowoczesnej. Słowo, obraz, terytoria. Gdańsk 2010, s. 170.
17 Od lat 40. X X wieku nagrania służą nie tyko do dokumentacji wykonań muzycznych, ale zaczynają być traktowane
jako materiał, z którego - za pom ocą stołu mikserskiego, a później odpowiednich programów komputerowych powstają właściwe, elektroniczne utwory. Pionierami byli tu Pierre Schaeffer i Pierre Henry - twórcy muzyki
konkretnej.
18 W tedy pow stały pierw sze cyfrowe sam plery i syntezatory.
19 Jarvis v. A& M Records 827 F. Supp. 282 (D.N.J.1993), http://m cir.usc.edu/cases/1990-1999/Pages/Jarvis
am records.htm l, 03.06.2016.
20 C ohen J.E., Loren L.P., Okediji R.G., O ’Rourke M .A.: Copyright in a Global Inform ation Economy. New York
2002, p. 433. Cyt. za: Piesiew icz P.F.: U tw ór m uzyczny i jego twórca. Oficyna a W olters Kluwer business,
W arszawa 2009, s. 99.
21 M anovich L.: Język nowych m ediów. W ydawnictw a Akadem ickie i Profesjonalne, W arszawa 2006, s. 114118.
22 Zob. W ołek M.: Revolution Bringing the Bygones Back. New Technologies in the Music o f the 20th Century,
[in:] Banse G., Rothkegel A. (Hg.): A neignungs- und N utzungsweisen N euer M edien durch Kreativität und
Kom petenz. Trafo, B erlin 2015, S. 161-174.
23 Cascone K.: Estetyka błędu: „postcyfrow e” tendencje we współczesnej muzyce kom puterowej, [w:] Cox Ch.,
W am er D. (red.): K ultura dźwięku. T eksty o m uzyce nowoczesnej. Słowo, obraz, terytoria. Gdańsk 2010,
s. 486.
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spow odowały, że na niespotykaną w cześniej skałę zaczęto tworzyć dzieła, korzystając
z twórczości innych praktycznie na zasadzie „kopiuj i w klej”24.
O ile przed w ynalezieniem druku naw iązyw anie, cytowanie czy sw obodne korzystanie
z istniejących utw orów było przyjętym zw yczajem , o tyle w m odelu twórczości, rodzącym
się w raz z drukiem , w którym liczy się oryginalność25 - staje się działaniem problematycznym.
Podobnie ja k to m iało m iejsce w kulturach oralnych, w dobie cyfrowych technologii mocno
odczuw ana je st publiczna w łasność w szelkich kulturow ych treści26. W spółczesna twórczość
je st sw oistą parafrazą sposobu tw orzenia typow ego dla kultury oralnej; rodzajem elektro
nicznego déjà vu.
Elektroniczne technologie przeform ułow ują zainicjowane przez druk i umocowane
w praw ie rozum ienie autorstw a27. Technologie te dzięki łatwości z jak ą m ożna sięgać w nich
po dzieła innych i osiąganym dzięki tem u artystycznym efektom sprzyjają twórczości, w której
kategorie oryginalności i now ości stają się w tórne w obec sam ego faktu tworzenia. Ideałem
tw órczości przestaje być artystyczne creatio ex nihilo. Coraz częściej tworzenie przybiera
postać creatio ex arlibus. „Stara idea oryginalności p r z e z
przez

