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Pornoparodie 

Skąd się wzięły pornoparodie? 

 Nie będzie przesadą stwierdzenie, że współcześnie mamy do czynienia z wysypem 

pornoparodii. Wielu z nas zapewne słyszało o Evil Head, E.T. XXX, Gay of Thrones, This Ain’t 

the Smurfs XXX, The Simpsons XXX, Twinklight, Penetrator, Whore of the Rings i wielu in-

nych, które co jakiś czas zajmują popularne internetowe artykuły z cyklu Najdziwniejsze 

tytuły pornoparodii, Pornoparodie, które zrujnują ci dzieciństwo itp.  

Niejednokrotnie słyszy się pytania, czy jest to legalne i czy twórcy oryginałów nie wy-

taczają procesów autorom owych parodii. Jak wyglądają prawne aspekty tego gatunku(?) 

filmowego?  

Amerykańskie wojny prawnoautorskie 

Trudno przedstawić całą historię anglosaskich dyskusji prawnoautorskich w za-

kresie parodii. W 1976 r. Metro-Goldwyn Mayer oskarżyło o naruszenie praw autorskich 

twórców sztuki teatralnej Scarlett Fever, nawiązującej bezpośrednio do filmu Przeminęło 

z wiatrem. Obrona przekonywała, że dzieło było parodią i realizowało podstawowe za-

sady doktryny fair use. Polega ona z grubsza na badaniu czterech elementów – celu i cha-

rakteru dzieła; natury utworu objętego prawem autorskim; znaczenia wykorzystanego 

fragmentu w relacji do całości dzieła; wpływu na potencjalny rynek i wartość utworu. Sąd 

wyraźnie, być może nieco złośliwie, podkreślił, że parodia przede wszystkim musi mieć 

komiczne efekty, dostarczać krytycznego komentarza wobec oryginału. W innym przy-

padku bowiem nie ma możliwości mówienia o parodystycznym charakterze utworu. 

Jak się okazuje, w amerykańskim prawie precedensowym, w którym wcześniej za-

padłe wyroki mają ogromne znaczenie dla późniejszej linii orzeczniczej, niezwykle ważną 

dla rozwoju pornoparodii postacią jest Larry Flynt. Powszechnie znana jest historia jego 
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konfliktu z Jerrym Falwellem (przedstawiona m.in. w filmie Skandalista Larry Flynt). W 

1983 r. na łamach Hustlera ukazał się fikcyjny wywiad z pastorem, w którym miał on rze-

komo powiedzieć, że stracił dziewictwo ze swoją matką. Co ważne, tekst był formą parodii 

kampanii reklamowej marki alkoholu Campari. Włoski producent publikował na łamach 

pracy krótkie reklamowe wywiady, oparte na konstrukcji „X opowiada o swoim pierw-

szym razie”.  

W pierwszej instancji Falwell wygrał, uzyskując dodatkowo 150 tysięcy dolarów 

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych (sprawa generalnie nie dotyczyła praw au-

torskich). Sąd Najwyższy zmienił jednak rozstrzygnięcie. Argumentację oparto przede 

wszystkim na wolności słowa, gwarantowanej przez amerykańską konstytucję. Drugą 

kwestią była sprawa parodii, do której zasadniczo oskarżyciele nie odnosili się. Sąd 

stwierdził jednak, że w analizowanym przypadku nie ma możliwości, aby czytelnik nie 

dostrzegł satyrycznego charakteru i uznał, że ma do czynienia z prawdziwym wywiadem. 

Stąd też tak skonstruowana parodia nie naruszała dóbr osobistych. Przy okazji dodano, 

że osoby publiczne muszą liczyć się ze szczególnym narażeniem na satyrę. 

