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Rozpoznawalność i dosłowność 
cytatu w dziele muzycznym

Streszczenie:

W artykule autor w sposób zwięzły wskazuje na podstawowe problemy związane 
z rozpoznawalnością i dosłownością cytatu muzycznego. Zostają wskazane odmienno-
ści na gruncie muzyki oraz potrzeba innego rozumienia wspomnianych pojęć doktry-
nalnych. Autor stara się znaleźć rozwiązanie, które jest zarówno zgodne z polskim po-
rządkiem prawnym, jak i wykonalne z technicznego punktu widzenia. Artykuł kończy 
podsumowanie mające na celu uporządkowanie wszystkich kwestii przeanalizowanych 
w rzeczonej pracy. 
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1. Wstęp

Dzieło muzyczne jest specyficznym rodzajem przejawu działalności kreacyjnej czło-
wieka. Nie ulega wątpliwości, że jest ona w pewien sposób po macoszemu traktowana 
w przepisach prawnych. Większość regulacji prawnych odnosimy w sposób intuicyjny 
do utworu literacko-naukowego. Niezrozumiała nieufność i ostrożność powoduje wiele 
wątpliwości i niejasności interpretacyjnych na gruncie utworu muzycznego. Takie same 
uwagi należy odnieść do cytatu muzycznego, który z uwagi na swoją specyfikę, nie 
może być „wplatany” w ramy cytatu literackiego. Jak wskazuje się w doktrynie, należy 
mieć „świadomość głębokich różnic występujących pomiędzy poszczególnymi dziedzi-
nami twórczymi”2. Już J. Barta podnosił, że w polskich przepisach regulujących prawo 
1  Autor jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2  G. Mania, Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 1/2017, s. 63.
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autorskie brakuje tych, które dotyczą cytatu muzycznego3. Trzeba zauważyć, że cytat 
muzyczny nie jest jakimś marginesem, ale pełni bardzo ważną rolę. Odnieść do niego 
należy uwagę poczynioną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, że „cechą rozwoju cywi-
lizacyjnego jest stałe czerpanie z dziedzictwa wielu pokoleń twórców, w imię ochrony 
dobra i właściwie pojmowanej kultury”4. Kompozytorzy w rozmaity sposób podkreślają 
związki z tradycją5, między innymi poprzez rzeczony cytat. Cytat muzyczny pełni 
funkcję komunikacyjną, która to jest zupełnie inaczej ujmowana niż w tradycyjnej dzia-
łalności twórczej6. W klasycznym ujęciu literacko-naukowym cytat przede wszystkim 
służy do przywoływania autorytetów, popierania swojej argumentacji czy wprowadze-
nia dzieła na wyższy stopień erudycji. W utworze muzycznym wydaje się, że funkcją 
cytatu jest w dużej mierze ornamentacja i świadectwo hołdu dla autorytetów lub też 
polemiki z nimi7. Kwestie, które są centralne dla tego artykułu, to rozpoznawalność 
i dosłowność cytatu w dziele muzycznym. Tak jak powyżej zostało zauważone, przenie-
sienie tych pojęć na grunt muzyczny nie jest oczywiste ze względu na rozumienie ich 
stricte literacko-naukowe. Wykładnia i inkorporacja tych pojęć na pole dzieła muzycz-
nego ma duże znaczenie praktyczne i stanowi bardzo ciekawe zagadnienie teoretyczne.

