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Wolne oprogramowanie i Open Access .  Utopie internetowe, czy fenomeny 

informacyjnego kapitalizmu?

 „W  świecie  zamkniętym  i  skończonym   każde  utopicum  jest 

bezdomne. Wtedy nie pozostaje nic innego jak czekanie na Godota, jak 

absurd w odpowiedzi na to lub kompletna obcość, tak wielka, że nie 

pokazuje  nam  nawet  pleców,  bo  ich  nie  ma,  bo  plecy,  obojętność, 

byłyby już antropomorfizacją. W takim świecie człowiek jest po prostu 

anomalią, niepojętą bezdomną istotą, wyłomem, nie wiadomo z czego i 

po co, ezoterycznym i surowym karnawałem, który przemija bez echa, 

jeżeli świat nie ma odpowiednika dla naszych planów i antycypacji.” 

(Ernst Bloch)1 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, po upadku bloku socjalistycznego 
kapitalizm triumfował. W USA po  dwóch kadencjach rządów Raegana neoliberalny system 
był już dobrze zakorzeniony. Przypieczętowano go też w Europie traktatem z Maastricht. 
Komercjalizacja mediów i publicznego dyskursu osiągnęła poziom bliski temu z  wizji 
Deborda społeczeństwa spektaklu, społeczeństwa totalnie utowarowionego. Jak zauważali 
niektórzy krytycy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych łatwiej było wyobrazić sobie 
koniec świata niż koniec kapitalizmu. Zwolennicy tego ostatniego głosili koniec historii.

W takiej atmosferze  narastającej hegemonii neoliberalnej pojawia się nowa technologia,  
technologia, która otwiera wolną i jeszcze niezagospodarowaną przestrzeń. Komputery i sieć 
stają się  przedmiotem marzeń i wizji. Budzą nadzieje zarówno wśród zagłuszonych przez 
skomercjalizowane media zwolenników wolnej kultury i demokratycznego komunikowania, 
jak też wśród ambitnych i rządnych bogactwa  młodych przedsiębiorców, dla których brak 
miejsca na zatłoczonym dotychczasowym rynku ostrej rywalizacji o zyski.

Richard Barbrook i Andy Cameron w artykule The Californian Ideology piszą, że  entuzjazm 
technologii internetowych powstawał na bazie dziwnego połączenia bohemy kulturowej San 
Francisko i przemysłu technologicznego Doliny Krzemowej2. Ideologia kalifornijska lat 90. 
zawierała w sobie z jednej strony elementy wolnego ducha hipisowskiej kultury, z drugiej 
strony przedsiębiorczy zapał yuppies. W promowanej przez czasopisma, programy 
telewizyjne, książki i strony internetowe kalifornijskiej wizji cyfrowej utopii każdy mógł stać 
się jednocześnie bogatym i hipi.  Cyfrowa wizja owładnęła w latach 90.   różne środowiska: 
maniaków komputerowych, studentów, innowacyjnych przedsiębiorców, naukowców 

1 Rzeczywistość antycypowana: Czyli jak przebiega i co osiąga myślenie utopijne, Studia 

filozoficzne, nr 7-8,  1982).

2 Artykuł dostępny w Internecie: http://482.underground.hu/zenekult/szoveg/californian_ideology.htm 
(19.09.07)

1



będących na czasie, aktywistów społecznych a także oportunistycznych biurokratów. Z jednej 
strony zawierała idee nawiązujące do tradycji nowej lewicy z końca lat 60. i z lat 70.  Z 
drugiej strony w wizji Internetu pojawiały się elementy determinizmu technologicznego oraz 
koncepcje doskonale konkurencyjnego cyfrowego rynku.

Internet ożywił w niektórych środowiskach postawy utopijne, rozumiane jako sprzeciw wobec 
aktualnego porządku społecznego. Pojawiły się  nadzieje i projekty zagospodarowania sieci, 
wykorzystania wolnej przestrzeni, jeszcze nie zdominowanej przez kapitalistyczne stosunki 
własności, w której można tworzyć alternatywne relacje społecznej współpracy, budować 
kognitywne wspólnoty, tworzyć obszary wymiany opartej na darze jako przeciwstawienie się 
wdzierającym się we wszystkie dziedziny życia relacjom rynkowym i towarowym.
 
