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Teatr i prawo 

 

Część 1 

Przedstawienie teatralne w świetle 

prawa autorskiego 

 

 Przedstawienie teatralne – widziane z perspektywy prawa autorskiego - jest dziełem 

złożonym, ponieważ nie jest wynikiem pracy jednego twórcy, lecz wykorzystywane są w nim na ogół  

utwory różnych autorów. Ujęcie takie  zgodne jest zresztą z definicjami spektaklu, jakie można 

spotkać w różnego rodzaju słownikach; na przykład w słowniku terminów literackich widowisko 

teatralne  to „dzieło sztuki teatralnej, przedstawienie sceniczne odgrywane przez aktorów wobec 

specjalnie na tę okazję zgromadzonej publiczności. Stanowi wytwór współpracy różnych dyscyplin 

artystycznych: literatury, zwłaszcza w wypadku przedstawienia dramatycznego, aktorstwa, 

scenografii, muzyki, choreografii i in.” Dalej możemy przeczytać, że właściwym twórcą spektaklu jest 

reżyser, a o całościowym efekcie decyduje współdziałanie znaków reprezentujących rozmaite 

systemy semiotyczne, z których   podstawowe znaczenie mają - słowo, ruch, elementy plastyczne, 

efekty akustyczne oraz muzyka. .1  

     Tematem tych rozważań będzie jeden z ważniejszych  problemów powstających  na styku 

teatru i prawa - zagadnienia prawnoautorskie związane ze spektaklem  jako dziełem złożonym, 

korzystającym w różny sposób z utworów innych twórców. Zanim jednak przejdę do meritum, 

konieczne wydaje się wyjaśnienie: co stanowi przedmiot prawa autorskiego, jak należy rozumieć 

pojęcie „utwór”. 

 

Przedmiot prawa autorskiego; utwór  

 

 

Precyzyjne określenie przedmiotu prawa autorskiego napotyka wiele trudności, z tego  

powodu przyjmowane są różne koncepcje jego zdefiniowania. Owe trudności występują  zarówno 

przy zastosowaniu syntetycznej definicji utworu, jak i przy zdefiniowaniu tego pojęcia przez 

wyliczenie kategorii w nim się zawierających. Polski ustawodawca w obecnie obowiązującej ustawie o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku2 (dalej: pr. aut.) przyjął 

rozwiązanie pośrednie. Otóż w ustępie 1 artykułu 1-ego dał on ogólną definicję utworu, natomiast w 

ustępie drugim tegoż artykułu zamieścił otwarty katalog zawierający przykładowe rodzaje utworów.  

Przytoczenie  tych ustępów ustawy wydaje się konieczne . 

 

Art. 1. 

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia (utwór).  

                                                           
1
 Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002, s. 612 

2
 Dz.U. Nr 24, poz.83 z późniejszymi zmianami 



2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),  

2) plastyczne, 

3) fotograficzne, 

4) lutnicze, 

5) wzornictwa przemysłowego, 

6) architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne  

           i urbanistyczne, 

7) muzyczne i słowno – muzyczne, 

8) sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne  

           i pantomimiczne,  

9) audiowizualne (w tym filmowe). 

 

 

 Z tak ukształtowanej definicji, w polskim piśmiennictwie na ogół wyróżnia się trzy przesłanki, które 

muszą zaistnieć, aby można było mówić o utworze: działalność twórcza, indywidualny charakter i 

ustalenie. Każda  przesłanka niesie ze sobą wiele niejasności i komplikacji, w tym miejscu jednak 

ograniczymy się do wyjaśnienia ostatniej z wymienionych, jako że pojawia się ona najrzadziej w 

codziennej komunikacji. Otóż przez przesłankę ustalenia należy rozumieć uzewnętrznienie utworu. 

Dla uzewnętrznienia dzieła nie jest  konieczne jego utrwalenie w jakikolwiek sposób, czyli zapisanie 

na materialnym nośniku. Przykładem tego może być improwizacja muzyczna. Podobnie rzecz 

przedstawia się ze spektaklem teatralnym, który również nie posiada postaci utrwalonej, a mimo to 

jest przedmiotem prawa autorskiego. Warto dodać ponadto, że właśnie ustalenie wyznacza moment, 

od którego utwór podlega ochronie.    

Dla pełnego obrazu, jedno jeszcze uzupełnienie. Przedmiot prawa autorskiego określa się 

mianem utworu, ale należy pamiętać, że nie jest to pojęcie jednolite ; w gruncie rzeczy należy 

wyróżnić trzy jego rodzaje:  

- utwory sensu stricte (oryginalne), 

- utwory zależne,  

- utwory inspirowane. 