2. Rozpoznawalność cytatu w dziele muzycznym

W prawie autorskim8 powszechnie uważa się, że cytat powinien być rozpoznawalny. 
Ten termin nie ma zakotwiczenia w przepisach pr. aut., jednakże został zgodnie przy-
jęty przez doktrynę9. Cytat musi być tak oznaczony, aby przeciętny czytelnik wiedział, 
kiedy zapoznaje się z tekstem autora posługującego się cytatem, a kiedy z tekstem cyto-
wanym10. Chodzi o wszelkie sposoby wyróżnienia cytatu, takie jak inny krój czcionki, 
kolor czy np. zastosowanie ramki11. Jak łatwo zauważyć, w dziełach piśmienniczych jest 
to dosyć proste. Polega na oznaczeniu cytowanego fragmentu oraz na wskazanie autora 
cytatu. Wymóg oznaczenia cytowanego fragmentu wynika z art. 29 pr. aut. Czasownik 
„przytaczać” jest drogowskazem, który nakazuje cytującemu na odgraniczenie cytatu 
od innych fragmentów utworu pochodzących pierwotnie od twórcy. Obowiązek ozna-
czenia autora cytatu wywodzimy z art. 34 pr. aut., który to expressis verbis stawia taki 
warunek. Potrzeba reinterpretacji tych wymogów w przypadku dzieła muzycznego jest 

3  J. Barta, Dzieło Muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1980, Z. 20, s. 107.

4  Wyr. SA w Krakowie z 5.3.2004 r., I ACA 35/04, OSA 2004, Nr 10, poz. 33.
5  B. Mika, Cytat w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, Katowice-Kraków 2008, s. 7.
6  Mówiąc o tradycyjnej działalności twórczej chodzi mi oczywiście o intuicyjną twórczość literac-
ko-naukową.

7  B. Mika, Cytat…, s. 22.
8  Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880), 
dalej jako pr. aut.

9  L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 361.
10  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 240.
11  S. Stanisławska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stani-
sławska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 471.
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oczywista. Ze względów problemów natury technicznej nie sposób wyodrębnić oraz 
oznaczyć cytatu w utworze muzycznym w klasycznym rozumieniu poprzez przypisy. 
Należy się zastanowić w jaki sposób można spełnić ten wymóg. 

Doktryna dosyć jednoznacznie podnosi, że ogólne wskazanie autora oraz cytatów 
w zbiorczym przypisie jest niedopuszczalne12. Oczywiście, chodzi tutaj o utwory, któ-
rych percepcja przebiega za pomocą innego zmysłu niż słuch. Nie sposób przecież 
oprzeć się wrażeniu, że bardzo precyzyjne oznaczanie cytatu podczas koncertu byłoby 
irracjonalne. Można by postulować oznaczanie frazy muzycznej zaczerpniętej od inne-
go kompozytora poprzez charakterystyczne „inne” wykonanie. G. Mania jest zdania, 
że wydzielenie w takich dziedzinach sztuki jak muzyka „może być osiągnięte przede 
wszystkim przez kontrast (np. stylistyczny, strukturalny) czy odpowiednie ukształtowa-
nie narracji w utworach dramatycznych, audiowizualnych czy muzycznych (szczególnie 
w utworach wokalno-instrumentalnych, choć i w utworach czysto instrumentalnych 
możemy mówić o zbudowanej odpowiednio narracji muzycznej)”13. Moim zdaniem, 
proponowane postulaty są niewykonywalne z tego względu, że nie da się ostro ustalić 
pewnego sposobu wykonania na potrzeby oznaczenia cytatu14. Kontrastowe wykonanie 
cytatu w dziele muzycznym nie powoduje wyodrębnienia, które pozwala na odbicie się 
w świadomości odbiorcy faktu, iż jest to cytat z utworu innego twórcy. Dzieje się tak, 
ponieważ kontrast w dziele muzycznym zawsze oznacza co innego i jest za każdym 
razem inaczej wykonywany. Ponadto, nawet jeżeli udałoby się w taki sposób wykonać 
rzeczony fragment muzyczny, to już zupełnie nie można wyobrazić sobie jak w sposób 
rzetelny i zapewniający maksimum estetki oznaczyć autora. L. Małek twierdzi, że: 
„Rozpoznawalność motywu, frazy czy nawet tematu melodycznego jest uwarunkowa-
na kompetencjami odbiorczymi słuchacza i od stopnia muzycznego wyrobienia zależy 
umiejętność uchwycenia zacytowanego urywka cudzej twórczości”15. Jestem zdania, 
że ta uwaga jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, gdyż możemy równie dobrze 
przenieść ją na grunt utworów literacko-naukowych. Osoba emanująca kompetencjami 
w zakresie znajomości literatury też nie potrzebowałaby oznaczenia cytatu w dziele lite-
rackim, ponieważ potrafiłaby uchwycić zacytowany urywek innego autora. Truizmem 
jest stwierdzenie, że na gruncie literatury nie stosujemy takiego zabiegu.

