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wzrastajaoplatylicencyjne;estt"QS~'ll~Ca 

populal"'''IOC film6w dOkumentalnych i 1\0111\j 
rynekdlamaterial6warchiwalnych.Tw6rqj 

dOchCX:lowych film6w dOkumentalnych o 
Maril!ln Monroe lub ladowaniu w Normandii sa 

ZIIK.Iszeni ponosi~ wytszeoplaty 
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Sony v. Universal Studios (~984) 

Sony. producent maQnetowid6w Betamax. zosta/o pozwane przez 
w!Jfw6rnie Universal Studios o to. i;!: jej produkt Sftt;!:y do naruszania 
prawa autorskieQO z u;!:yciem rejestratora diwieku i obrazu. Rozprawa 
przed amerykar'tsl<im Sqdem Najwy;!:szym zakor'tczyla sie werdyktem 
uznajqcym. i;!: nagrywanie film6w telewizyjn~h za pomocq magnetowidu 
nie narusza praw nadawc6w i jest do dziS stosowana w amerykar'tskim 
orzecznictwie. 
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Campbell v. Acuff-Rose (1994) 

l>ozwolony u4ftek: parodia w stylu rap utworu .Pretty Woman· 

Grupa rap 2 Live Crew stworzyfa utw6r nazwany .Pretty Woman· z zapozyczonem riffem za
Qranym na qitarze baSowej. czeScia me!odii oraz fraQmentami tekStu Jroya Ortlisona. Wykorzys
tana przez Qrupe spora czeSC utworu byfa de facto komercyjna. !)ad Najwymy stwierdzil. te 
mimo teqo. jest to dozwolony uiytek. rozpatru.i<le utw6r w ka~riach parodii. Pai'Odia nie 
stanowi co dO zasady substy1utu oryginalneg<J utworu i poc:lOtlnie w tym przypadku- nie wptywa 
na ~ pozycje ryni<Owa. Malo prawdOpodobne ieOy sprzedai oryginal~ utworu ucierpiala 
w wyniku pojawienia sie na rynku pai'Odii. 
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Suntrust v. 
Houghton 
Mifflin (200 1J 

Autor Alice l?anda!! napisal 
parodie .Gone with the 
Wind" krytykujqc romantyc
Zr'le opisy seen niewol
nictwa na poludniu USA. 

1heWIND "'""""" sie dO postaci 
'oraz seen z .Gone with the 
Wind·. Sad · 
stanqlna . 
todoZWO!onyutytek. 
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W ocenie !)adu. ~andall nie 
~Y k"!JJ!Jkowac pow
dzieta. gdyby nie uiyl frag
ment6w kSiqzki. Parodia jest 
takim dzietem. kt6re komentuje 
lub kry1yku;e inne dzieto po
przez Odniesienie sie do treSci 
oryginalu. 



The Nation. 

Harper & Row v. Nation Enterprises 
(1985) 

Przekroczenie granic dozwO!onego u.ty1ku 
Opublikowanie wczeSniej ni.t inni wspomnien 

prezydenta Forda. 

nme zgodzil siena zakup wylaczneq<> prawa do publikaeji wst~ 
autobie>grafii byleQO prezydenta Forda. lanim ukazal sie 

nmesie. magazyn polityczny The nation otrzymal 
kopie rekopisu. The nation opublikowal artykul. 

30Q-'l00 Sl6w z autObie>grafii Forda o jego decyzji 
ulaskawienia Prezydenta Nixona. Sqd najw~,JZSZy 

to nie by! dQ.zwolony u.tytek. Dlaczego? Wspomnienia nie 
publikowane i autorzy mieli mo.tliwoSC zdecydowania 

i praca bedzie publikowania. Sqd oparf sie na .te 





W JliS"- bi~afii Muhammada Al~ mozna byiO zamieScit od 9 dO l'l klipdw olqcznym czasie 
trwania miedzy 'll a 120 sekund (miedzy 0.7 a 2.1 'lll) z .When We Were KinQs· - dOkumentu 
skupiaj~ sie na tzw. Jh.lmb!e in the junQie· - walce w lait"Ze miedzy Alim a GeorQe'm 
Foreman·em. {Strony nie doszly dO porozumienia co do liezby klipdw. wiec sqd okreSiil ieh 
skale na od 9 dO l'l) 



W .The Defini1ive Elvis· - 16-Qodzinnym dokumencie promujqcym ca+q kolekcj~ 

wyst~p6w Elvisa. uiyto klip6w z program6w: "The Ed Sullivan Show". "The Steve Allen 
Show· i "Elvis TV specials". Sqd uznaJ. ie te uzycia wykraczaly poza biOQraficzne 
aspekty i zostaly tam uiyte w!lfqcznie w celacn rozrywkowycn. c~o bez komen
tarza. Pomimo teQO. ie klipy b!lfY kr6tkie - trwaly od kilku sekund do 1 minuty. wiele 
z nicn byiO .sercem· oryQinalneQO snow. w/qczajqc w to momenty. kiedy Elvis 
Spiewal swoje najslynniejsze utwory. 
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~pom!jSI -z~~jesl 
__ .... 