Rozróżnienie jest o tyle istotne, że w zależności od tego, jaki rodzaj utworu będzie włączony do 

przedstawienia, odmienne będą obowiązki powstające w związku z tym po stronie teatru, który musi 

dopełnić prawno autorskich powinności. 

Wykorzystywanie istniejących utworów w tworzeniu przedstawienia 

teatralnego 

 

 Przejdźmy do głównego wątku – do problemów jakie wynikają z faktu, że w fazie 

powstawania spektaklu ma miejsce wykorzystywanie dzieł innych autorów  (nazywanych czasem 

materiałem wyjściowym), z których kształtuje się nowe dzieło. Pod tym względem teatr zbliża się do 

filmu, toteż na nasz grunt można  przenieść słowa A. Wojciechowskiej, że „zmiany materiału 

wyjściowego należą do natury dzieła audiowizualnego, gdyż twórczość filmowa nie polega na 

dopasowaniu inkorporowanych wkładów, lecz na przetwarzaniu udziałów, które, będąc często 



samoistnymi dziełami, wobec utworu audiowizualnego pełnią rolę tworzywa.”3 Przetworzenia, do 

których dochodzi w procesie tworzenia spektaklu teatralnego, nie mają charakteru jednorodnego. W 

literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka ich rodzajów; cytowana tu autorka ujmuje je w cztery grupy. 

Klasyfikację przez nią  zaproponowaną można zastosować do twórczości teatralnej, co pozwala 

wyróżnić następujące grupy:  

- adaptacje dzieł literackich, ale także utworów muzycznych, powstałych wcześniej bez  intencji 

późniejszego ich wykorzystania w spektaklu teatralnym, 

 - przetwarzanie dzieł stworzonych specjalnie dla teatru, głównie dramatu, ale także utworów 

muzycznych, choreograficznych, czy plastycznych, 

 - realizacja udziałów nieistniejących poza przedstawieniem teatralnym, czyli przede wszystkim  wkład 

reżysera  (w przypadku filmu także operatora czy montażysty),  

 - transfery do przedstawienia niezmienionych utworów, przede wszystkim muzycznych.4   

 

Inkorporowanie utworów do przedstawienia teatralnego  

 

 Omówienie poszczególnych grup przypadków wykorzystywania utworów dla potrzeb 

realizacji przedstawienia zacznę od sytuacji nasuwającej najmniej wątpliwości, a wymienionej w 

powyższym wyliczeniu na miejscu ostatnim - od inkoroporowania utworów do spektaklu teatralnego. 

Ma ono miejsce, gdy istniejący wcześniej materiał w postaci utworu muzycznego, plastycznego czy 

literackiego zostanie wykorzystany w przedstawieniu w formie nieprzetworzonej. Taki stan rzeczy w 

zasadzie oznacza zacytowanie cudzego utworu. W powszechnym mniemaniu cytat jest zazwyczaj 

łączony jedynie z  twórczością literacką, w praktyce takie założenie jest nieuzasadnione, gdyż może 

on dotyczyć zarówno dzieła muzycznego, jak i  plastycznego.  

 Warunki, w których dopuszczalne jest przytoczenie wcześniej powstałych utworów, określa 

art. 29 pr. aut.  Stanowi on w ustępie 1, że „wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną 

całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym 

wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości”. Warto zauważyć, że 

to ograniczenie wyłącznego prawa autorskiego, jakim niewątpliwie jest cytat, na rzecz dozwolonego 

użytku publicznego,  możliwe jest w działalności artystycznej, którą wymieniono obok działalności 

naukowej, dydaktycznej oraz publicystycznej. Nie zajmując się oczywistą kwestią konieczności 

podania autora i źródła przytoczonego utworu, podkreślmy przesłanki, które muszą zaistnieć, aby 

cytat można było uznać za dopuszczalny. Ustawodawca ustanowił, iż jest on dozwolony jedynie w 

utworze stanowiącym samoistną całość. Oznacza to, że dzieło, w którym umieszcza się cytat musi 

stanowić samodzielny przedmiot prawa autorskiego, gdyż jedynie działalność twórcza uzasadnia 

wykorzystanie cudzego utworu. W przeciwnym przypadku brak byłoby celu, dla którego 

przedsięwzięcie takie należałoby uznać za dopuszczalne. Problemem jaki wyłania się na gruncie 

cytatu jest określenie jego dopuszczalnego rozmiaru. E. Traple stoi na stanowisku, iż dozwolone 

rozmiary cytatu wyznacza jego cel, którym zgodnie z ustawą może być między innymi twórczość 

artystyczna.5 Jest to pewne novum, gdyż poprzednio obowiązująca ustawa o prawie autorskim 

przewidywała jedynie dopuszczalność cytatu uzasadnioną potrzebą wyjaśnienia lub nauczania.  