konsumowanie,

przez

słuchanie; jeśli

t w o r z e n i e ustępuje innej m ożna

to

w

ogóle

nazwać

oryginalnością”28 - pisze Chris Cutler w tekście o plądrofonii. Z kolei Ew a W ojtowicz
zauważa: „W obrębie najbardziej aktualnej w spółczesności sztuka dostarcza wielu dowodów,
iż taktyki artystyczne obejm ujące pracę na zaw łaszczonym m ateriale stały się równoprawną
gałęzią twórczości. [...] w yłania się inspirujący badaw czo m etakontekst sztuki, który pozwala
interpretow ać dzieła pow stałe w w yniku rem ediacji, rem isu bądź rożnych form, niekiedy
subw ersyw nego, przetw arzania w yprodukow anego ju ż wcześniej materiału. Najbardziej
24 Z twórczości tej od pew nego m om entu coraz trudniej korzystać. Internetowe treści coraz częściej są bowiem
kodow ane i blokowane.
25 N a przykład art. 12 Konw encji Berneńskiej głosi: „Do niedozw olonych odtworzeń, do których stosuje się
konw encję niniejszą, zaliczają się w szczególności dokonane bez upoważnienia przysw ojenia pośrednie utworu
literackiego lub artystycznego, jak o to: przystosowania, układy muzyczne, przeróbki powieści, noweli lub poezji
na sztukę teatralną i odwrotnie itd., o ile są one tylko odtw orzeniem tego sam ego utw oru w tej sam ej formie,
albo w innej form ie ze zm ianam i, dodatkam i lub skrótami nieistotnym i i nie noszą cechy nowego dzieła
o ry g in aln eg o ” [podkreślenie - M. W.]. K onw encja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia
9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzym ie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. z dnia 21 listopada 1935 r., nr 84, poz. 515, ratyfikow ana zgodnie z ustaw ą z dn. 5 m arca 1934 r.
Dz.U. Nr. 27, poz. 213, http://isap.sejm .gov.pl/D etailsServlet?id=W D U 19350840515, 13.05.2016.
Z kolei obow iązująca w Polsce U staw a o praw ie autorskim i praw ach pokrew nych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U . N r 24, poz. 83) wym óg now atorstw a ujm uje w następujący sposób: „Art. 1.1. Przedm iotem prawa
autorskiego je st każdy przejaw działalności twórczej o indyw idualnym charakterze, ustalony w jakiejkolw iek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór)” , http://isap.sejm .gov.pl/
DetailsServlet?id=W D U 19940240083, 13.05.2016.
W yznacznikam i utw oru są tu oryginalność i indyw idualność. Zob. B arta J., M arkiew icz R.: Przedm iot prawa
autorskiego, [w:] B arta J., M arkiew icz R.: K om entarz do U staw y z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i praw ach pokrewnych. W arszaw a 1995, s. 40.
26 Ong zjaw isko to określa m ianem wtórnej oralności. Ong W .: op.cit., s. 183.
27 Zob. M anovich L.: K im je st autor? M odele autorstw a w nowych m ediach. „K ultura Popularna”, nr 1, 2003.
28 C utler Ch.: Plądrofonia, [w:] Cox Ch., W arner D. (red.): K ultura dźwięku. T eksty o m uzyce nowoczesnej.
Słowo, obraz, terytoria. G dańsk 2010, s. 200.
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fundam entalna zm iana polega na przekonaniu, że wszystko, co składa się na kulturę je st formą
danych, które m ożna i należy przetw arzać w ielokrotnie tak, jakby jednorazow a ich obecność
w obiegu kultury to było za m ało”29.
Plądrofonia

Johna

Oswalda je st jaskraw ym

w koncepcji autorstwa. W

przykładem

przemian

zachodzących

1988 roku kanadyjski kompozytor w ydaje winylową EP

Plunderphonics, a rok później płytę CD pod tym samym, znamiennym tytułem. N agrania te
zapoczątkow ały serię kolejnych m uzycznych produkcji (tworzonych także na zamówienie
grup tego form atu co Kronos Quortet, Berlin Orchestra czy Grateful Dead), na których ich
autor bezczelnie, a zarazem m istrzowsko „plądruje” najbardziej rozpoznawalne w muzycznym
św iecie dzieła pochodzące z różnych okresów, gatunków i stylów, takich ja k Elvis Presley,
D olly Parton, Jam es Brown, Count Basi, M etallica, Public Enemy, Ludwig van Beethoven,
Franz Liszt, Anton W ebem czy też M ichael Jackson. Oswald, co charakterystyczne nie ukrywa
źródeł, z których korzysta. Jego produkcje oznaczone są oryginalnymi tytułami utworów i ich
wykonawców.
D ziałalność O sw alda odbiła się szerokim echem i stała się ważnym głosem w dyskusji na
tem at praw autorskich. Od razu też pociągnęła za sobą konsekwencje prawne - mimo że
O swald sw oje dzieła rozdaw ał (np. rozsyłając do radiostacji i bibliotek), nie zarabiając na nich
ani centa (spraw a m iała m iejsce w Kanadzie), zakazano ich dalszej dystrybucji i nakazano by
ich twórca zniszczył w szystkie egzemplarze płyty, które pozostały w jego posiadaniu30.
Paradoksalnie płyta z 1989 roku stała się hitem 31. Niezależnie od postrzegania samej muzyki
Oswalda (niektórym trudno się do niej przekonać) z pew nością do sukcesu przyczynił się jej
w yw rotow y charakter. W yw rotow ość ta nie polega na występowaniu przeciw żadnym normom
społecznym , ale przeciw Praw u autorskiemu, określającemu tego rodzaju działania jako
plagiat.
Podobnie ja k to m iało m iejsce w kulturach oralnych, w dobie cyfrowych technologii mocno
odczuw ana je st publiczna w łasność wszelkich kulturowych treści32. W spółczesna twórczość
je st