Muzycy przechodzą do historii z różnych przyczyn. Czasem po prostu ze względu 

na przeboje, innym razem z powodu rozrywkowego trybu życia, ewentualnie nagłej 

śmierci. Amerykańscy raperzy z grupy 2 Live Crew natomiast są szczególnie znani ze 

względu na głośną w latach 90. sprawę sądową. Muzycy ci nagrali piosenkę, w której wy-

korzystali melodię Oh, Pretty Woman Roya Orbisona, dopisując typowy dla nich, pełen 

wulgarnych, seksualnych treści tekst. Początkowo poprosili o zgodę wytwórni, uzyskali 

jednak odpowiedź negatywną. Mimo to upublicznili nagranie. Przed sądem bronili się po-

tem, że korzystali z utworu w ramach fair use. Problem jednak tkwił w komercyjnym cha-

rakterze przedsięwzięcia. Choć nie było to wyrażone wprost w prawie, domniemywano 

zawsze, iż dozwolony użytek powinien być raczej niekomercyjny. Raperzy zaś sprzedali 

ok. 250 000 egzemplarzy. W pierwszej instancji sąd stanął po stronie 2 Live Crew, sąd 

apelacyjny jednak uznał, że doszło do naruszenia. Sąd Najwyższy ostatecznie przyznał ra-

cję raperom, wskazując, że reguły fair use mogą być zachowane nawet w przypadku ko-

mercyjnego wykorzystania dzieła, jeżeli ma ono charakter parodii. Argumentem był tu 

przede wszystkim fakt, iż oba utwory miały inne grupy odbiorców i potencjalne rynki 

zbytu, nie konkurowały bezpośrednio, nie było też możliwe ich pomylenie. Jednocześnie 

jednak wskazał, że nie można z góry domniemywać, iż każda taka parodia jest dozwolona 

i spełnia warunki dozwolonego użytku.  
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Precedens 2 Live Crew sprawił, że linia obrony twórców pornoparodii, którzy 

przecież czerpią duże zyski ze swej pracy, może opierać się na argumentacji, iż komer-

cyjny charakter nie wyklucza spełniania warunków fair use. 

Szczególne znaczenie dla prawnej dopuszczalności produkowania pornoparodii 

miał proces wytoczony przez Lucasfilm przedsiębiorstwu Media Market Group, które 

w 2001 r. wyprodukowało animowany pornograficzny film Starballz. W swojej treści ewi-

dentnie nawiązywał do Gwiezdnych wojen, choć nie brakowało również odniesień do in-

nych tekstów kultury, m.in. do Pokemonów, Myszki Miki itp. Lucasfilm z jednej strony za-

rzucał łamanie praw autorskich, z drugiej zaś – naruszenie praw do znaku towarowego, 

gdyż w przypadku własności przemysłowej parodia nie może stanowić usprawiedliwie-

nia złamania prawa. Także i w tym przypadku sąd nie przyznał racji oskarżycielom, gdyż 

nie sposób mówić o możliwości pomylenia obu filmów, skoro Starballz to pornograficzny 

film animowany, niemożliwy do pomylenia z Gwiezdnymi wojnami. Po krótkim uzasadnie-

niu kalifornijski sąd, wyrokiem z 8 stycznia 2002 r., odrzucił wszystkie roszczenia Lucas-

film, niejako otwierając szerszą furtkę dla pornoparodii. Stworzono bowiem precedens 

odwołujący się już wprost do tego typu filmów. 

W ostatnim czasie dość głośno było również o sprawie Pięćdziesięciu twarzy Greya. 

Zanim bowiem pojawiła się grana obecnie w kinach adaptacja studia Universal, pojawił 

się film Fifty Shades of Grey. A XXX Adaptation. Szybko został wytoczony proces, gdyż 

twórcy filmu pornograficznego nie mieli zgody na sfilmowanie powieści. Ciekawiej zro-

biło się, gdy broniący się twórcy filmu dla dorosłych stwierdzili, że powieść jest w dome-

nie publicznej, gdyż publikowana była wcześniej jako fanfiction Zmierzchu na forach in-

ternetowych. Trudno stwierdzić, jaki geniusz prawa autorskiego sformułował taką tezę, 

ale nie można odmówić mu kreatywności (choć inteligencji z pewnością). Ostatecznie 

twórcy pornoadaptacji zgodzili się na zapłatę odszkodowania studiu Universal. 