 

                                                           
3
 A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, ZNUJ 1999, z. 72, s. 158 

4
 tamże, s. 159 

5
 E. Traple, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. J. Barta, R. Markieiwcz, 

Łódź 2003, s. 314   



 

Cytat muzyczny 

 

Cytat dokonywany w dziełach naukowych i literackich jest z pewnością najczęstszą formą 

przytaczania cudzego utworu. Jednocześnie poprawne jego włączenie do dzieła, czyli z dochowaniem 

wymogu podania autora i źródła, nie nastręcza większych problemów . Sytuacja jest jednak znacznie 

trudniejsza, ze względów oczywistych, w przypadku zastosowania cytatu muzycznego. Powszechnie 

przyjmuje się zatem, że wystarczające jest w takich przypadkach przytoczenie tak dobranego 

fragmentu i w takim rozmiarze, aby przeciętny słuchacz był w stanie rozpoznać ów urywek jako obcy, 

pochodzący z innego niż wysłuchiwany utwór.6 Nie wchodząc w tym miejscu w skomplikowaną 

problematykę plagiatu muzycznego, należy jeszcze zaznaczyć, że twórca posługujący się fragmentem 

cudzej kompozycji, w razie nie dochowania wymogu rozpoznawalności, może narazić się na zarzut 

dopuszczenia się plagiatu właśnie. Jeżeli natomiast w muzyce skomponowanej na potrzeby 

przedstawienia teatralnego pojawia się cytat muzyczny, to  informacja ta powinna być podana w 

programie teatralnym, który zwykle jest wydawany.  

 

 

Cytat plastyczny 

 

Podobne problemy tzn. przede wszystkim sposób wskazania autora i źródła nasuwa cytat 

plastyczny. Najczęściej mamy z nim do czynienia przede wszystkim w twórczości posługującej się 

techniką kolażu. Bardziej jednak interesujące z punktu widzenia tematu owej pracy są przypadki 

wykorzystywania dzieł plastycznych jako scenografii teatralnej. E. Traple uznaje, że umiejscowienie 

cudzego utworu plastycznego bez zgody jego twórcy prowadzi do naruszenia jego praw autorskich. 

Autorka ta stoi na stanowisku, że podobny cytat plastyczny jest możliwy jedynie w celach 

satyrycznych, gdyż tylko wtedy można uznać, iż jest on uzasadniony gatunkiem twórczości.7  

Warto jednak przy kwestii cytatu plastycznego w scenografii teatralnej pozostać nieco dłużej, 

gdyż praktyka teatralna dostarcza wielu ciekawych przykładów w tym względzie. Wielokrotnie zdarza 

się, że osobie, która interesuje się teatrem, wystarczy pokazać  fotografię utrwalającą jedną ze scen 

spektaklu, by mogła ona określić osobę, która go wyreżyserowała. Wyrazistym dowodem tego jest 

twórczość Jerzego Grzegorzewskiego, który świadomie używał wielokrotnie pewnych określonych 

elementów scenografii, w wielu jego przedstawieniach można było zobaczyć na przykład wnętrzności 

pianina. Reżyser ten cytował sam siebie, nie ma więc tu problemu na gruncie prawa autorskiego, 

gdyż autorstwo dzieła cytowanego i dzieła, którego cytat stawał się częścią łączyły się w jednej 

osobie.  Warte rozważenia są jednakże przypadki, w których wykorzystuje się na potrzeby realizacji 

nowego przedstawienia teatralnego elementy scenografii wcześniej wykonane, dla innego spektaklu. 

Nie jest to praktyka częsta, ale przekonanie o jej dopuszczalności tkwi w pewnym nieporozumieniu o 

podstawowym charakterze. Raz wykonana scenografia pozostaje w teatrze, który ją zamówił. Należy 

jednak pamiętać, że scenografia, a dokładniej jej elementy - stanowiące oddzielne dzieła plastyczne - 

nie są zwykłymi rzeczami, których własność można nabyć w pełni również w ich niematerialnym 

aspekcie. Z dualizmu prawa autorskiego wynika, że scenograf, który otrzymuje wynagrodzenie za 

stworzony przez siebie utwór, może przekazać teatrowi jedynie autorskie prawa majątkowe do tejże 

scenografii. Autorskie prawa osobiste bowiem zostają zawsze przy twórcy. Tym samym, pomimo że 

                                                           
6
 op. cit.  

