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A G O R A 
Zgodnie z trójdzielnym schematem Arystotelesa ‚agora‘ to sfera 
prywatno-publiczna – miejsce spotka� i dialogu. Na pocz�tku 
XXI wieku w Polsce, Agora to przede wszystkim nazwa jednego 
z najwi�kszych koncernów medialnych w kraju. Firma została 
zało�ona przez �rodowiska opozycyjne w kwietniu 1989 roku. 
Dzi� jest wła�cicielem mi�dzy innymi najbardziej wpływowego 
dziennika – Gazety Wyborczej, kilkudziesi�ciu lokalnych gazet 
i rozgło�ni radiowych, jedynego w kraju radia informacyjnego 
i udziałów w telewizji i projektach internetowych. Tworzenie 
Agory towarzyszyło najwi�kszym rozłamom w �rodowisku 
Solidarno�ci, kiedy to intelektuali�ci wcze�niej doradzaj�cy 
zwi�zkowcom odwrócili si� od nich i idei solidarno�ci 
społecznej. Gazeta Wyborcza – pocz�tkowo organ zwi�zku 
został mu ukradziony – twierdzi wielu działaczy i obserwatorów 
tamtejszych zdarze�. Były dziennikarz GW Stanisław Remuszko 
napisał na ten temat ksi��k� – monografi� pierwszych lat 
istnienia dziennika pod tyt. Gazeta Wyborcza. Pocz�tki i okolice. 
W wywiadzie dla miesi�cznika Obywatel, Remuszko mówił: 
„Wyborcza powstała ze �rodków i mo�liwo�ci ofiarowanych jej 
– na zasadach monopolu – przez ówczesne władze PRL. Ale 
grupie Michnika przydzielono nie prywatny papier Jaruzelskiego, 
dano do dyspozycji nie prywatn� drukarni� Kiszczaka, 
zaproponowano nie prywatny lokal redakcyjny Cioska. Wszystko 
to było własno�ci� społeczn�. Wykorzystuj�c t� własno�� oraz 
wymierny, poniewa� wyra�any poprzez kupowanie Gazety, 
kapitał społecznego zaufania, Wyborcza w ci�gu kilku miesi�cy 
dorobiła si� gigantycznego maj�tku, po czym tym maj�tkiem 
jej kierownictwo natychmiast uwłaszczyło si� prywatnie, 
niczym klasyczna spółka nomenklaturowa. To wła�nie uwa�am 
za nieuczciwe.“ O skolonizowaniu �wiadomo�ci �rodowisk 
dziennikarskich przez wpływowy koncern niech �wiadczy 
fakt, �e �aden ogólnopolski dziennik, tygodnik czy tabloid 
nie zgodził si� opublikowa� płatnej reklamy ksi��ki! „Jak 
w ostrzegawczym artykule wskazywał Ryszard Bugaj, dramat 
dla wolno�ci słowa zaczyna si� nie wtedy, gdy jedne media jak�� 
spraw� nagła�niaj�, inne za� j� przemilczaj�, lecz wtedy, gdy 
zdecydowana wi�kszo�� mediów to samo nagła�nia i to samo 
przemilcza. Wła�nie z tak� sytuacj� – odnosz�c� si� do ksi��ki 
Gazeta Wyborcza. Pocz�tki i okolice – mieli�my do czynienia 
przed trzema laty. Najnowsze wydarzenia dowodz�, i� w ci�gu 
tych trzech lat w polskiej demokracji nast�piły wyraziste zmiany 
na gorsze. W pocz�tkach 2000 roku ‚tylko‘ nie informowano 
czytaj�cego społecze�stwa o istnieniu ksi��ki. W pocz�tkach 
2003 roku seryjnie odmawiano druku płatnych ogłosze�, które 
o jej istnieniu miały informowa�.“ – dodaje autor w komentarzu 
do drugiego wydania ksi��ki. 