Utopie Internetu wiązały się  z możliwościami jakie daje sieć w zakresie horyzontalnego 
przepływu informacji, komunikacji, publikacji i dostępu. Nie były pomysłami zupełnie 
nowymi, nawiązywały do koncepcji społecznego sprzeciwu z lat 60. i 70., alternatywnych 
mediów, czy prasy podziemnego obiegu. Nie były też pomysłami zupełnie abstrakcyjnymi, 
bazowały na doświadczeniu dotychczasowych ruchów społecznych i na ich nadziejach. 
Tym, co było nowe, to ogromne możliwości techniczne jakie dawał Internet, możliwości, w 
świetle których idee demokracji partycypacyjnej, demokratyzacji  komunikowania oraz 
stworzenie ruchu społecznego o wymiarze globalnym wydawały się przynajmniej częściowo 
możliwe do osiągnięcia.  To, o czym marzyli i próbowali realizować na lokalną skalę  w 
latach 60. i 70.  lewicowo zorientowani entuzjaści komputerowych  technologii stało się 
dzięki Internetowi technicznie możliwe w skali globalnej3. Komputer stawał się urządzeniem 
codziennego użytku, a sieć dawała nieograniczone możliwości komunikacji i wymiany.

Najbardziej zapładniająca ideą dla internetowych utopii okazał się projekt wolnego 
oprogramowania. Historia wolnego oprogramowania nawiązuje do idealizowanej genezy 
powstawania sieci, do mitu o hakerach, którzy w laboratoriach technologicznych różnych 
instytucji, przygotowywali od lat 60. podstawy rewolucji technologicznej. Postawy 
przynajmniej niektórych z nich wyrastały również na podłożu ideologicznego klimatu końca 
lat 60. i lat 70.4 Internet, jak opisuje jego rozwój Manuell Castells (2003) miał swoje początki 
w sieciach powstających na   bazie kultury hakerskiej. Pierwsze sieci łączyły badaczy, dla 
których istotna była wymiana technicznych rozwiązań, wspólne poszukiwanie lepszych 
rezultatów. Pierwsze sieci, jak głosi legenda hakerska, były wspólnym dziełem fascynatów 
technologii, dla których ważne było uznanie kolegów i świadomość własnego  wkładu w 
udoskonalenia technologiczne. 
Z drugiej strony powstawały one nie tylko na uniwersytetach, ale także w oparciu o 
infrastrukturę laboratoriów prywatnych firm, czy ośrodków badań instytucji wojskowych 5.  
Sprzeczności wynikające z tej sytuacji mogli uświadomić sobie hakerzy z MIT już w 1968 
roku, kiedy przed laboratoriami w Massachusetts protestowali przeciwnicy wojny w 

3 Na początku lat siedemdziesiątych grupa lewicowo zorientowanych entuzjastów technologii komputerowych 
zainicjowała w Berkeley w Kalifornii  Bulletin Board System,  komputerowy serwis do wymiany informacji w 
społecznościach lokalnych o nazwie „Community Memory”. System służył do wymiany informacji zwykłym 
mieszkańcom. Mogli oni zamieszczać  w nim ogłoszenia oraz je odczytywać. W założeniu twórców miał to być 
swojego rodzaju pchli targ informacji lokalnych. Z czasem w systemie obok ogłoszeń pojawiły się tez 
komentarze polityczne.  Projekt miał realizować z jednej strony  idee wykorzystywania komputerów dla 
polepszenia codziennego życia zwykłych obywateli, a z drugiej strony ideę samo-organizacji wymiany 
informacji.
4Zobacz:  Free Software - Free Society! Interview with Richard Stallman, dostępne na: 
http://www.indymedia.org.uk/en/2004/05/292609.html
5 Manuel Castells, Galatkyka Internetu  
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Wietnamie, oskarżając technofili z „Tech Square”, że ich komputery wspomagają wojnę. 
Duża część środków na badania w laboratoriach MIT pochodziła z Ministerstwa Obrony USA 
(Viesel, 2006).

Mimo, że niektóre prywatne firmy traktowały oprogramowanie jako prywatną własność, było 
ono  do lat 80. w wielu laboratoriach przedmiotem badań naukowych. Kod źródłowy był 
podobnie  jak wyniki badań  dostępny do studiowania, weryfikacji i dalszej modyfikacji. Do 
lat 80. firmy komputerowe, takie jak IBM zarabiały głównie na sprzedaży hardwaru, który był 
wtedy relatywnie drogi, oprogramowanie było dodatkiem do sprzętu, nie traktowano go jako 
oddzielnego produktu. Sytuacja zaczęła zmieniać się pod koniec lat 70. i na początku 80. 
Oprogramowanie   stawało się produktem na sprzedaż, coraz częściej wprowadzano licencje, 
ustanawiające prawa własności. Programy, które udoskonalano dotychczas w oparciu o 
wspólny wysiłek wielu badaczy - hakerów, po niewielkich modyfikacjach stawały się 
prywatną własnością firm, które sprzedawały je bez dostępu do kodu źródłowego. Niektórzy 
niedawni jeszcze hakerzy zakładali własne przedsiębiorstwa, reprywatyzowali wspólną 
wiedzę,  przemieniali ją w produkt i zysk. Nie wszyscy byli zadowoleni z takiej sytuacji. Do 
tych ostatnich należał Richard Stallman, dziś legendarny już twórca  idei wolnego 
oprogramowania oraz koncepcji copyleft.