7
 op. cit.  



teatr posiada w swoich magazynach wiele elementów scenografii pochodzących z niewystawianych 

już przedstawień, to nie ma możliwości ich wykorzystywania w spektaklu w sposób dowolny, z 

pominięciem uzyskania zgody ich twórcy (oczywiście w przypadku gdy umowa między nimi dotyczyła 

jedynie scenografii do konkretnego przedstawienia i nie regulowała w sposób odręby 

przedstawionych wyżej kwestii). Możliwe jest jednakże wykorzystanie dzieła plastycznego ze „starej” 

scenografii w celu dokonania cytatu plastycznego. W takiej sytuacji jednak muszą zostać spełnione 

wszystkie wcześniej opisane przesłanki odnoszące się do dopuszczalności cytatu. W związku z tym 

wykorzystany element scenografii musi być, podobnie jak w przypadku cytatu muzycznego, 

rozpoznawalny. Jego użycie musi być ponadto odwołaniem czytelnym dla widzów, a nie próbą 

oszczędności kosztów dla teatru.                                 

Na tle powyższych uwag rodzi  się pytanie, czy  cytat może prowadzić do kolizji z prawem do 

integralności utworu. W doktrynie przeważa pogląd, iż sam fakt zaprezentowania jedynie części 

utworu nie prowadzi do naruszenia  integralności.8 A. Wojciechowska zauważa, że sytuacja taka 

będzie miała miejsce z reguły wtedy, gdy dzieło nie zostanie przytoczone w sposób dosłowny. Nie jest 

to jednak jej zdaniem zasada bezwzględnie obowiązująca - szczególnie wiele wyjątków można 

spotkać w odniesieniu do dzieł plastycznych, a jest nim na przykład cytat plastyczny nie zachowujący 

koloru w filmie czarno–białym.9  A. Wojciechowska  uznaje natomiast, że dokonanie cytatu w sposób 

dosłowny może prowadzić do naruszenia prawa do integralności utworu, gdy cytat filmowy „służy 

ilustracji tezy niezgodnej z przesłaniem utworu, z którego był wyjęty”.10 Trudno jest mi znaleźć jednak 

uzasadnienie dla takiej tezy. Za jedyne ograniczenie w tym względzie należy uznać konieczność 

wystąpienia związku między cytatem a dziełem, w którym go przytoczono. J. Błeszyński wyjaśnia, że 

związek ten może być dwojakiego rodzaju: „cytat albo musi być elementem objaśnianym w tekście 

przytaczającego go dzieła, albo musi być w nim powoływany dla umożliwienia polemiki.”11 

Niedopuszczalne zaś wedle tego autora jest czysto mechaniczne włączanie do własnego dzieła 

fragmentu cudzego utworu.12  

       Natalia  Bartsch              
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 E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997, s. 192; podobnie A. Wojciechowska, 

Autorskie..., s. 176   
9
 op. cit.  
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 op. cit. 
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 J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 139 
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 op. cit.  



Artykuł opublikowany w kwartalniku Scena, nr 2 – 2012 lato 

 

 

Część 2 

 

 

Teatr i prawo 

Przedstawienie w świetle prawa  

autorskiego 

 

Adaptacja  utworu literackiego  

 

  

Rzadko zdarza się, aby reżyser teatralny – inaczej niż filmowy - pracował nad tekstem 

napisanym wyłącznie na potrzeby realizowanego przedstawienia. Teatr korzysta z dwóch głównych 

źródeł w poszukiwaniu tworzywa literackiego: z adaptacji utworów literackich, najczęściej powieści 

oraz z dramatów, ex definitione przeznaczonych do wystawiania na scenie. Ta „dwuźródłowość” jest 

charakterystyczna nie tylko dla teatru, ale i dla filmu. A. Helman podkreśla, że u podstaw tego 

rozróżnienia w teorii filmu leży, mylne zresztą jej zdaniem przeświadczenie, że „między dramatem a 

filmem istnieje podstawowe podobieństwo – bezpośredni sposób przedstawienia za pomocą działań i 

zachowań osób przedstawionych(...); natomiast między powieścią a filmem istnieje podstawowa 

różnica, którą współczesna teoria filmu nazywa różnicą między opowiadaniem a pokazywaniem”.13 

Autorka w dalszych rozważaniach dowodzi, że przy ekranizacji dramatu również konieczna jest 

adaptacja.14 Wydaje się, że te uwagi można przenieść z powodzeniem na grunt twórczości teatralnej, 

gdyż z wystawieniem dramatu zawsze wiążą się jakieś zmiany w jego tekście; wprawdzie znacznie 

mniejsze, ale jednak nieuniknione.  