Historia Gazety Wyborczej to opowie�� o tym jak elity 
intelektualne, doradcy pierwszej Solidarno�ci z 1980 roku, 
tworz�c parti� Unia Demokratyczna i Obywatelski Komitet 
Parlamentarny, zawierzaj�c ameryka�skim doradcom 
ekonomicznym ze �rodowisk konserwatywnych, odwróciły si� 



od �rodowisk zwi�zkowych i w ci�gu kilku miesi�cy wprowadziły 
bezkompromisowe reformy według recepty neoliberalnej. Jeden 
z legendarnych doradców pierwszej Solidarno�ci, ekonomista 
prof. Tadeusz Kowalik wspomina to tak: „Zobrazuj� to scen�, 
która była dla mnie szokiem. Latem 1989 r. powróciłem 
z wykładów w nowojorskiej New School of Social Research. Nie 
tylko w tej uczelni, ale w�ród inteligencji nowojorskiej w ogóle, 
Republikanie s� traktowani jak reakcjoni�ci. I od razu trafiam 
do sali kolumnowej w Sejmie na wielk� debat� programow�, 
zorganizowan� przez Obywatelski Komitet Parlamentarny 
(uwa�aj�cy si� za emanacj� Solidarno�ci). Na podium siedz� 
republika�ski senator, pó�niejszy kandydat na prezydenta 
Robert Dole z mał�onk� – te� politykiem tej partii. Obok 
nich przez półtorej godziny peroruje Jeffrey Sachs zach�caj�c 
do wielkiego skoku w gospodark� wolnego rynku… I jeszcze 
Jacek Kuro� broni�cy koncepcji Sachsa, chocia� z odmiennych 
pobudek (desperackiego optymizmu).“ Noam Chomsky, 
w ksi��ce na temat postkolonialnej aktywno�ci kolejnych 
administracji USA pod tyt. Rok 501 Podbój trwa, opisuje 
J. Sachsa jako podró�uj�cego reformatora liberalizuj�cego 
z podobnym skutkiem kolejne ch�tne gospodarki Ameryki 
Południowej i Europy Wschodniej. Motywacje lewicuj�cej 
inteligencji by przemieni� si� w fundamentalistów rynkowych 
nie s� do dzi� jednoznacznie rozpoznane i stanowi� temat 
najci��szych oskar�e�. Kowalik wyznaje: „Mam bardzo wysokie 
mniemanie o Mazowieckim jako człowieku, o jego aksjologii. 
To był personalista, człowiek o du�ej wra�liwo�ci społecznej, 
ale istotnie, on nie rozumiał tego, na co si� godzi, jak wyznał, 
ze �ci�ni�tym sercem.“ 
 
S O L I D A R N O � � 
W tym roku mija 25 lat od utworzenia Niezale�nego 
Samorz�dnego Zwi�zku Zawodowego Solidarno��. W Gda�sku, 
gdzie Solidarno�� powstała, odbyły si� w sierpniu dwie, 
konkurencyjne uroczysto�ci upami�tniaj�ce t� rocznic� – 
oficjalna oraz (jak nazwali j� organizatorzy) – niezale�na od 
partii politycznych, administracji pa�stwowej i unijnej. 
Pocz�tki rozłamu w ruchu nast�piły ju� w latach 80tych. 
W nast�pnej dekadzie mo�na było zobaczy� wyra�nie na 
jak bardzo nie-solidarno�ciow� i bezwzgledn� konstrukcj� 
społeczno-polityczn� zgodziły si� elity doradców i twórców 
Solidarno�ci. Te, które par� tygodni temu oficjalnie �wi�towały 
25 lecie niezale�nego i samorz�dnego zwi�zku. Kostrukcja ta, 
to podr�cznikowy przykład neoliberalizmu. System ten po 1989 
wprowadzany był praktycznie przez ka�d� ekip� rz�dz�c� – 
niezale�nie od tego, czy była ona postkomunistyczna, centrowa 
(doradcy Solidarno�ci) czy „prawicowa“ (solidarno�ciowa). 
Nale�y doda�, �e powy�szy podział niewiele ma wi�c wspólnego 
z tradycyjnym podziałem na lewic� i prawic�. 