Mitologizujące projekt wolnego oprogramowania przekazy na temat jego  początków mówią, 
że jednym z pierwszych  impulsów, które doprowadziły Stallmana do aktywnego działania na 
rzecz wolnego oprogramowania, było odmówienie mu dostępu do kodu źródłowego 
programu drukarki firmy Xerox, który Stallman chciał zmodyfikować, w celu dostosowania 
do własnych potrzeb codziennego użytku6. Dla Stallmana brak dostępu do kodu oznaczał 
ograniczenie swobody użytkownika. Jako użytkownik i programista, nie mógł dowiedzieć się 
jak działa program, ani dostosować go do własnych potrzeb, a to było według niego 
pogwałceniem wolności (Viesel, 2006). „Użytkownicy oprogramowania nie powinni być 
zdominowani przez dystrybutorów, bez względu na to, czy są to korporacje, osoby prywatne, 
czy uniwersytety, albo ktokolwiek inny. Użytkownicy nie powinni być poddani izolacji i 
bezsilni. A takimi czyni ich oprogramowanie, które nie jest wolne. Utrzymuje ich w stanie 
wzajemnej izolacji i bezradności. Są izolowani i podzieleni, ponieważ nie wolno im 
wymieniać się kopiami, są bezsilni, gdyż nie mają dostępu do kodu źródłowego. Użytkownik 
nie wie co tak naprawdę robi program, nie mówiąc o możliwości zmiany.”7
Troska o prawa użytkownika oprogramowania odzwierciedla dążenie do realizacji w 
dziedzinie użytkowania technologii ogólniejszych idei partycypacji obywatelskiej, wpływu 
indywidualnych osób na kształt społecznych relacji oraz wpływu na własne życie, chociaż, 
jak przyznaje sam Stallman, jego celem nie jest kwestionowanie kapitalizmu i gospodarki 
rynkowej jako takich. Interesuje, go przede wszystkim wolność użytkowania i swobodny 
rozwój oprogramowania, co może też prowadzić do innego kształtu społecznych relacji.

Na rozwój wolnego oprogramowania, idei z nim związanej oraz pokrewnych inicjatyw wolnej 
twórczości i wymiany w sieci duże znaczenie miało wprowadzenie Powszechnej Licencji 
Publicznej –GPL (General Public License). GPL została opublikowana w 1989 roku w 
ramach założonej przez Stallmana Free Software Fundation. Licencja gwarantuje przestrzeń i 
możliwości rozwoju wolnego oprogramowania w sensie prawnym oraz  zapewnia 