W rozumieniu prawa autorskiego takie „zmienione” utwory będą stanowić kategorię utworu 

zależnego. Utwór zależny, nazywany inaczej opracowaniem, to wedle polskiego ustawodawcy między 

innymi tłumaczenie, przeróbka oraz adaptacja. Do tej nomenklatury nie należy przywiązywać 

jednakże zbyt wielkiej wagi, gdyż trudno wytyczyć ostrą granicę między przeróbką a adaptacją, czy 

innymi rodzajami opracowania. Abstrahując od rodzaju dzieła zależnego należy zauważyć, że jego 

istotę zawsze stanowi „twórcza ingerencja” w cudzy utwór lub utwory.15 W efekcie takiej ingerencji 

powstaje nowy utwór, nazywany utworem zależnym właśnie. Zatem utworem zależnym będzie 

zarówno dramatyzacja powieści, sfilmowanie spektaklu, jak i niektóre inscenizacje teatralne. 

Oczywiście nie wszystkie realizacje przedstawień teatralnych stanowić będą opracowania cudzych 

utworów, ale w praktyce będzie to liczba przeważająca. Rzadko zdarza się bowiem, by reżyser nie 

dokonywał owej „twórczej ingerencji” w dzieła, które włącza w tworzony przez siebie spektakl, a i 

charakter twórczości teatralnej przesądza o tym, że korzystanie z cudzych utworów jest nieuniknione 

i wynika niejako z istoty przedstawienia teatralnego. 

 Problematyka utworów zależnych jest szeroka i w artykule tym nie ma miejsca na 

szczegółowe rozważanie w tej kwestii. W związku z tym chciałabym ograniczyć się do zwrócenia 

uwagi na jedną szczególną cechę, która odróżnia opracowanie od innych utworów, na cechę 

                                                           
13

 A. Helman, Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina, Kino 1998, nr 1, s. 45 
14

 tamże, s. 47 i n.   
15

 J. Barta, R. Markiewicz, Przedmiot..., s. 35 



zależności. Jak słusznie zauważają J. Barta i R. Markiewicz „idea prawa zależnego zasadza się na 

generalnym założeniu, iż autor utworu powinien mieć możność decydowania o jego eksploatacji nie 

tylko w kształcie pierwotnym, kształcie który sam mu nadał, ale także w opracowaniach 

pochodzących od osób trzecich.”16 Zatem przysługiwać mu powinno zarówno prawo zezwalania, jak i 

zakazywania takiej eksploatacji. Prawo takie przyznane zostało twórcy w artykule 2 ustęp 2 obecnie 

obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku, który w zdaniu 

pierwszym przewiduje, iż: „Rozporządzenie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy 

utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego 

wygasły.” W praktyce więc owa zależność będzie polegała na konieczności uzyskiwania zgody autora 

dzieła macierzystego na dokonywanie wszelkich czynności związanych z opracowaniem, na przykład 

na wystawianie utworu literackiego na scenie.  

 

 

 Podstawowym pytaniem, które rysuje się na tle zagadnienia związanego z adaptacją dzieła 

literackiego jest zakres możliwej swobody w jej dokonywaniu. Stopień koniecznej wierności 

przetwarzanemu pierwowzorowi jest kwestią, co do której nie ma spójnego stanowiska w doktrynie, 

a rozpiętość poglądów jest czasami krańcowa. Uprawnienia autorów  do sprzeciwiania się zmianom i 

deformacjom ich dzieł, ujmowane są także w sposób niejednolity. Konsekwencje opowiedzenia się za 

jednym z poglądów doniosłe, warto więc dokonać pewnego przeglądu stanowisk wyrażonych w tym 

względzie. Muszę przy tym zaznaczyć, że przytaczane przeze mnie poniżej twierdzenia zostały 

wypowiedziane na gruncie adaptacji kinematograficznych dzieł literackich. Ponieważ jednak w  

zasadniczych rysach adaptacja filmowa nie różni się od adaptacji teatralnej, będę nawiązywać do 