poll'zebuje"'\j. Nauczyl~y 
sie.MroZW!ljmusity': 
zbalan8Wiai'O\I Z~ 

llrOOor.aiSkaWS!erze 
lwtturymusirny~ _..,......, 
rniedz\jtyrn.oojesl 
~icojesl 

tlezplatnedlaiOISlySIIOcl\ 
OOI«lr¥faniEI. 
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POSLOW![ 
.. Prawdziwa historia o Qranicacn prawa· 

(lub .DiaczeQO trzej monotonni nauczycie!e akademiccy tworzq kOmikS") 
James Royle 

Autorzy tej kSiqzki sa znani i doceniani przez przewazajqcq czeSC ui1Jtkownik6w 
praw autorskich. Keith dOkSztaleafa sie jako artystka. opub!ikowala kilka komiks6w 
oraz wiele naukOwych artykul6w. Jest basistka w zespole Garden WeaS!es - kt6ry 
jest dOSC dObrze oceniany. szczeQ61nie biorac pod uwage fakt. ie sklada sie z 
profesor6w prawa. Jeniffer. opr6cz pracy naukowej. poSwieca czas swoim pas;om: 
jest pianistka. filmowcem i autorkq kr6tkich opowiadan. James jest autorem 
kSiatek i licznych artykul6w oraz felietonistq w Czasie Finans6w. Jest on takie 
cz!Onl<iem Rady Creative Commons. <>rganizacji charytatywnej. kt6ra zapewnia 
dostep artystom i tw6rca do praw autorskich. Wszyscy mamy motliwoSC dO 
uczciw~ korzi,JSfania z praw autorskich. licencji oraz wszelkich material6w nimi 
objetych. by m6c tworzyC nasze kreaeje artystyczne lub naukowe. My wszyscy
jako badaCze i nauczyciele prawa autorskich- powinni§my poznaC ieh historie. 
ce!e. konstytucyjne podstawy oraz ieh zderzenie ze sztukq. 

Z czasem zaczynamy podziwiaC ,------,,,--------, 
spos6tJ cJostosowania praw 
autorskieh do nowych medi6w i 
nowych tectlrtOI<>gii popt"Zez 
historie. utrzymanie r6w~i 
miedzy sferq wJasnOOci a sferq I 
domeny publicznej- ~ie 

materialy sa ~lnodQstepne dO 
ui!Jtku bez pozwO!efi i oplat 
Wiec pozosta;e nam nudziarzom 
( tetrykom) wierzqcym w system 
praw autorskieh. liczyt na 
nieniszczenie caloSci pt"Zez 
rewolucjonist6w. 
Ale z qletli naszej monotonnoSci wydaje sie. ie system zablqdzil. stracil z oczu 
pochOdzi ten maly komunikat pierwotny eel. 
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Czy ktW wiet'Zy. ze .postep nauki i 
utyt~ s:ztuki' jest podniesieniem 
111\lllll$~ wobec tw6rc6w Iii~ 
dOkumentalnych.takby usun(!li kattly 
fraUment materialu chroni~ prawem 
autorskim utyty w SWOich filmach - nawet 
chronione prawem dzwollki na telefon CZ!j 

utyte w lie SWzaly w telewi.zji? Atly byC 
sprawiedliwym. w wielu. chyt:la w wiekSzOSci 
przypadkach. nalety U!datzaplaly nie 
majacej nic wsp61nego z ot:lowiazuF~cymi 
prawami autorskimi. Zamiast tego sa one 

=w::ia na -~::.· zezak=~ '-:::.,,-,,.,-,rue::-. ,='i"':;.,;,-:~"7-,-::;,c:by!Q=,....,=co,.::l . ., 
wlaScideiOrnprawautorskichroszczeniedo autorskie mog.a byC rQwnie! sfat:lo 
Uldania zaplaly Od katdeg<l lypu dos!OSOwanedO~ialawkl6rymkatdyi!IOte 
utyi!Wwania.bezwzgiedunajegc>dlu~ mieC SWOi<l wlasna cyfrOwa drukami(!: 
.jegO cel lub kOnleksl". w kiOrym jest utyly. wydawcy. obywate~ cybefoprzestneni 