6 Kod źródłowy jest programem komputerowym zapisanym w języku programowania. Różni się on od kodu 
maszynowego, który jest skompilowaną wersją programu, przetłumaczoną na język maszyny. Kod maszynowy 
jest praktycznie nieczytelny dla programistów, gdyż nie zawiera wielu istotnych informacji. Aby dowiedzieć się 
jak program działa i zmodyfikować go potrzebny jest dostęp do kodu źródłowego.  
7 Free Software - Free Society! Interview with Richard Stallman, dostępne na: http://www.indymedia.org.uk/en/
2004/05/292609.html
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powszechny dostęp do kodu źródłowego  programów nią objętych. Co jednak najważniejsze 
GPL obowiązuje w odniesieniu do wszystkich programów, które powstają na bazie wolnego 
oprogramowania.  Wszyscy, którzy tworzą nowe programy w oparciu o GPL są zobowiązani, 
aby udostępniali je razem z kodem źródłowym do dalszego rozwoju, nie skrępowanego 
prawem patentowym, czy autorskim.  GPL pozwala na to, co w innych licencjach 
dotyczących oprogramowania jest zabraniane, czyli  kopiowanie programów, studiowanie i 
analizowanie kodu źródłowego, modyfikację oraz j swobodną dalszą dystrybucję. Jedyne 
czego zabrania licencja to  reprywatyzacji. Wszystko, co powstało na bazie wolnego 
oprogramowania musi również pozostać wolnym. Nie można żadnej jego pochodnej 
ograniczyć prawem własności intelektualnej8. 
Takie sformułowanie licencji okazało się  dalekowzroczne i stało się obecnie 
najpopularniejszą licencją wolno-dostępnego oprogramowania. Idea wolnego 
oprogramowania zdobyła wielu zwolenników, co wywołało zainteresowanie również ze 
strony sektora prywatnego. System operacyjny Linux, który powstał w oparciu o GPL i 
rozwija się jako otwarte oprogramowanie (open souce) staje się obecnie  konkurentem  dla 
systemu Windows, dominującego na rynku programów komputerowych9. Pokrewna 
wolnemu oprogramowaniu idea, otwartego oprogramowania, zapewniająca dostęp do kodu 
źródłowego jest coraz częściej stosowana przez prywatne firmy, które  radzą sobie na rynku 
zupełnie dobrze nie stosując wykluczających licencji.
GPL zainspirowało też wiele inicjatyw wykraczających poza obszar informatyki.  Prawnym 
fundamentem GPL jest zasada copyleft, czyli prawo autorskie „odwrócone na lewą stronę” , 
które zgodnie z koncepcja Stallmana zamiast dostarczać sposobu na prywatyzację i 
zawłaszczenie utworu jak to czyni copyright, zmusza do respektowania jego „wolności”.
W oparciu o zasadę copyleft powstały liczne licencje, odnoszących się do tworzenia i 
dystrybucji treści cyfrowych.10    Przykładowo w 2002 roku Fundacja Creative Commons na 
podstawie prawnej copyleft powołała kilka licencji służących tworzeniu i ochronie wolnych 
treści w sieci11. Z ducha idei copyleft, zrodziły się projekty takie  jak  wymiana i dzielenie się 
plikami peer to peer, czy rozwijający się od kilku lat projekt Open Access, powszechnego 
dostępu do treści czasopism naukowych w formie elektronicznej. Koncepcja wolnego 
oprogramowania rozprzestrzeniła się na różne obszary wolności użytkowników sieci,  takie 
jak sferę wymiany utworów kultury, swobodę twórczą oraz dostęp do zasobów informacji i 
wiedzy. Idea copyleft  trafiła na podatny grunt i rozprzestrzeniła się wśród użytkowników 
Internetu niczym wirus. Jednym z ważnych aspektów tego rozwoju był opór przed narastająca 
prywatyzacją. Znaczenie zasady copyleft wydaje się być tym większe im bardziej zwiększa 
się  rola Internetu w gospodarce oraz  w codziennym i społecznym życiu ludzi. Rozwój 
inicjatyw wolnej twórczości i powszechnego do niej dostępu buduje ważne przyczółki oporu 
wobec narastającej w Internecie kontroli dostępu do treści, sprawowanej przez prywatne 

8 Tekst licencji można znaleźć na stronach internetowych poświęconych GPL: 
http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html. Tłumaczenie polskie dostępne na: 
http://www.gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html
9 W ruchu wolnego oprogramowania  występują obecnie dwa główne nurty: wolne oprogramowanie, nurt 
opierający się pierwotnym rozumieniu wolności, jak je zdefiniował Stallman oraz nurt otwartego 
oprogramowania (open source), zainteresowany przede wszystkim otwartością kodu oraz podnoszeniem 
technicznej jakości. Przedstawiciele  drugiego nurtu, jak np. Eric Raymond  są zwolennikami upowszechniania 
otwartego oprogramowania w sektorze prywatnym. 
10 Listę takich licencji można znaleźć  na stronach FSF:  http://www.fsf.org/licensing/licenses/
11 Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku 
są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”. Creative Commons  
szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. 
Jednocześnie umożliwiają do powstawanie wolnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane i 
zmieniane.
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firmy w oparciu o prawa własności. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych, a więc w szczytowym punkcie komputerowego 
entuzjazmu prywatyzacja i utowarowienie informacji i wiedzy postępowały wielkimi 
krokami. Prywatyzacja w tych obszarach przebiega zasadniczo na dwóch płaszczyznach: 
Pierwsza, to ustalanie prawnego i moralnego rozumienia wiedzy i informacji jako własności 
prywatnej. Druga związana jest z własnością środków produkcji w tych obszarach. Dotyczy 
to zwłaszcza takich sfer wytwarzania wiedzy i odtwarzania kompetencji, które wymagają 
rozległej i kosztownej infrastruktury: np. badania naukowe, edukacja, gromadzenie informacji 
na dużą skalę, np statystycznych. Jeszcze do niedawna kontrolę nad tą infrastrukturą miało w 
dużej części państwo. W drugiej połowie ubiegłego stulecia, coraz częściej  przechodzi ona na 
własność i w zarząd firm i korporacji (Schiller, 1989), (Drahos i Braithwaite, 2002).