Uwagę trzeba skupić na obiektywnym oznaczeniu cytatu, który to mógłby spełniać 
wymóg rozpoznawalności cytatu. Zgadzam się, że wobec niemożliwości innego ozna-
czenia cytatu, należy dopuścić możliwość taką post factum16. Najbardziej racjonalną 
propozycją jest dołączanie do koncertu lub nagrania odpowiedniego programu z pre-
cyzyjnym wskazaniem cytatu. Mam tutaj na myśli zarówno podanie dokładnego czasu, 
kiedy dana fraza muzyczna jest przeszczepiona oraz oznaczenie autora. Należy zgodzić 
się również, że postęp techniczny pozwala na nowe sposoby oznaczania cytatów, takie 

12  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 241.
13  G. Mania, Cytat w muzyce…, s. 68.
14  Chodzi mi o to, że nie da się tak jak w przypadku utworów literackich ustalić znaku („ ”), który 
by wskazywał na to, że jakiś fragment jest cytowany. 

15  L. Małek, Cytat…, s. 368.
16  Por. G. Mania, Cytat w muzyce…, s. 69.
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jak wyświetlanie oznaczenia po najechaniu kursorem myszki na ekran w przypadku 
udostępniania utworu drogą internetową. Uważam, że należy w sposób jak najbar-
dziej rzetelny i współgrający z dostępnymi możliwościami zapewnić oznaczenie cytatu 
w dziele muzycznym. 

Ciekawą koncepcją, która ułatwia w dużej mierze występujące problemy, jest po-
gląd, iż inkorporowanie cudzych fraz muzycznych „należy raczej oceniać na podstawie 
konstrukcji dzieł inspirowanych i dzieł z zapożyczeniami, niż cytatu; podobnie zresz-
tą jak w przypadku wariacji muzycznych”17. Rzeczywiście rzekomy cytat muzyczny 
wpleciony w utwór jest tak naprawdę bardzo często inspiracją, którą to kompozytor 
czy artysta rozwija w swoim dziele. Utwory inspirowane zostają stworzone w wyniku 
emocjonalnego impulsu18. Nie wyklucza to, aby pojawiały się elementy tego cudzego 
dzieła, które często są klasyfikowane jako cytaty muzyczne. Kwestia występowania 
dzieła z zapożyczeniami nie będzie miała większego znaczenia praktycznego19.

3. Dosłowność cytatu w dziele muzycznym

Cytat, jak się powszechnie przyjmuje, oznacza przytaczanie w dosłownym brzmieniu 
czyichś słów20. „Cytatem jest przejęcie wyniku cudzej działalności intelektualnej bez 
wprowadzania żadnych zmian. W praktyce dopuszcza się jedynie wykorzystanie cudze-
go dzieła w formie tłumaczonej, co pozostaje w pełnej zgodzie z rozwiązaniem konwen-
cyjnym”21. W przypadkach literacko-naukowych dosłowność wyrażania cytatów jest 
naturalna i jak najbardziej poprawna. Jednakże, należy zauważyć, że w przypadku cyta-
tu muzycznego „dosłowność” nie byłaby właściwa. Dlatego też rozumiemy to określenie 
jako wierność oryginałowi22. Tak samo jak w przypadku rozpoznawalności, dosłowność 
jest terminem samoistnym, nie zakotwiczonym w przepisach pr. aut. Wydaje się słuszne 
zwrócenie uwagi na fakt, że istotne jest badanie dosłowności cytatu pod kątem jego 
funkcji i celu, jaki pełni w danej dziedzinie kreacyjnej23. W przypadku muzyki rzuca 
się w oczy konieczność niekiedy dopasowania cytatu do danej formy przedstawienia 
dzieła. Jak podnosi się w literaturze, modyfikacja cytatu może oznaczać np. zmianę 
metrum, harmonii czy rytmu24. Pytanie, które należy postawić, to czy zmiany znaczące 
nie powodują powstania już dzieła zależnego (art. 2 ust.1 pr. aut.). Uważam, że słusznie 
wskazuje L. Małek, iż zmiany cech drugorzędnych mieszczą się jeszcze w granicach 