miOdzi arty§ci cyfrowi. filrnowcy i muZ!jC\1 

praux:lopodobnieniel:led!lkOrz~z 

wysoi<Ocenionych porad prawnik6w.l?ozl<wit 
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medi6w cyfrowych jest postrzegany przez 
deqflentOw (mocodawc6w) Ofdwnie jakO 
realnezagroteniel:le<illcewzrostem.pirat6w 
kullury beZJ)Mwia'. Aietocojestbrakujace 
jest sensem Odpowiedniej Okazji 
(sposoi:JnoSci). Prawaautorskieniesace~m 
samym w sobie. Sa narz«lziem wspierajacym 
tworzenieidystryt:lucje wiedzyorazkullury. 
COI!IOtebyCiepszymwyrazemtegoceluni2 
Swiat. w kl6rym istnie;e kilka t:larier wejScia 
pebl<>gi!IOteprzefamaC~skandal 
pOiitiJCZIIy. a za 218 d01ar6w film cyfrowy 
I!IOtepr~dOFestiwaluwcannes.podcast 

I!IOtf!OSiaQ~dziesialkitysiecysfucllacz!j. 
mash-up 1110te brulalnie krytykOWOC rzad za 
wypowiedt o huraganie. gclzie lechnol<lgia 
zapisuiremiksQwjestlepszani2Phi1Spector 
kiedykolwiek dawal CQkolwiek w darmowym 
pakiecie z Twoim laptopem? Jednak dla wielu 
tychi'IOWyCI1tw6rc6wcyfrowycl1jestto 
t:lardziej 



Je<lnll z lr&gedii lwtlury jest niedocerlienie 
Upl"aalllliel\.a takteto.tewielumiOdydlartys!OOI 
dOOwiadezaprawautorskidllylkojako~ 

nieln::lzufi'MaletrQdlo tadania zaplaly. zaniechania 
p;smilroszl6wtransakq~Teciwli0Qia 
pozwalaimmi~ii!ICZ!Atakby~ko\ate. 

OriposlrzeQajapr$U!Oiylkojakoprzeszkode.To 
WIS!yd(u;r.a).poniewatprawaautorskieiiiOQI:Ib!F 
C:enriJm~dlaartystyiiiUdrojwszystkich 
rodzaj6111-nawetd\awieluzf1JCI\kl6rzy81&1'llj<isie 
dziel~~prac:<~bezopla!Pr>awaautorskieiiiOQI:I 
pi'QC{:IIIIatwkutlurzemash-uJlpal'()d;iiremix<iw. 
II.ICZ~hipertekstyirnaferialo,jedukacyjne. Aiemotna 

IO~Iylkourtedy.Q<1,jniepoZIIIOiimyriszcz~ 

rowr.owag;sys~emu 
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MySieliSmy nad tym. jak przedstawiC te wiadomoSci publicznoSci. 
artystom i tw6rcom. jak przekazac im informacji. kt6rycn potrzebuj<t i 
kt6re ulatwiajq im ich system pracy. Ale w pewnym momencie chcieliSmy 
dotrzeC do szerszej publicznoSci - odbiorc6w obywateli i polityk6w. 
kt6rzy na 0Q61 nic nie wiedzq o prawie autorskim. za wyjqtkiem: 
'Piractwo! Piractwol Piractwo!". 1-Jistoria filmu dokumentalneQO jest 
niezwykle wa2:na sama w sobie. Filmy dokumentalne sq najbardziej tywym 
i wizualnym zapisem naszej historii. nasz~n kontrowersji i naszej 
kultury. Jednak ich historia jest przejawem szerszego problemu i jednym 
sposobem na wzl:loQarenie mySienia i publicznej debaty na ten temat. 

._ ...... _ ..... __ 
-"""-~ .... _ .... -. ... ...--.. -~ .. - .. ... __ , _______ .-... __ ... 

-------------___ .... __ .. ____ ,., ___ _ 
Z jakieQOS dziwneQO powodu. nikt z naszej publicznoSci nie ma ocnoty 
cz!JfaC naukowycn artyku/6w czy recenzji prawa. QIOS. komentarzy do 
ustaw . Co wiecej. jest coS co wizualnie wyjaSnia przewrotnq i zasadniczo. 
czesto surrealistyczna. szara rzeczywistoSC prawnej prozy. Wreszcie. 
co mote lepiej zilustrowaC ten proces ni2: prace chronione prawem 
autorskim. kt6re mogq opowiedzieC swoja historie. swoje codzienne 
pr6by wdro2:enia sie w proces dozwolonego u2:ytku? DlateQO ta ksiq2:ka. 
Jest ona pierwsza z serii Duke Center w Centrum Radan nad Damena 
Publiczna zajmujqcymi sie skutkami wlasnoSci intelektualnej w zakresie 
sztuki i kultury. Mamy nadzieje. 2:e Ci sie spodoba. Dla tycn. kt6rzy sq 
zainteresowani szersza debata na temat wlasnoSci i kontro/i nauki oraz 
wiedzy. lub samym pomys/em 'ekologii kulturowej'. linki do innycn 
zasob6w. podane sq powy2:ej. 
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