Jednocze�nie od lat wszystkie media głównego nurtu – prywatne 
i pa�stwowe – pracuj� solidarnie nad tym, by Polacy mieli 
liberalne pogl�dy (wynika to oczywi�cie z faktu, �e staraj� si� 
o tych samych reklamodawców). Dzi�ki temu temat z poziomu 
ideologii został przeniesiony na poziom j�zyka. W 2005 roku 
dziennikarz prowadz�cy audycj� publicystyczn� w radiu 
informacyjnym, dziwi si�, jak mo�na poj�cie liberalizm kojarzy� 
z czym� negatywnym! Niewiele pozostało z rozbudzonych 



przez Solidarno�� mitów romantycznych. Wcieleniem mitu 
wolno�ci stał si� wolny rynek, mit solidarno�ci społecznej 
musiał zosta� przemieniony w milcz�ce przyzwolenie 
na eksperymenty ekonomiczne i społeczne. Samo słowo 
‚solidarno��‘ – obce polityce, a pochodz�ce raczej ze słownika 
etyki – jest trudniejsze do zredukowania. A znaczy przecie� 
tyle, co wra�liwo�� społeczna. 
We wrze�niu 2005 roku w Polsce, podobnie jak w Niemczech 
odbyły si� kolejne wybory do parlamentu. Wszystkie partie 
reprezentuj�ce wymienione skrzydła deklarowały w swoich 
programach kontynuacj� haniebnej okupacji Iraku, podkre�laj�c 
warto�� tego procederu dla polskiej gospodarki i wizerunku 
politycznego. W tym samym czasie bezrobocie w skali 
kraju wynosi 20%. Prawie jedna trzecia dzieci w Polsce jest 
niedo�ywiona, a ponad 60% społecze�stwa �yje poni�ej granicy 
ubóstwa. Andrzej Gwiazda, jeden z przywódców Solidarno�ci 
z 1980 roku uwa�a, �e (pierwsza) Solidarno�� była „pierwszym 
masowym, zorganizowanym ruchem antyglobalistycznym, cho� 
wówczas nie wiedzieli�my o tym. Trudno dzisiaj powiedzie�, 
jak przebiegałaby transformacja ustroju pod kontrol� pierwszej 
Solidarno�ci. Jednego tylko mo�emy by� pewni – determinizm 
historyczny był Solidarno�ci całkowicie obcy. Haslo ‚Nie ma 
alternatywy dla planu Balcerowicza‘, zostałoby po prostu 
wy�miane.“ 
Tadeusz Kowalik, ko�cz�c wywód na temat dziedzictwa 
zwi�zku dodaje: „Ilekro� pytam Chi�czyków, sk�d si� wzi�ła ich 
autorytarno-rynkowa koncepcja transformacji, odpowiadaj�: 
‚wyci�gn�li�my wnioski z negatywnego do�wiadczenia polskiej 
Solidarno�ci‘“. 
 
S F X 
SFX to skrót poj�cia efekt specjalny, pochodz�cego z j�zyka 
produkcji filmowej. Hiszpa�ski socjolog Manuel Castells, u�ywa 
metafory SFX dla opisania współczesnej, wirtualnej przestrzeni 
społecznej (czy raczej – jak pisze – realnej wirtualno�ci). 
„Wszystko jest efektem specjalnym“ mówi w rozmowie z Cliff 
Barney’em. Szczególn� skłonno�� do potwierdzania trafno�ci 
tej obserwacji maj� współcze�ni politycy. 
3 tygodnie przed tegorocznymi wyborami do parlamentu, 
Stowarzyszenie Attac Polska, w ramach dialogu społecznego 
rozesłało do wszystkich komitetów wyborczych dokument, 
zawieraj�cy pytania na temat polityki gospodarczej 
reprezentowanych przez nie partii. Pytania dotyczyły takich 
spraw jak minimalny dochód gwarantowany, prywatyzacja 
słu�by zdrowia, polityka podatkowa, konstytucja europejska, 
okupacja Iraku i podatek Tobina, którego wprowadzenia 
domagaj� si� stowarzyszenia Attac na całym �wiecie. Na 
pytania odpowiedziały tylko dwie partie – ultralewicowa Polska 
Partia Pracy i Zieloni 2004, (którzy startowali w wyborach 
wspólnie z Socjaldemokracj� PL). Obie partie, mówi�ce 
wprawdzie współczesnym j�zykiem, s� siłami nowymi, 
marginalizowanymi przez media i (w ró�nym sensie) elitarnymi. 