opinii przedstawicieli doktryny wyrażonych na gruncie działalności filmowej, odnosząc ich uwagi 

bezpośrednio do twórczości teatralnej. S. Ritterman w komentarzu do najstarszej polskiej ustawy o 

prawie autorskim z 1926 roku, pisał, iż producent może dokonać wszelkich zmian użytecznych z 

perspektywy techniki filmowej. Pojęcie zmian użytecznych należy  zdaniem wspomnianego autora 

rozumieć w sposób możliwie najszerszy. Jedynym ograniczeniem, które wiąże producenta, jest 

niemożność naruszania podstawowych treści utworu, tzn. zarysu akcji, czy charakteru bohaterów. 

Przyjęcie stanowiska S. Rittermana oznaczałoby, że przedstawienie teatralne nie może mieć na 

przykład innego zakończenia niż wynikające z fabuły utworu literackiego.17 Podobnego zdania jest M. 

Poźniak–Niedzielska, która na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim z 1952 

roku uznała, że w stosunku do dzieł adoptowanych zakres zastrzeżonych uprawnień do dokonywania 

zmian należy interpretować bardziej elastycznie niż w stosunku do dzieł stworzonych z myślą o 

wykorzystaniu ich w konkretnej produkcji.18 Autorka podejmuje też próbę sprecyzowania pewnych 

zasad natury ogólnej. Otóż jej zdaniem możliwe jest wprowadzanie zmian uzasadnionych względami 

natury technicznej oraz podyktowanych względami artystycznymi. W tym drugim przypadku 

warunkiem jest jednak to, aby zmiany te nie stały w sprzeczności z zasadniczą koncepcją 

przetwarzanego dzieła. Autor może się sprzeciwić  jedynie takim zmianom, „które naruszają jego 

prawo do dobrej sławy i do renomy dzieła, a więc które np. przez zmianę zakończenia lub usunięcie 

pointy wiodą do zniekształcenia ogólnej wymowy dzieła, przynosząc ujmę twórcy.”19 S. Grzybowski 

słusznie uważa, że próba wytyczenia pewnych zasad ogólnych podjęta przez M. Poźniak-Niedzielską 
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choć niewątpliwie pożyteczna,  nie rozwiązuje istoty problemu. 20 Stwierdza, że nie można przyjąć, iż 

twórca dzieła kinematograficznego ma zupełnie wolną rękę w dokonywaniu jakichkolwiek zmian. Z 

drugiej strony jednak zaznacza, że „niewątpliwie i z samego już celu zawarcia umowy, mocą której 

twórca zezwala na adaptację jego dzieła dla stworzenia dzieła kinematograficznego, wynika, że 

zgadza się on i na wprowadzenie pewnych zmian, a więc na naruszenie integralności swego dzieła.”21 

W związku z tym twórca nie może sprzeciwić się skutecznie wszelkim zmianom, dodatkom, skrótom, 

czy zniekształceniom, które są potrzebne dla dokonania adaptacji jego dzieła.22  

Wydaje się, iż należy zgodzić się z S. Grzybowskim i przyjąć, że niemożliwe jest ustalenie sztywnych 

reguł w tym względzie, gdyż rodzaj i zakres dopuszczalnych zmian będzie zawsze w wysokim stopniu 

uzależniony od różnych okoliczności, odnoszących się do konkretnego przypadku. Zdaniem E. Traple,  

przy ocenianiu stopnia koniecznej wierności wobec dzieła macierzystego, należy rozpatrywać 

oddzielnie sytuacje, w których prawa autorskie majątkowe trwają od tych, gdzie  prawa takie 

wygasły. W pierwszym przypadku problem sprowadza się przede wszystkim do odpowiedniej 

interpretacji umowy o adaptację, a zatem do sprecyzowania zakresu wyrażonej przez autora zgody. 

W drugim sytuacja jest o tyle prostsza, że zgoda na adaptację nie jest potrzebna, w związku z tym 

kwestię dopuszczalnych zmian należy oceniać jedynie z perspektywy przepisów o ochronie osobistych 

praw autorskich. Oczywiście,  ich znaczenia nie można wykluczyć również w pierwszym przypadku.23 