Jednym ze skutków rozwoju rynku parodii w USA są zalecenia prawników, by 

twórcy filmowi czy muzyczni podpisywali różne licencje na parodie lub nawet sami je 

tworzyli, gdyż i tak nie obronią się przed nieautoryzowanymi przeróbkami, a w ten spo-

sób zawsze jest szansa zarobienia dodatkowych pieniędzy. Mówi się też, że niejednokrot-

nie wytwórnie po prostu dają ciche przyzwolenie twórcom kina dla dorosłych, licząc 

dzięki temu na dodatkową promocję. Rynek pornoparodii w Stanach wciąż ma się dobrze 

i trudno zakładać, by w najbliższym czasie doszło do zatrzymania jego rozwoju. 

A w Polsce cisza... 
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Kategoria parodii znana jest naszej doktrynie prawnej, choć niezbyt często jest 

analizowana przez nasze sądy. W prawie pojęcie to ma znaczenie marginalne. W ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie pojawia się bezpośrednio, choć w doktry-

nie podkreśla się, iż regulacją dla parodii jest art. 29 ustawy, mówiący o prawie do cytatu, 

w którym  pada lakoniczne stwierdzenie, iż można wykorzystywać fragmenty cudzego 

utworu lub drobne utwory w całości „w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą 

krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości”. Wzmiankę o parodii zawiera 

również prawo Unii Europejskiej, a konkretnie dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów 

praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, który w art. 5 ust. 3 lit. 

l zezwala krajom członkowskim na wprowadzenie wyjątków od ogólnych reguł ochrony 

utworów dla korzystania do celów karykatury, parodii lub pastiszu. Pojęcia te nie są jed-

nak rozwijane ani definiowane przez ów akt. 

W orzecznictwie polskich sądów również nie znajdujemy zbyt wiele odniesień do 

tematyki parodii. Wspominano o nich przy okazji procesu przeciwko Kazimierze Szczuce, 

która parodiowała Madzię Buczek, powoływano się na omawiany termin w sprawie reje-

stracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, zarzucając tej inicjatywie parodiowanie re-

ligii. W zeszłym roku zaś przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbył się 

proces, zakończony wyrokiem z 3 września 2014 r. w sprawie C-201/13 Johan Deckmyn i 

Vrijheidsfonds VZW v. Helena Vandersteen i inni. Sprawa dotyczyła kalendarza, w którym 

reprodukowano komiks z lat 60. Belgijski sąd rozpatrywał początkowo zarzuty spadko-

bierców autora przeciwko oskarżonym, broniącym się argumentami o parodystycznym 

charakterze dzieła. Trybunał poczynił tu w uzasadnieniu pewne uwagi dotyczące znacze-

nia pojęcia parodii na gruncie unijnego prawa, które jednak nie są szczególnie interesu-

jące w kontekście refleksji nad filmami erotycznymi.  

Tematyka pornoparodii w naszym porządku prawnym nie odgrywa żadnego zna-

czenia. Krajowy rynek pornograficzny nie jest tak rozbudowany jak amerykański, nie sły-

szy się też raczej o próbach parodiowania klasyków polskiego kina (choć zapewne wiele 

osób chętnie obejrzałoby rubaszne scenki z udziałem Skrzetuskiego i Heleny Kurcewi-

czówny albo pana Tadeusza z Telimeną). Trudno spodziewać się, by stan rzeczy uległ 

zmianie, choć na pewno byłoby ciekawie, gdyby krajowym sądom przyszło rozpatrywać 

sprawy podobne, jak w przypadku Starballz. Wydaje się jednak, że w Polsce tego rodzaju 

twórczość nie miałaby szans zaistnieć w szerszym zakresie. Należy bowiem pamiętać, że 
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nasz kraj nie jest taką ostoją liberalizmu, jak Stany Zjednoczone, a ponadto nie funkcjo-

nuje u nas prawo precedensowe.  Sama zaś pornografia jest w przepisach prawnych trak-

towana raczej jako zjawisko gorszące, patologiczne, stąd też wątpliwe, by próbowano tak 

naginać definicje i reguły interpretacyjne, aby wmawiać ludziom, że celem pornoparodii 

jest wykpienie czy krytyka oryginału. Oczywiste jest bowiem, że w zdecydowanej więk-

szości przypadków spółkujący ze sobą w różnych konfiguracjach Avengersi czy członko-

wie Justice League nie mają w zamyśle autorów być krytycznym wobec filmów superbo-

haterskich dyskursem, ale po prostu sposobem na zarabianie pieniędzy. 

 