Pozostałe ugrupowania nie były uprzejme napisa� nawet kilku 
kurtuazyjnych zda�. 
3 tygodnie pó�niej – jak politycy ludziom, tak ludzie politykom. 
W wyborach parlamentarnych 24 wrze�nia, frekwencja 
wyniosła około 40 procent i była najni�sza od 1989 roku. Polacy 



s� zm�czeni sprawami publicznymi, a zgodnie z doktryn� 
i wymogami nowego ustroju – zaj�ci swoimi prywatnymi 
sprawami. S� nieufni wobec polityków, którzy od lat zmieniaj�c 
nazwy partii, traktuj� słu�b� publiczn� jak prywatny interes 
(o czym �wiadcz� kolejne, ujawniane w ostatnich latach afery 
dotycz�ce wszystkich dotychczasowych ekip rz�dz�cych). Jako 
jeszcze jedna ‚nowa‘ formacja na polskim rynku politycznym 
pojawiła si� w tym roku partia demokraci.pl. Jest to kolejna nowa 
nazwa Unii Wolno�ci – partii, która w roku 1989 jeszcze jako 
Unia Demokratyczna tworzyła pierwszy solidarno�ciowy rz�d. 
Według bada� opinii publicznej demokraci.pl s� kompletnie nie 
znani ponad 20 procentowi Polaków! Polacy polityk� przestali 
si� interesowa�, a tym bardziej czynnie w niej uczestniczy�. 
W takiej atmosferze wybory wygrywaj�: Prawo i Sprawiedliwo�� 
(PiS), prawicowa partia braci Kaczy�skich i ultraliberalna 
Platforma Obywatelska (PO), które przeprowadziły najbardziej 
spektakularne wizualnie kampanie wyborcze. Lider pierwszej 
z nich, jako prezydent Warszawy wsławił si� w tym roku 
wydaniem zakazu organizacji Parady Równo�ci. Paradoksalnie 
– jego partia proponuje prospołeczny, niemal lewicowy 
program gospodarczy, poł�czony jednak z prawicow� ideologi� 
silnych rz�dów prezydenckich i odwoła� do narodowej tradycji. 
PO reprezentuje natomiast najbardziej radykaln� ideologi� 
neoliberaln� (obni�enie i wprowadzenie podatku liniowego, 
likwidacja najni�szej pensji gwarantowanej, liberalizacja 
kodeksu pracy, płatne studia i prywatyzacja słu�by zdrowia). 
PO to przebojowy i najbardziej bezkompromisowy odłam 
wspomnianej wy�ej, legendarnej Unii Wolno�ci. Obie partie 
pracuj� wspólnie nad utworzeniem rz�du. Podczas gdy partia 
Kaczy�skich wygrała wybory głównie dzi�ki koncepcjom 
antyliberalnym. 
Po raz pierwszy od 1989, w czasie tegorocznej kampanii, na 
pierwszy plan wysun�ła si� retoryka walki mi�dzy obozem 
liberalnym a prospołecznym. Nadzieja, �e powoli odchodzi 
do historii dotychczasowa identyfikacja, przebiegaj�ca 
pomi�dzy biegunami postkomunizmu i etosu opozycyjnego, 
prawdopodobnie jest przedwczesna. Mo�na jednak liczy� na 
to, �e chwiej�ca si� konstrukcja polskiego pa�stwa, odrywaj�ca 
si� przez ostatnie lata coraz bardziej od rzeczywisto�ci, 
zaczyna by� powoli sprowadzana na ziemi� i konfrontowana 
ze współczesnymi problemami. Nikt z nas jednak nie wierzy, 
�e politycy – niczym uczniowie Barona Munchausena – zrobi� 
to skutecznie sami. 
Ciekawe, �e w �rodowiskach artystycznych i młodej inteligencji 
nieproporcjonalnie wi�kszy sprzeciw wzbudzaj� (nieestetyczni 
i poniek�d absurdalni bli�niacy) bracia Kaczy�scy, ni� 
rzeczywi�cie antyspołeczni i antydemokratyczni (acz eleganccy 
i z powi�zaniami biznesowymi) politycy Platformy Obywatelskiej. 