Jeśli chodzi o prawa własności  są one regulowane przez prawo autorskie, prawo patentowe 
oraz prawo znaków towarowych. Prawa te stały się w połowie lat 90. przedmiotem ustaleń 
międzynarodowych jako prawa własności intelektualnej. W 1994 roku podpisano 
międzynarodowe Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności 
Intelektualnej Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS. Porozumienie 
jest  nadzorowane przez powołaną na tym samym spotkaniu w Urugwaju  Światową 
Organizację Handlu (WTO). Wprowadza ono zasady równego traktowania podmiotów 
wszystkich krajów członkowskich w zakresie ochrony własności intelektualnej.  Jednocześnie 
sankcjonuje w skali ponadnarodowej traktowanie informacji i wiedzy jako prywatnej 
własności. Tak wiec pojawieniu się technologii, która umożliwia upublicznianie informacji w 
skali globalnej niewielkim kosztem, towarzyszy uprawomocnienie w skali globalnej 
informacji jako towaru i jako prywatnej własności podlegającej prawom rynku.
Porozumienie TRIPS reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej, i ustala dla nich 
warunki brzegowe tj. ochronę dla praw autorskich, w tym ochronę programów 
komputerowych i zbiorów danych. Gwarantuje dochodzenie i egzekwowanie praw własności 
intelektualnej w skali globalnej, tak samo w stosunku do krajów biednych jak i bogatych. 
Ważne w tym międzynarodowym porozumieniu jest wprowadzenie ochrony własności 
intelektualnej dla programów komputerowych oraz zobowiązanie wszystkich krajów 
członkowskich do wprowadzenia  praw ochrony patentowej w odniesieniu do organizmów 
żywych: microorganizmów i procesów biotechnologicznych. Te zapisy determinują prawa 
własności w odniesieniu do dwóch kluczowych dla XXI-wiecznej  gospodarki dziedzin: 
biotechnologii i technologii cyfrowych.

TRIPS jest niekorzystne dla krajów najbiedniejszych o słabo rozwiniętej gospodarce, które to 
kraje są  zazwyczaj importerami technologii i praw własności. Wzmacnia natomiast głównych 
eksporterów czyli USA i kilka innych najbogatszych państw, sprzyja  tym samym pogłębianiu 
się cyfrowego podziału świata. TRIPS przypieczętowuje też ostatecznie niepowodzenie 
państw postkolonialnych, które począwszy od lat sześćdziesiątych starały się o mniej 
restrykcyjne prawa własności dla materiałów edukacyjnych12 . Prywatni wydawcy skutecznie 
blokowali te starania. Natomiast niektóre kraje (np. azjatyckie),  które drukowały 
amerykańskie podręczniki akademickie bez uwzględniania praw własności były przez  lata 
napiętnowane przez wydawnicze lobby jako piraci i złodzieje. Przemysł wydawniczy włożył 
wiele wysiłku i pieniędzy w kampanie, które miały wtłoczyć ludziom do głów, że 

12 Australijscy badacze międzynarodowych praw własności intelektualnej (Drahos i Braithwaite, 2002) 
przeprowadzili wywiady wśród delegatów z krajów trzeciego świata, którzy  podpisali porozumienie. Na pytanie 
dlaczego podpisali wielu z nich odpowiadało, że porozumienie zostało podane w pakiecie razem z innymi 
ważnymi dla nich porozumieniami  np. w sprawie rolnictwa.
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skopiowanie książki, utworu, czy filmu jest aktem kradzieży.

Wraz z pojawieniem się możliwości cyfrowego kopiowania i dystrybucji w sieci pojawiło się 
nowe restrykcyjne prawo dotyczące zabezpieczeń technicznych przed kopiowaniem. W 1998 
roku wprowadzono w USA  Digital Millennium Copyright Act, w myśl którego zabrania się 
tworzenia i rozpowszechniania technologii przy użyciu których mogą być naruszone cyfrowe 
mechanizmy ograniczeń kopiowania. Podobne prawo wprowadziła w 2001 roku Unia 
Europejska (dyrektywą 2001/29/WE). W ramach dostosowania do praw unijnych obowiązuje 
ono również w Polsce. 
Wraz z rozwojem technologii cyfrowych zmiany w prawie autorskim idą w kierunku 
zagwarantowania właścicielom praw majątkowych kontroli sporządzania kopii i korzystania z 
utworów. Mają oni nie tylko monopol na publikację swoich utworów, ale też prawo do 
kontrolowania wszystkich kopii tych utworów. Rozwiązania techniczne pozwalają już na 
kontrolę każdorazowego użytkowania treści cyfrowych.  Zmiany technologiczne i 
ustawodawcze doprowadziły do tego, że prawa autorskie są w coraz większym stopniu 
egzekwowane przez maszyny i programy, stają się  częścią technologii, dostarczającej 
chronione treści. (Lessig, 2006). Technologie te otrzymały od swoich zwolenników miano 
Systemów Zarządzania Prawami Cyfrowymi (Rights Management- DRM). Dla przeciwników 
prywatyzacji dorobku intelektualnego są one systemami Zarządzania Cyfrowymi 
Restrykcjami (Restrictions Management). Systemy Zarządzania Prawami Cyfrowymi są 
projektowane według potrzeb i wskazówek właścicieli majątkowych praw autorskich. 
Technologia egzekwuje, więc,  prawo w myśl prywatnych interesów, a publiczne prawo 
chroni technologię.  Sieć zamiast domeny wolności zamienia się w domenę doskonałej 
kontroli.