sw oistą parafrazą sposobu

tworzenia,

typowego

dla

kultury

oralnej.

Rodzajem

elektronicznego déjà vu. Sytuacja, w której znaleźli się twórcy wynika więc z „przywrócenia”,
dzięki now oczesnym technologiom kom unikacyjnym , umysłowości, dla której idea wspólnoty
w iedzy i jej w ytw orów je st kluczowa. Umysłowość ta nie jest już „oralna”, lecz digitalna.

29 W ójtow icz E.: Jak bardzo „wszystko ju ż było”? Od apriopriacji w dobie postm odernizmu do post-aprocjacji
w kulturze cyfrow ej, [w:] N ow ak A., Dolata D., M arkowski M. (red.): Czy wszystko ju ż było? M iedzy repetycją
a now ością w sztukach wizualnych. E-naukowiec, Lublin 2014. s. 18-19. http://e-naukowiec.eu/wp-content/
uploads/2014/12/Czy_w szystko ju z _ b y lo .p d f, 30.05.2015.
30 Jones A.: Plunderphonics, Pataphysics & Pop M echanics: A n Introduction to M usique A ctuelle (Expérimental
M usie). SA F Publishing Ltd., 1995, p. 136-137.
3! N agrania z niej zostały ponow nie wydane w 2002 roku na dwupłytowym album ie 69 Plunderphonic 69.
32 Ong zjaw isko to określa m ianem wtórnej oralności. Ong W.: op.cit., s. 183.
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I ta digitalna idea w spólnoty w iedzy zderza się z praw em , które funkcjonuje w paradygmacie
druku.
Tw órczość literacka w ym ieniana je st jak o w zorzec pośród utw orów w znaczeniu prawa
autorskiego33. Trudno się dziwić. Była ona pierw szym obszarem regulow anym tym prawem.
I choć z czasem objęło ono kolejne dziedziny tw órczości, tj. m uzykę (a później też jej
w ykonanie), dram at, m alarstw o, fotografię34, film, a w reszcie w spółczesne dzieła m ulti
m edialne, to w łaśnie drukow any dokum ent pozostaje nadal w zorcem m yślenia o utworze
chronionym Praw em autorskim.
M im o że dziś jesteśm y w stanie zapisyw ać dane w rozm aity sposób (np. na taśmie
m agnetycznej czy w postaci cyfrow ych plików ), to system praw odaw stw a nie przestaw ił się
jeszcze z kategorii pism a, druku i pierw ow zoru, na kategorie zapisu w ogóle. Nadal w celu
rejestracji dzieł muzycznych przez różne organizacje zbiorowego zarządzania prawami
autorskim i, w ym agane je st dostarczenie ich w postaci graficznej. Znam iennym przykładem
je st w ym óg rejestrow ania w ZA IK SIE35 (Zw iązek A utorów i K om pozytorów Scenicznych)
w szelkich utw orów m uzycznych, naw et tych elektronicznych, w postaci zapisu nutowego lub
graficznego. Inne, now ocześniejsze rodzaje zapisu, jak im są nagrania analogow e czy cyfrowe
(dużo precyzyjniej niż partytura „oddające” m uzykę) nie są do dziś uw zględniane36. N a stronie
Z A IK SU w idnieje inform acja: „W szystko daje się zapisać notacją tradycyjną. U tw ór taki
[elektroakustyczny -

M .W .]

m usi być rów nież udokum entow any zapisem

zgodnym

z obowiązującym i w Stow arzyszeniu zasadam i. N ależy zasięgnąć konsultacji w Zarządzie
Sekcji A lub B i przedłożyć zapis nutow y lub graficzny utw oru”37.