Przekonamy si� za jaki� czas, czy to tylko brak �wiadomo�ci 
i emocjonalne czytanie polityki, czy mo�e gra, dzi�ki której 
mo�na wi�cej wygra�. A jest o co si� stara� – w kraju, 
w którym nie ma rynku sztuki, nie istnieje system podatkowy, 
zach�caj�cy do wspierania kultury, a trzeci sektor niezale�nych 
stowarzysze� i fundacji został niemal zamordowany razem 
z ideami pierwszej Solidarno�ci, Minister Kultury pozostaje 
jedynym lokalnym mecenasem sztuki. W tej sytuacji sztuka 
krytyczna, zaanga�owana politycznie wobec współczesnych 



problemów jest w naszym kraju prawie niewidoczna. 
I mo�e – wbrew udramatyzowanym protestom �rodowisk 
artystycznych – wygrana PiS to mniejsze zło. Polityka PO 
nie pozwala mie� nadziei �e istnieje cokolwiek poza SFX. 
Kaczy�scy w tym kontek�cie wygl�daj� przynajmniej bardziej 
realnie. A cytowany wcze�niej prof. Tadeusz Kowalik zauwa�a, 
�e „wbrew pozorom w �rodowisku ekonomistów liczba 
fundamentalistów rynkowych jest bardzo mała, co wi�cej – 
wi�kszo�� z nich jest rozgoryczona.“ 
 
C R E A T I V E    C O M M O N S 
Na szcz��cie krytyka politycznego status quo, lansowanego 
przez media i wi�kszo�� polityków wraz z nie�miałymi 
d��eniami by odzyska� sfer� publiczn� pojawia si� w ostatnich 
dwóch latach nie tylko ze strony du�ych konserwatywnych 
czy populistycznych partii. Pozostawmy bez odpowiedzi 
pytanie czy wynika to z diagnozy lokalnej rzeczywisto�ci czy 
mo�e pojawia si� u nas z kilkuletnim opó�nieniem moda na 
alterglobalistyczny aktywizm. Jako wa�n�, graniczn� dat� 
mobilizacji �rodowisk krytycznych mo�na wymieni� kwiecie� 
2004, kiedy w Warszawie odbyło si� Europejskie Forum 
Ekonomiczne. �rodowiska alterglobalistyczne zorganizowały 
wtedy kilka równoległych konferencji i debat, noc z teatrami 
niezale�nymi i kilkutysi�czn�, pokojow� manifestacj� w ramach 
której spotkali si� krytycy fundamentalizmu rynkowego 
z ró�nych �rodowisk. Antyszczytowi towarzyszyła polska 
sekcja Indymediów. Od tego czasu w Gda�sku regularnie 
ze swoimi komentarzami billbordowymi wyst�puje RAT 
(Radykalna Akcja Twórcza). Od niedawna działa kolektywna 
pracownia OBIN. W Krakowie co jaki� czas pojawia si� grupa 
performersko-teatralna Pif-Paf, w internecie mo�na znale�� 
coraz wi�cej warto�ciowych stron i tekstów autorskich oraz 
tłumacze� autorów zagranicznych, konsekwentnie pomijanych 
przez media głównego nurtu. W 2004 roku, z pi�cioletnim 
opó�nieniem ukazuje si� polskie tłumaczenie No Logo Naomi 
Klein. W najbli�szych miesi�cach uka�e si� zbiór tekstów 
osobowo�ci polskiego ruchy alterglobalistycznego. 
W kwietniu 2005 roku oficjalnie rozpocz�ła działalno�� polska 
sekcja Creative Commons. Ceative Commons (CC) powstało 
w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy naukowców 
(przede wszystkim prawników) i działaczy zaanga�owanych 
w ochron� wspólnych dóbr kulturowych oraz domeny publicznej. 