Poza coraz bardziej restrykcyjnymi prawami autorskimi jest jeszcze inny aspekt prywatyzacji 
informacji i wiedzy, taki mianowicie, że ich gromadzenie i wytwarzanie przechodzi w 
rosnącym stopniu w zakres działań prywatnych firm. Proces ten jest najbardziej widoczny w 
USA. Rozpoczął się jak wskazuje badacz tych zjawisk Herbert Schiller w drugiej połowie lat 
70., a nabrał przyśpieszenia w latach 80. za rządów Raegana. Rząd Federalny USA przekazał 
wiele państwowych instytucji gromadzących informacje w ręce prywatne, zamiast 
utrzymywać własne zespoły badawcze zlecał wykonanie gromadzenia potrzebnych danych 
prywatnym podmiotom. Według Schillera sektor informacji i kultury w USA w latach 
osiemdziesiątych dosłownie zmienił się w rynek. Do obszaru prywatnego przeszła znaczna 
część zasobów wiedzy i informacji, które dotychczas były gromadzone i przetwarzane w 
ramach instytucji państwowych lub publicznych. Proces prywatyzacji nie ominął też 
uniwersytetów i placówek badawczych, jako że rosnąca część badań w nich prowadzonych 
zaczęła być finansowana przez prywatne przedsiębiorstwa. Urynkowienie wiedzy i informacji 
z jednej strony oraz wycofywanie się państwa z tego obszaru z drugiej strony spowodowało, 
że zaczął powiększać się znak zapytania nad gwarancją  dostępu do tych zasobów na 
poziomie takim jaki był charakterystyczny dla demokratycznych państw dobrobytu (Schiller, 
1989).

Wiedza we współczesnym, tak zwanym „społeczeństwie informacyjnym”, które jest de facto 
społeczeństwem neoliberalnego informacyjnego kapitalizmu, w uprzywilejowanej części 
świata, jest oceniana w  rynkowych  kategoriach użyteczności, a wiec warto ją wytwarzać o 
ile ma znaczenie gospodarcze. Takiego kryterium nie spełnia np. wytwarzanie i produkcja 
wiedzy o krytycznym, socjalnym znaczeniu. W USA początku lat 90. urzędnicy nowo 
mianowanego prezydenta Clintona mieli trudności z przygotowaniem  projektu reformy 
służby zdrowia, gdyż okazało się, że brakuje danych na temat wysokości wydatków na te cele 
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za ostatnie kilka lat. Z gromadzenia tych danych zrezygnowała administracja Raegana w 1982 
roku w ramach redukcji wydatków na programy socjalne. Podobne tendencje możemy 
obserwować również w Polsce. Jeśli przyjrzymy się dyskusjom wokół reformy polskiej 
służby zdrowia zauważymy, ze większość argumentów dotyczy kalkulacji ekonomicznych, 
poziomu wydatków budżetowych i tak zwanej rentowności, brakuje natomiast analiz 
dotyczących samego stanu zdrowia społeczeństwa,  czy potrzeb społecznych w tym zakresie.

Z drugiej strony nawet jeśli ważna społecznie i krytyczna wiedza została wytworzona i 
istnieje, to na skutek wspomnianych wyżej restrykcyjnych praw własności i 
monopolistycznych praktyk prywatnych wydawnictw dostęp do niej jest ograniczony.
Przykładem jest chociażby rynek czasopism naukowych. Cena czasopism naukowych 
systematycznie wzrasta, podczas gdy maleje ich dostępność w bibliotekach. Wysokie wzrosty 
cen nie są uzasadnione zmianą jakości, ani kosztami produkcji. Wynikają natomiast z 
prywatyzacji i monopolizacji w tym obszarze. Podobnie mimo, iż Internet znacznie obniżył 
koszty dystrybucji, cena dostępu do elektronicznych baz czasopism naukowych jest bardzo 
wysoka. Tak więc np. społeczna organizacja, która  zakłada bibliotekę on-line, i chce w niej 
udostępniać najnowsze krytyczne teksty na temat feminizmu, jest poważnie ograniczona 
wysokimi cenami dostępu do artykułów, które są publikowane w czasopismach prywatnych 
wydawnictw. Autorki i autorzy publikacji w czasopismach naukowych zazwyczaj życzyliby 
sobie, aby ich artykuły dotarły do jak największej liczby czytelników, ale po zrzeczeniu się 
praw majątkowych na rzecz wydawcy, nie maja zazwyczaj wpływu na sposoby ich 
dystrybucji, ani na cenę. Wydawcy czasopism naukowych nawet nie płacą wynagrodzeń 
autorom artykułów, a mimo to przejmują całe prawa do nich. Działa tu zasada sprzedania 
wiedzy za koszty publikacji. Z drugiej strony cena za dostęp do czasopism, jakiej żądają 
wydawcy, jak wskazuje wiele badań, jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do 
poniesionych kosztów publikowania. Najdroższe są zazwyczaj publikacje najbardziej 
prestiżowe. Na korzyść wydawców działa zasada, że naukowcy chcą publikować w 
renomowanych czasopismach, a czytelnicy te właśnie chcą czytać. Niestety liczba tych 
ostatnich spada, ze względu na wysokie koszty dostępu.