Analizując problematykę adaptacji utworu literackiego na potrzeby przedstawienia 

teatralnego, nie można tracić z oczu kwestii podstawowej. Otóż dokonywanie zmian i to zmian 

zakrojonych na szeroką skalę jest nieuniknione. Wynika ono ze zmiany systemu opowiadania jakieś 

historii, który powoduje konieczność przeniesienia utworu literackiego posługującego się słowem 

pisanym na język obrazów. A. Wojciechowska zauważa, że im utwór literacki jest trudniejszy do 

takiego przeniesienia, tym większy jest zakres dozwolonych zmian koniecznych. Ponadto jej zdaniem 

czynnikami tłumaczącymi zmiany konieczne mogą być także: potrzeba dostosowania do wymagań 

odbiorcy (na przykład dziecka),  forma lub gatunek realizowanego dzieła.24                     

 Kończąc  ogólne uwagi odnoszące się do problemu adaptacji trzeba zaznaczyć, iż pojęcia tego 

nie należy ograniczać jedynie do utworów literackich, gdyż może ono dotyczyć również utworów 

muzycznych, plastycznych czy choreograficznych. Jak słusznie dowodzi A. Helman, przy tworzeniu 

nowego dzieła w rzeczywistości częściej adoptuje się wspomniane materie niż transferuje, czyli 

przenosi bezpośrednio.25 Warto dodać, że zakres zmian koniecznych w przypadku muzyki  będzie 

szczególnie szeroki, gdyż względy inscenizacyjne będą uzasadniały tu bardzo swobodne, w 

szczególności gdy chodzi o czas trwania czy dobór fraz, traktowanie muzyki. Większe ograniczenia 

natomiast będą wiązały się z dokonywaniem tzw. zmian niekoniecznych. Jednym z ważniejszych 

przykładów adaptacji muzyki wcześniej stworzonej jest zmiana jej wyrazu w zależności od akcji, której 

ona służy.26 W zarysach jednak przytoczone wyżej uwagi uczynione wobec adaptacji utworu 

literackiego można przełożyć na grunt adaptacji materii muzycznej czy plastycznej.     

 

Przetwarzanie dzieł stworzonych specjalnie dla teatru 
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 Przetwarzanie dzieł stworzonych z intencją odtwarzania ich na scenie teatralnej jest 

zagadnieniem szczególnie kłopotliwym. Sytuacja jest specyficzna - materiałem literackim jakim 

posługuje się teatr, jest na ogół dramat. Wedle definicji  w słowniku terminów literackich, jest to 

„jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich obejmujący utwory przeznaczone zasadniczo do 

realizacji scenicznej, mające najczęściej charakter fabularny, w płaszczyźnie językowej odznaczające 

się zdecydowaną dominacją dialogu.”27 W słowniku możemy też przeczytać, że „dzieło dramatyczne 

należy do literatury tylko w takim zakresie, w jakim jest tworem słownym porównywalnym z tekstami 

epickimi lub lirycznymi, natomiast w swoim urzeczywistnieniu widowiskowym należy do sztuki 

teatru”.28 Wspomniana specyfika polega na tym, że utwór dramatyczny nie jest przeznaczony dla 

jednego przedsięwzięcia. Nawet jeśli sztuka zostanie napisana na zamówienie teatru, co zdarza się 

raczej rzadko w obecnych czasach, to może ona być potem wystawiana w innych teatrach, przez 

innych reżyserów, z inną scenografią. Nie jest więc ona związana w sposób tak ścisły z 

przedstawieniem teatralnym, jak scenariusz z filmem. 

 Inna jest też droga zdobywania zgody autora materiału literackiego na wykorzystanie jego utworu w 

nowym dziele. Zanim dojdzie do realizacji filmu, producent zawiera szereg umów z twórcami, którzy 

wnoszą swoje wkłady do utworu audiowizualnego, w tym z autorem scenariusza. Umowa taka 

określa przede wszystkim warunki wykorzystania scenariusza. Sytuacja jest  więc mniej 

skomplikowana, choćby dlatego, że możliwy jest bezpośredni kontakt na linii producent – scenarzysta 

i wiele spornych spraw można rozwiązać na płaszczyźnie kontraktowej. Ważną różnicą jest i to, że 

scenariusz raczej nie jest opublikowany zanim dojdzie do jego sfilmowania, a i potem rzadko to się 

zdarza. Sztuka teatralna -  przeciwnie: wydana  w formie książkowej, czy też w czasopiśmie, jak 

„Dialog”, dostępna jest szerokiemu gronu. Niska świadomość działania  systemu praw autorskim 

może być w tej sytuacji powodem wielu problemów. W praktyce teatralnej zdarza się bowiem, że 

teatr podejmuje się wystawienia danego dramatu, przedstawienie jest przygotowane, wykonana 

zostaje scenografia, wszystko jest gotowe, a wtedy okazuje się, że brak jest zgody autora lub jego 

spadkobierców na wystawienie sztuki. Zaczyna się rozmowy i negocjacje, które powinny mieć miejsce 

przed przystąpieniem do realizacji spektaklu. Często przed twórcami przedstawienia stawiane są 

wtedy wymogi trudne do spełnienia, takie jak na przykład zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w 

tekście sztuki, w tym uniemożliwienie  jakichkolwiek skreśleń.  