33 N a przykład Art. 1, § 6 Ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o Prawie autorskim jak o przedm iot prawa wskazuje:
„Każdy utw ór literacki, naukowy i artystyczny...” . W § 2 z kolei znajduje się wyliczenie: „W szczególności
przedm iotem praw a autorskiego są utw ory 1. wyrażone drukiem , słowem , lub p ism em ...”. Ustawa z dnia
10 lipca 1952 r. o prawie autorskim. Dz.U. 1952 nr 34, poz. 234. http://isap.sejm .gov.pl/DetailsServlet?id=
W D U 19520340234, 13.05.2016.
34 Dzieła m uzyczne i dram atyczne (1777 rok, poprawka do Statutu Anny) m alarstwo, rysunek i fotografię
(1862 rok, Fine A rts Copyright A ct 1862), wykonania m uzyki (1882 rok, Copy-right (M usical Compositions)
A ct 1882 rok), dzieła architektoniczne i inne zostały w łączane sukcesyw nie do w ieku X IX . Zob. Górnicki L.:
op.cit., s. 126-127.
33 W Am erykańskich Organizacjach Zbiorow ego Zarządzania prawam i autorskim i, takich ja k A SCAP (American
Society o f Com posers, A uthors and Publishers) m ożna rejestrow ać utw ory m uzyczne w postaci nagrania.
36 Stan na dzień 6.06.2016 roku. Obecnie w ZAIKSIE toczą się prace m ające um ożliwić rejestrację
niektórych utw orów m uzycznych (z kategorii tzw. m ałych praw) w postaci cyfrow ego nagrania. W ydaje się, że
je s t to pow ód tego, że na stronie internetowej tej organizacji znajdują się sprzeczne informacje. Z jednej strony
m ożna przeczytać, że ZAIKS nie uznaje alternatywnych, odm iennych od zapisu nutowego sposobów zapisania
utw orów m uzycznych i nie m a m ożliwości om inięcia tego w ym ogu (http://w w w .zaiks.org.pl/264,! 58.st_2,
6.06.2016; http://w w w .zaiks.org.pl/264,158.st_3, 6.06.2016). Z drugiej natom iast je s t też tam zdanie:
„W przypadku zgłoszenia muzyki elektroakustycznej oraz muzyki ilustracyjnej napisanej dla potrzeb filmu lub
teatru, zam iast zapisu nutow ego można złożyć nośnik CD ” (http://w w w .zaiks.org.pl/241, 6.06.2016).
37 http://w w w .zaiks.org.pl/264,158.st_3,6.06.2016.

Prawo do bycia artystą.

561

W polskim Prawie autorskim do objęcia utworu ochroną wystarczy, by ten został ustalony,
a więc zaistniał w zobiektywizowanej formie, umożliwiającej zapoznanie się z nim potencjal
nem u odbiorcy38 (do tego nie jest konieczne utrwalenie utworu na żadnym nośniku), jednak,
by móc w ykazać autorstw o dzieła w razie ewentualnych sporów, wymagane jest, by zgłaszać
dzieła w formie odpowiedniej dokumentacji, do której w pierwszej kolejności należy ich zapis.
„Do zarejestrow ania utw oru konieczne jest przesłanie dokumentów pocztą lub osobiste ich
dostarczenie do siedziby ZAiKS-u. Dokum enty te muszą być opatrzone własnoręcznym
podpisem ”39. Ponadto organizacja radzi, by w celu ochrony przed kradzieżą np. depo
nować egzem plarz utw oru notariusza i poświadczyć m om ent jego powstania40. W szystkie te
zabiegi są typow ym i praktykam i paradygmatu pisma i druku.
Problem y legalności sztuki pojaw iają się we wszystkich dziedzinach twórczości, w których
trudno je st w yraźnie zaznaczyć fakt cytowania czy parafrazowania cudzej twórczości.
Pom ysłodaw ca

plądrofoni

słusznie zauważa:

„Język

m uzyczny

dysponuje

szerokim

repertuarem znaków interpunkcyjnych, ale nie ma odpowiednika literackiego znaku
cudzysłowu. [...] Przy braku sposobu na oznaczanie cytatu nie można odróżnić zamierzonych
odniesień od plagiatu i oszustw a”41.
Za

technologią ułatw iającą

„próbkowanie”

czy „elektrocytowanie”42 pojawiła

się

technologia um ożliw iająca kodow anie i całkowite blokowanie dostępu do cyfrowych treści.
Jak zauw aża L aw rence’a Lessig „dziś ko d staje się prawem . Środki kontroli, zawarte
w technologii zabezpieczeń przed kopiow aniem i dostępem stają się zasadami, których
pogw ałcenie stanowi rów nież pogwałcenie praw a”43. M ożliwość kodowania jest skrzętnie
w ykorzystyw ana przez potentatów m ających praw a autorskie do wielu artystycznych dzieł.
W edług autora W olnej kultury ze względu na koncentrację rynku i rozwój technologiczny
w spółcześnie znaczna część twórczości je st kontrolowana przez nieliczne grono, posługujące
38 Art. 1.3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83)
informuje, że „Utwór jest przedm iotem prawa autorskiego od chwili ustalenie, chociażby miał
postać nieukończoną”. Ustawa o praw ie autorskim i praw ach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. N r 24,
poz. 83), http://isap.sejm .gov.pl/DetailsServlet?id=W D U19940240083, 13.05.2016.
39 http://w w w .zaiks.org.pl/264,158.st_2, 6.06.2016.
40 http://w w w .zaiks.org.pl/264.158.st_3, 6.06.2016.
41 Oswald J.: op.cit., s. 173.
42 “E lectroquotation is the am algam o f the electronic m edia quotation and its creditation, which can be imbedded
w ithin the m edia (i.e. a voice saying, e.g., “you’re listening to the voice o f Jam es Brown” or credit titles on
visual m edia). The term is intended to be used in opposition to the comm on use o f the word “sam pling” or even
the phrase “digital sam pling” (which is most often a m isnomer, in that most m usical sam pling entails an analog
stage and therefore a sam ple is not a true clone or facsimile: not an example o f digital copying). “Sampling” at
the tim e o f m y em ploym ent o f the term “electroquotation” usually assum ed that no credit for the sampled was
attached to the sample: sam pling was synonym ous with pilfering. I was attempting to distinguish m y cloneaccurate and credit-accom panied usage from samplickpocketing. In the end, what is perhaps more controversial
than the “electroquoting” is the “electrotranslation” - how I transfer recognizable material into a new (musical)
language w hile m aintaining the essential identity o f the original” . Oswald L. in Kevin Holm-Hudson, [in:]
Quotation and Context: Sam pling and John O sw ald’s Plunderphonics. “Leonardo Music Journal” , No. 7, 1997,
p. 24, http://w w w .jstor.org/stable/1513241, 1.06.2016.
43 Lessig L.: op.cit., s. 188.
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się w tym celu praw em . „Podczas gdy pierw otnie prawo regulow ało jedynie sytuację
w ydaw ców , zm iana zakresu praw a autorskiego oznacza, że praw o dziś reguluje sytuację
w ydawców, użytkow ników i autorów ”44.
Coraz

więcej

artystów

sprzeciw ia

się działaniom ,

które

w

praktyce

utrudniają,

a w skrajnych w ypadkach naw et uniem ożliw iają tworzenie. Działaniom , które choć zgodne
z literą prawa, nie zgadzają się z duchem czasu. W ielu tw órców m a dziś do wyboru - uniknąć
łam ania praw a nie robiąc nic (m ało interesująca alternatyw a) albo tworzyć, poświęcając czas
i pieniądze (o ile m ają ich w ystarczająco dużo) na w ym agane licencjam i opłaty, poszukiwać
w łaścicieli praw autorskich (nie istnieje żaden rejestr, w którym ci w idnieją), konsultując swą
działalność z praw nikam i. W szystko po to, by pozostać w zgodzie z zasadam i praw a (co może
i tak się nie udać, jako że praw u tem u daleko do jasności i precyzji). Istnieje też możliwość,
by tw orzyć albo przyjm ując perspektyw ę nieśw iadom ego własnej historii dziecka, albo
w sposób świadom y, ignorując lub obchodząc prawo i jeg o zabezpieczenia. Obie te opcje są
rów noznaczne z narażeniem się na w ysokie kary45.
A lbert Camus napisał kiedyś: „D la w szystkich, którzy nie m ogą żyć bez sztuki
istotną sprawą je st zorientow anie się, czy w śród tylu żandarm ów ideologicznych (ileż
kapliczek, jakaż sam otność!) dziw na sw oboda tw órcza pozostanie m ożliw a”46. Dzisiaj
żandarm em ograniczającym artystyczną w olność licencjam i, zakazam i i kodam i je st Prawo
autorskie. W yw rotow cy i obrazoburcy w spółczesnej sztuki tacy ja k O sw ald i jem u podobni47,
zw racają się właśnie przeciw prawu. Do różnych historycznych definicji i ujęć sztuki w tym
jej anty-, neo- czy postw ersji, dochodzi now y jej rodzaj - sztuka kw estionująca zasadność
autorskich praw , sztuka iście nielegalna48.