Procesowi ograniczania dostępu do wiedzy naukowej próbuje przeciwstawić się inicjatywa 
Open Access,  w myśl której czasopisma naukowe publikuje się w trybie powszechnego 
dostępu w sieci. W inicjatywie tej chodzi przede wszystkim o to, aby wiedza, która powstaje 
w ramach publicznych instytucji i za publiczne pieniądze była powszechnie dostępna w 
Internecie. Dodatkowym argumentem na rzecz powszechnego dostępu w sieci jest fakt, że 
zakup dostępu do publikacji naukowych od prywatnych wydawnictw jest również w dużej 
części finansowany z publicznych pieniędzy, gdyż głównymi klientami wydawnictw są 
publiczne biblioteki. Zwolennicy otwartego dostępu stają jednak przed wieloma problemami. 
Pojawia się problem kosztów publikacji cyfrowych, które mimo iż znacznie niższe niż 
tradycyjne ciągle są dość wysokie. Problem odnosi się szczególnie do nauk humanistycznych 
i społecznych na które nakłady i tak nie są duże. Czasopisma dostępne w Open Access 
funkcjonują w wielu przypadkach tylko dzięki woluntarystycznej pracy i osobistemu 
zaangażowaniu autorów, często  naukowców będących na emeryturze lub studentów i 
młodych badaczy, którzy jeszcze nie zupełnie wpadli w tryby wymagań naukowej kariery13. 
Pomimo tych trudności inicjatywa Open Access zdobyła wielu zwolenników w świecie 
akademickim. Jest także wspierana przez instytucje państwowe, międzynarodowe oraz 
organizacje pozarządowe. Nikt nie kwestionuje pożytków dla nauki i edukacji płynących z 
upowszechniania dostępu do czasopism naukowych w sieci. Żądanie  powszechnego dostępu 

13 Tryby, które jak pokazuje Bill Readings w książce „University in Ruins” coraz bardziej dostosowują się do 
neoliberalnego reżimu zarządzania efektywnością.
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do wiedzy, która powstaje w publicznych instytucjach i za publiczne pieniądze nie wydaje się 
też żądaniem zbyt radykalnym. Dla wielu przedstawicieli środowiska akademickiego 
„realnie” oceniających sytuację Open Access wydaje się jednak pomysłem mało 
realistycznym. System produkcji wiedzy akademickiej jest już tak dalece zintegrowany z 
rynkowym systemem jej dystrybucji, że radykalna zmiana sposobów upowszechniania 
wiedzy musiałaby wiązać się z radykalnymi zmianami całego systemu akademickiego. 
Deklaratywne poparcie urzędników, ani też dofinansowanie od czasu do czasu niektórych 
projektów nie zmieni zasadniczo sytuacji.

W pewnym sensie inicjatywa Open Access jest dla sfery nauki i edukacji tym samym, czym 
dla rozwoju rynku komputerowego jest wolne / otwarte oprogramowanie.  
Obie one maja na celu upowszechniać i zapewnić dostęp do rezultatów badań i innowacji. 
Obie troszczą się o zagwarantowanie swobody twórczej, oraz próbują przeciwstawić się 
wykluczającym prawom własności. Jedna i druga inicjatywa tworzy alternatywny obszar 
wymiany. W obydwu przypadkach duża część pracy jest wykonywana woluntarystycznie, 
motywowana czynnikami poza rynkowymi, takimi jak uznanie środowiska, czy motywacje 
społeczne. 
Z drugiej strony oceniając te inicjatywy z punktu widzenia możliwości zasadniczych zmian 
stosunków społeczno-ekonomicznych, wydaje się, że obydwie spełniają podobne funkcje. 
Służą  korygowaniu systemów, w które się wpisują, chronią je przed zamknięciem, stanowią 
materiał, z którego system jako całość czerpie zasoby dla dalszego zbalansowanego rozwoju. 
Sfery wspólnie wytwarzanych i powszechnie dostępnych dóbr jakimi są wolne i otwarte 
oprogramowanie, czy wiedza naukowa, zasoby, z których każdy może korzystać, są potrzebne 
dla  odtwarzania się informacyjnego kapitalizmu, jak woda, czy powietrze dla reprodukcji 
życia. Jak twierdzi Sabine Nuss (2006) wolne/otwarte oprogramowanie jest nie tyle 
zarodkiem przyszłego nie-kapitalistycznego społeczeństwa ile fenomenem wysoko 
rozwiniętego informacyjnego kapitalizmu. Licencje, które powstają w oparciu o zasadę 
copyleft są przeciwieństwem, rewersem restrykcyjnych praw własności, ale jednocześnie 
funkcjonując w tym samym porządku prawnym, nie kwestionują jego podstawowej zasady 
jaką jest  właśnie prawo własności.