Pomijając sytuacje, w której w ogóle nie zadano sobie trudu skontaktowania się z autorem dramatu, 

należy rozdzielić dwa możliwe przypadki. Pierwszy, gdy na zmiany nie wyrażono zgody w umowie o 

wystawianie danej sztuki w teatrze;  drugi - gdy zgoda została w umowie takiej zawarta. W pierwszym 

przypadku dobrze posłużyć się poglądami odnoszącymi się do scenariusza filmowego. Powszechnie 

uważa się bowiem, że niemożliwa jest realizacja filmu bez dokonania zmian w scenariuszu.29 W braku 

stosownych postanowień umownych, należy zatem przyjmować, iż autor scenariusza w sposób 

dorozumiały zgodził się w umowie na ekranizację na zmiany, które wynikają z istoty takiego 

przeniesienia tekstu w obraz. Zdaniem A. Wojciechowskiej za dopuszczalne uznane będą zmiany 

służące jak najpełniejszemu wyeksponowaniu wartości zawartych w scenariuszu.30 Autorka wywodzi, 

iż „ze względu na samoistność utworu audiowizualnego i jego autonomiczność wobec scenariusza w 

umowie o realizacje scenariusza można dopatrzyć się także zgody na dokonanie zmian, wynikających 
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z twórczego podejścia reżysera i innych współtwórców do realizacji scenariusza.”31 Przedstawienie 

teatralne,  podobnie jak film,  stanowi strukturę nadrzędną w stosunku do wkładów, będących 

materią z których ono powstaje. Oznacza to zarazem, że reżyser musi mieć znaczną swobodę 

tworzenia, gdyż spektakl jest realizacją przede wszystkim jego wizji artystycznej. Wizja ta jednak nie 

ma rozstrzygającego znaczenia w wypadku, gdy umowa z autorem dramatu zawiera wyraźne 

postanowienia dotyczące zakresu dopuszczalnych zmian. W takiej sytuacji bowiem zasadnicze 

znaczenie ma umowa, której postanowienia wiążą obie strony. Na tym tle istotne jest też inne 

pytanie: czy autor sztuki zawierając z teatrem umowę o wystawienie swego dzieła, może wyrazić 

generalną zgodę na wszystkie zmiany, jakie reżyser uzna za stosowne. Wydaje się, że nieuzasadnione 

byłoby wyznaczanie jakichkolwiek ograniczeń w tym względzie. Autor ma prawo zgodzić się na 

wszelkie zmiany; oczywiście zgoda ta musi być świadoma, a jej udzielenie nie może być efektem 

wprowadzenia twórcy w błąd. W razie natomiast wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do jej 

zakresu, należy interpretować ją w sposób zawężający nigdy zaś rozszerzający. Rozwianiem 

zaistniałych wątpliwość może zawsze być zawarcie aneksu do wcześniej podpisanej umowy, 

regulującego sporne kwestie w sposób szczegółowy. 

  Na koniec dwa słowa o innych rodzajach przetworzeń niż adaptacja dzieła literackiego. Na 

gruncie twórczości kinematograficznej wyróżnia się dwa główne typy muzyki skomponowanej 

specjalnie dla filmu. Pierwszy - gdy muzyka podporządkowana jest warstwie obrazowej, a 

kompozytor w fazie jej tworzenia konsultuje się z reżyserem. Drugi a contrario - kiedy muzyka, choć 

skomponowana specjalnie dla filmu,  cechuje się znacznym stopniem niezależności. Konsekwencją 

takiego rozróżnienia będzie przyznanie twórcy w sytuacji pierwszej niezwykle wąskiego prawa do 

integralności jego utworu.32 Wydaje się, że w twórczości teatralnej ta sytuacja występuje 

zdecydowanie częściej. Podobnie rzecz ma się z twórczością plastyczną, co oznacza, że zakres 

dopuszczalnej ingerencji w scenografię i kostiumy, oceniany będzie wedle stopnia funkcji służebnej, 

jaką ona pełni wobec całości.  

 

        Natalia  Bartsch 
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