44 Ibidem , s. 167.
45 Lessig przytacza znam ienne przykłady żądania od indyw idualnych osób za jednorazow e naruszenie praw
autorskich kar w wysokości setek m ilionów dolarów, kar, które są kilkaset (!) razy wyższych niż te, które żąda
się np. za błędy w sztuce lekarskiej prow adzące do kalectw a, jakie m iały m iejsce w Stanach Zjednoczonych.
Przy czym obrona wym aga poniesienia przez oskarżonych horendalnych kosztów w ynajęcia prawników, które
to koszty nigdy, nawet po wygraniu sprawy, nie zw rócą się. Zob. Tam że, s. 212.
46 Cam us A.: Artysta i w spółczesność, [w:] Gołaszew ska W .M .: K im je st artysta? W arszaw a 1986, s. 107.
47 Zespół N egativland w 270-stronicow ej książce „Fair Use: The Story o f the L etter U & the Num eral 2” opisuje
spory i batalie sądowe, jakie zm uszony był toczyć oskarżany o m uzyczne zaw łaszczenie i naruszenie znaku
tow arow ego zespołu U2 (sprawa tyczyła trw ającego 13 m inut nagrania). N a stronie internetowej zespół w duchu
m anifestu wyznaje: „W E BELIEVE that artistic freedom for all is m ore important to the health o f society then
the supplem ental and extraneous incom es derived from private copyright tariffs w hich create a cultural climate
o f art control and Art Police. N o m atter how valid the original intent o f our copyright law s m ay have been, they
are now clearly being subverted w hen they are used to censor resented works, to suppress the public need to
reuse and reshape information, and to garner purely opportunistic incom es from any public use o f previously
released cultural m aterial w hich is, in fact, already publicly available to everyone. [...] No one should be allowed
to claim private control over the creative process itself. This struggle is essentially one o f art against business,
and ultim ately about w hich one m ust m ake way for the other”, http://w w w .negativland.com /new s/?page_id=10,
24.05.2016.
48 „Sztuka nielegalna” je st nazw ą wytwórni m uzycznej, która istniała od 1998 roku, a w 2012 roku zawiesiła
działalność. W ytw órnia ta w ydaw ała muzykę tw orzoną opierając się na sam plach. O objeżdżających Stany
Zjednoczone w ystawach „sztuki nielegalnej” w spom ina też Lessig. Zob. Lessig L.: op.cit., s. 213.
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A b stra c t

This article discusses the relationship between author’s rights and art. Drawing upon
exam ples from literature and m usic, the author o f the article shows how im precisely drafted
law relates to fundam ental issues in art. A uthor’s rights and print technology have historically
had a m utually influential relationship, a dynamic which continues through present times.
The conflict betw een laws w ritten w ithin the ‘print paradigm ’ and art created with new
technology gives rise to various problem s w hich could be described as the crisis o f author’s
rights.
Plunderphonics, a style o f m usic that is strictly connected to sampling, creates antinomy
betw een author’s rights and artistic freedom. Plunderphonic pieces are based on works o f other
authors. They sam ple, quote and appropriate them. Therefore, the problem o f the legality o f
w orks drawing upon the creation o f others emerges. In addition to historical definitions and
descriptions o f art arises a new definition: art that questions the legitimacy o f author’s rights illegal art