 Podstawą ideologiczną wolnego/otwartego oprogramowania jest dość abstrakcyjnie pojęta 
wolność lub otwartość. Mało uwagi poświęca się temu jaką rolę odgrywa otwarty kod dostępu 
w społecznym kontekście. Otwarte oprogramowanie może być wykorzystane w elektrowni 
atomowej, jak również posłużyć społecznej inicjatywie anty-atomowej. W 2005 roku firma 
Sun ogłosiła, że opublikuje  jako otwarte oprogramowanie program Zarządzania Prawami 
Cyfrowymi, w celu ustalenia standardów kontroli treści cyfrowych14. Otwarte 
oprogramowanie miało posłużyć w tym przypadku upowszechnianiu tego, co środowiska 
hakerskie najgoręcej zwalczają, czyli ograniczaniu wolności w sieci. Według Nuss jest to 
sytuacja tylko pozornie paradoksalna. W inicjatywach otwartego oprogramowania z definicji 
udostępnia się kod wszystkim, może być on wykorzystany dla celów biznesowych równie 
dobrze jak dla celów badawczych. Prywatne przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać i 
korzystają z otwartego kodu, jednocześnie same mogą i ustalają wykluczające licencje dla 
własnych produktów. Wolne /otwarte oprogramowanie nie jest piaskiem rzuconym w tryby 
kapitalizmu, przeciwnie jest pozytywnie zintegrowane w proces pomnażania wartości.  

Powstaje zatem pytanie, czy oprócz korygującej funkcji sprzeciwu wobec rozszalałej 

14 Grant Gross, Sun releases DRM project as open source, dostępne na: 
http://www.linuxworld.com.au/index.php/id;148135785;fp;2;fpid;1
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prywatyzacji wiedzy, internetowe projekty wolnego/otwartego oprogramowania oraz 
pokrewne im projekty otwartego dostępu do zasobów wiedzy w sieci maja jakieś elementy 
utopijne. 
Niewątpliwie powodzenie produkcji wolnego oprogramowania jest ważnym przykładem tego, 
że  alternatywne formy pracy i wytwarzania w tej dziedzinie są możliwe oraz przynoszą dobre 
rezultaty. Wolne oprogramowanie pokazuje, ze możliwe są inne, nie-kapitalistyczne sposoby 
produkcji, nie oparte na wykluczających prawach własności. Rozwój wolnego 
oprogramowania zaprzecza też jednemu z głównych argumentów na rzecz utrzymania i 
zaostrzania prawa patentowego, że jest ono potrzebne jako zachęta do wprowadzania 
innowacji (Gröndahl, 2002). Wolne oprogramowanie rozwija się znakomicie bez patentów. 
Być może najważniejsze z punktu widzenia społecznej zmiany w projektach wolnego 
oprogramowania i pokrewnych im inicjatywach jest jednak to, że stanowią one przestrzenie 
umożliwiające podmiotowości.  Podmiotowości, które kwestionują dominujące, alienujące 
sposoby pracy i współpracy. 

W roku 2007 nie mamy złudzeń że Internet nie jest tą wolną przestrzenią, jaką mógł się 
wydawać  niektórym u początków rozwoju. Jest przestrzenią rosnącej ekspansji relacji 
rynkowych. Jest jak każda inna społeczna przestrzeń polem walki o wpływy, obszarem 
zmagań o kształt społecznych relacji. To na ile pozostanie przestrzenią wolną, zależy od tego 
ile tej przestrzeni różne środowiska, ruchy społeczne sobie wywalczą i utrzymają. 

Społeczne postawy sprzeciwu wobec dominujących relacji i wartości oraz idee które 
przyświecają alternatywnym projektom  są ważne już ze względu na  podtrzymywanie 
potencjału społecznego oporu i perspektywy zmiany, nawet jeśli obiektywne warunki i 
kierunek rozwoju świata w danym momencie taką zmianę wyklucza. Takie projekty tworzą 
wysepki nadziei, przyczółki, które opierają się na różne sposoby zamknięciu świata, pokazują, 
ze inny świat jest możliwy.
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