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Malinowa licytacja
Stoi młodyczłowiek paed pla-

katem Jacksona i pyta: ,,Czyj
jesteś Michaelu' mój czy Pol-

satu?". Pan Mecenas Birka
odpowiada: - Polsatu. l wyjaś-

nia: stacja wykupiła wyłączność
na filmowanie i rozpowszech-
nianie wizerunku artysty pod-

czas pobytu w Polsce; padają argumenty: mamy
za sobą prawo (autorskie) oraz zawarte umowy'
Konkluzja - Polsat nie dał się wpuścić w maliny.

Zatrzymajmy się więc na chwilę pzed plakatem:

,,Kró| rocka przybywa!''' ,'Król prrybędzie do Pol-

ski dnia..."
Czy coś z tego wynika? - Wiele.
W sprawie praw do relacjonowania pobytu gwia-

zdora w naszym kĘu skr4/owały się interesy tych

wsrystkich, KÓrry chcieli na tym wydazeniu zaro-

biÓ pieniądze lub je... zaoszczędzić cudzym kosz-
tem' Unikając pozycji czyjegokolwiek adwokata,
aałńaszcza WP' ,,Gazety'' oraz diabła, Warto Za-

uwazyć, Że w poruszanej sprawie doszlo także do
kolizji dwóch porządków prawnych. Mianowicie za-

sad wynikających z prawa autorskiego zjednej stro-
ny i prawa prasowego - z drugiej. Pan mec. Birka
rzetelnie, choÓ niewyczerpująco' prrytacza regula-

cje prawnoautorskie i na nich opiera całą argumen-

tację dowodąc praw Polsatu (rzekomo naruszo
nych); równocześnie' z jednym Vvyjątkiem' konsek-
wentnie pomła W argumentacji to wszystko' co Vvy-

wieść można (i naleł) z regulacji prawa prasowe
go. A one właśnie nadają sprawie kolor malinowy...

Po pierwsze, odpowiedzieÓ nalei na pytan|e'
na ile showman Jackson jest osobą publiczną'
a na ile prywatną' oraz czy sfera prywatności
Jacksona może być Wytyczana postanowieniami
umÓw nanucanych pzez jego impresario.

Michael Jackson jest c|ąle jeszcze gwiazdą pier-

wszej wielkości' a jego popularnośÓ ma wymiar
ogól nośWiatowy. Laury takie mają swe ciernie : ano
wlaśnie, że płaci się za nie utratą prywatności'
często wszelkiej prywatności - co czasem nawet
zabUa (Monroe' Hendrix). Zapłacil za to zresztą
sam Jackson, kiedy media wdarły się w jego sfe
rę najbardziej skrytą' bo życia intymnego'

Bycie supergwiazdą oznacza więc, że wszystko,
co bożyszcze tłumów w łciu porabia' budzi zain-
teresowanie na tyle powszechne, na ile daleko pa-

dają jej promienie, a fani mdleją.
W sensie prawnym wizerunek gwiazdy przesta-

je byó jej dobrem osobistym, którym może dowol-
nie rozporządzać: Staje się on własnością publicz_

ną, ponieważ budzi publiczne zainteresowanie. PG
dobnie się rzecz przedstawia z informacjami o gvia_

zdone, takŻe Wziętymi z jego Życia pryWatnego.

Sprawa druga: prasą a więc także stacje radio
we itelewiz7jne, z racji swego powołania uprawnio-

ne sądo informowania opinii publicznej m.in. o tym

wsrystkim, co budzijej zainteresowanie. A ma ona
prawo do tego, by byÓ poinformowaną. Prawo to
znajduje swe ŹrÓdło i w konsĘĄucji i w konwencjach
m ięd4lnarodowych cywi l izowanego świata. N ie po
zostaje chyba w sfeze nicryich wątpliwości' że po
byt Michaela Jacksona w Polsce był znacąrym wy'-

dazeniem i to wykraczającym daleko poza granice
spektaklu artystycznego. V1łdazeniem był pobyt'
a nie tylko występ. A zatem prasa była uprałnio
na do poinformowania opinii publicznej o tym !vy-

darzeniu. Cała prasa, a nie tylko Polsat' Kóry my-

ślał' że kupil nie tylko prawa autorskie' ale także
prawo do informacji i to prawo wy'łączne (!).

Gdyby pÓjśĆ śladem interpretacji lansowanej
przez Polsat, to naleŹałoby dojŚć do wniosku, że
inne stacje o prlłeŻdzie i pobycie Jacksona mo-
glyby opinię informowaĆ albu kupiwszy materiał
od Polsatu, albo drogą odcrytania pzez leKora
komunikatu z kartki.

Mec. Birka w swoim stanowisku powofuje się
'-.na podstawowe zasady prawne. To bardzo zale-

_ -caoy,sposób. argurnentacji. Przypomnumy wĘc'
że: ,,Nie można czynić ze swegq prawa użytku' Kó-
ry py był sprzeczny ze spoleczno_gospodarczym
pzeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspÓl-
życia społecznego. Takie działanie lub zaniecha-
nie uprawnionego nie jest uważ€ne za wykonanie
prawa i nie korrysta z ochrony". Tako rzecze ko-

deks cywilny w art. 5.
Proszę zatem Polsat o to, aby nie wykonywał

swych praw w sposób, Kóry uniemożliwi mlode-
mu czlowiekowi Wpatrującemu się W plakat oraz
ęeszom innych młodych i starszych dowiedzenie
się i obejzenie tego' czy król po przybyciu do Pol-

ski był nagi czy ubrany - także za pośrednictwem
innych mediów niż popularny program Polsat. Po
nieważ wszyscy oni mają do tego prawo. Oraz pra-

wo wyboru stacji.
Postępujące zatrważająco skomercjalizowanie

życia' mediÓw' sztuki' rozrywki i tak dalej nie po-

winno, nie może odebrać nam jednego: obyĄĄ,atel-

skiego prawa do informacji.
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