17  E. Laskowska, J. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] Prawo autorskie  – System Prawa 
Prywatnego, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2017, s. 649.

18  Por. E. Ferenc-Szydełko [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Fe-
renc-Szydełko, Warszawa 2011, komentarz do art. 2.

19  Ze względu na objętość tego opracowania ta kwestia nie będzie przedmiotem mojego zainteresowania.
20  https://sjp.pl/cytat.
21  E. Traple [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), 
M Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, E. Traple, LEX, 2011, Komentarz do art. 29.

22  Por. L. Małek, Cytat…, s. 401.
23  Por. G. Mania, Cytat w muzyce…, s. 83.
24  Por. L. Małek, Cytat…, s. 409; odmiennie: G. Mania, Cytat w muzyce…, s. 83.
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dosłowności cytatu25. Zastanowienia wymaga kwestia, które ze wspomnianych ele-
mentów dzieła muzycznego mogą być zmianami drugorzędnymi. Zarówno harmonia, 
jak i rytm mogą być przekształcone w stopniu wysokim lub niewielkim. Badanie czy 
mamy do czynienia jeszcze z cytatem, czy już z dziełem zależnym, należy zawsze do eta-
pu wyrokowania na konkretnym przykładzie. Nie można in abstracto zdecydować, 
że niektóre elementy dzieła muzycznego zawsze będą prowadziły do powstania dzieła 
zależnego. Warto zauważyć, że niekiedy nie można obejść się bez zmiany formy cytatu 
muzycznego. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dokonuje się wykonania okre-
ślonego utworu w innej obsadzie instrumentalnej. Jestem skłonny uznać, że w takich 
przypadkach nie będzie mogło dojść do powstania dzieła zależnego. Wynika z tego, 
że przeistoczony element dzieła muzycznego, określanego jako barwa, nie powinien 
mieć wpływu na klasyfikację prawną. Jest to efekt tego, że barwa nie powoduje odmien-
nego odbioru utworu. Oczywiście nie można wykluczyć w granicznych przypadkach 
powstania dzieła zależnego, jednakże jest to bardzo mało prawdopodobne. 

Chociaż na marginesie należy wspomnieć o możliwości powstania pastiszu w wyni-
ku takiej modyfikacji. Autor, chcąc przejąć jakiś fragment z innego dzieła, doprowadza 
do powstania pastiszu. Oczywiście na ten proces musi się złożyć dosyć istotna modyfi-
kacja cytatu. „Pod pojęciem pastisz kryje się wytwór, który odwołuje się do cech utworu 
lub stylu”26. Twórca tworząc taką formę muzyczną zachowuje tylko charakterystyczne 
elementy, aby mogły one zaistnieć w świadomości odbiorców. Mało prawdopodobna 
jest sytuacja, w której dojdzie w sposób nieświadomy do powstania pastiszu w wyniku 
modyfikacji cytatu. Jest to także graniczny przypadek. Jak podnosi E. Łętowska: „cytaty 
mogą być zabiegiem świadomym, żartem, a parafraza – zaczątkiem wariacji”27. Pastisz 
jest na ogół tworzony, aby powtórzyć sukces dzieła, jednak może to funkcjonować 
w sposób odwrotny. Mianowicie, niekiedy ta forma była konsekwencją wcześniejszego 
fiaska i zapomnienia28.

4. Podsumowanie

Konkludując rozważania na temat cytatu w dziele muzycznym, trzeba mieć świado-
mość jego odmienności i wynikających z tego tytułu następstw. Przedmiotem artykułu 
są dwie kwestie bardzo mocno zakorzenione w doktrynie. Chodzi o dosłowność i roz-
poznawalność cytatu. Należy mieć na względzie bardzo duży ciężar praktyczny wspo-
mnianych cech charakteryzujących prawidłowy cytat. Działanie polegające na narusze-
niu rozpoznawalności czy dosłowności cytatu może prowadzić do odpowiedzialności 

25  Ibidem, s. 439.
26  K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, 
Warszawa 2011, komentarz do art. 291 pr. aut.

27  E. Łętowska, O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego [w:] Oblicza Prawa Cywilnego – 
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, 
Warszawa 2013, s. 239.

28  Ibidem.
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z art. 78 pr. aut. oraz art. 79 pr. aut. W taki sposób może dojść do naruszenia zarówno 
autorskich praw osobistych, jak i majątkowych.

Rozpoznawalność cytatu musi być dostosowana do istoty dzieła muzycznego. Tech-
niczne możliwości nie pozwalają na stosowanie tego wymogu w sposób identyczny jak 
w utworach literacko-naukowych. Postulaty podnoszone przez część doktryny, jakoby 
można by poprzez kontrast spowodować wystarczające wyodrębnienie dzieła, nie są po-
dzielane przeze mnie. Jak było wskazywane, charakter utworu muzycznego wyklucza 
moim zdaniem taki przejaw spełnienia tej przesłanki. Ponadto atrybucja autorstwa cytatu 
muzycznego nastręcza wiele kłopotów. Spełnienie takiego wymogu niejako „na bieżąco” 
wydaje się zupełnie chybionym pomysłem. Prowadziłoby to do kuriozalnych efektów, któ-
re powodowałaby naruszenie prawidłowej narracji. W związku z powyższym dopuszcza 
się dopełnienie tego wymogu poprzez oznaczenie cytatu post factum.

Dosłowność cytatu również wymaga przeanalizowania charakterystycznej kon-
strukcji dzieła muzycznego. Z samej istoty utworu muzycznego wynika niekiedy 
zmiana cytatu. Funkcja, jaką spełnia cytat i jego cel w konkretnym dziele, uzasadnia 
traktowanie cytatu w przeinaczonej formie jako cytatu pełnowartościowego i zgod-
nego z ogólnie przyjętymi wymogami przez prawo autorskie. Wydaje się, że zmiana 
cech drugorzędnych w przypadku cytatu muzycznego nie wpływa na jego negatywną 
ocenę. Jednakże, już poważne zmiany mogą prowadzić do powstania dzieła zależnego. 
Niekiedy można uznać, że elementy dzieła muzycznego takie jak: barwa czy dynamika 
w większości przypadków nie będą mogły doprowadzić do powstania utworu zależne-
go. Moim zdaniem nie mogą one wpłynąć w takim stopniu na świadomość odbiorcy, 
aby wykształciło się u niego przekonanie o powstaniu dzieła29 już przetworzonego 
w jakimś stopniu. 

*  *  *

Recognition and Literal Quotation in a Musical Work

In this article, the author briefly point out the basic problems of recognizability and literal 
musical categorization. There is a distinction to be made between music and the need for 
a different understanding of these doctrinal concepts. The author seeks to find a solution that 
is both in accordance with the Polish legal order and technically feasible. The article concludes 
with a summary aimed at clarifying all issues analyzed in the work in question.

Key words: quotation, copyright law, music, fair use 

29  Chodzi mi tutaj oczywiście o cytat, który jeżeli jest znaczących rozmiarów może być postrzegany jako 
dzieło zależne w przypadku istotnego przetworzenia.