Podstawowym celem organizacji, wspieranej przez wydziały 
prawa uniwersytetów Stanford i Harvard, jest umo�liwienie 
twórcom rozpowszechnianie poprzez Internet własnych dzieł 
na licencjach zapewniaj�cych jedynie cz��ciow� ochron� praw 
autorskich. Opracowane przez CC licencje cz��ciowo lub 
w pełni zwalniaj� u�ytkowników z konieczno�ci respektowania 
praw autorów. S� w�ród nich licencje zezwalaj�ce na swobodne 
rozprowadzanie dzieła, ale jedynie w oryginalnej postaci, 
umo�liwiaj�ce przerabianie i kopiowanie utworu pod warunkiem 
przywołania nazwiska autora pierwowzoru lub dopuszczaj�ce 
tylko niekomercyjne zastosowanie pochodnych produktów. 
Dzieła obj�te licencjami CC nie trafiaj� do domeny publicznej 
– prawa autorskie pozostaj� zachowane, ale umo�liwiaj� 
udost�pnienie dzieła szerokiemu gronu u�ytkowników. 
Licencje CC zostały opracowane z my�l� o wszelkiego rodzaju 



materiałach: stronach internetowych, muzyce, zdj�ciach, 
filmach, literaturze czy materiałach edukacyjnych i artykułach 
naukowych. 
Rok temu na Ukrainie odbywało si� co�, co specjali�ci 
organizuj�cy kampani� wyborcz� kandydata na prezydenta 
Wiktora Juszczenk� oraz media nazwały Pomara�czow� 
Rewolucj�. Kilka miesi�cy pó�niej dowiedzieli�my si�, �e prawa 
autorskie do pomara�czowych symboli nale�� do Andrija 
Juszczenki – syna nowowybranego prezydenta. Wpadka 
ta – dotycz�ca prywatyzacji własno�ci publicznej, jak� bez 
w�tpienia była Pomara�czowa Rewolucja i jej symbole – została 
wyciszona dosy� szybko komentarzami podkre�laj�cymi 
fakt ujawnienia skandalu. Jest lepiej, bo wcze�niej na takie 
tematy nie mo�na było nawet pisa�. Chyba, �e zryw ten był 
manipulacj� – jak uwa�a cz��c komentatorów – spektakularn� 
produkcj� agencji PR i doradców odpowiedzialnych za 
kampani� Juszczenki – wtedy nasi bohaterowie maj� wi�kszy 
kłopot moralny ni� tylko odpowiedzialno�� za kradzie� 
i paserstwo własno�ci publicznej. Gdy na Ukrainie walczono 
o fotel prezydenta w Komisji Europejskiej trwała zaci�ta 
debata na temat wprowadzenia (wzorem USA) patentów na 
algorytmy programów komputerowych. Lobbing koncernów 
medialnych realizowany był według tych samych metod PR co 
kampania ukrai�skiego prezydenta. Towarzyszyły jej jednak 
masowe protesty �rodowisk informatycznych. To wła�nie ruch 
informatyków, zapocz�tkowany przez wizjonera Richarda 
Stallmana był inspiracj� dla twórcy idei Creative Commons 
– Lawrence Lessiga. Pisze on o tym we wst�pie do swej 
ksi��ki Free Culture – biblii projektu CC: „Inspiracj� dla tytułu, 
a tak�e wielu tez tej ksi��ki, były prace Richarda Stallmana 
oraz działalno�� Free Software Foundation. W rzeczy samej, 
kiedy ponownie odczytuj� teksty Stallmana, a szczególnie 
jego eseje z ksi��ki Free Software, Free Society, zdaj� sobie 
spraw�, i� wszelkie teoretyczne kwestie, które rozwijam, s� 
tak naprawd� sprawami, o których Stallman pisał dekady 
wcze�niej.“ 
Zawłaszczanie sfery publicznej przez dyskurs korporacyjny 
jest prawdopodobnie o wiele bardziej odczuwalne w krajach 
Europy Wschodniej ni� w „starej“ Unii (mo�e z wyj�tkiem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii), ale dotyczy całego �wiata. P�d do 
bezkrytycznego prywatyzowania wszystkiego co ma jak�kolwiek 
warto��, dyktatura własno�ci prywatnej i deprecjonowanie 
wszelkich idei wspólnotowych (kojarzonych przez polskie 
media i przeciwników z komunizmem) wygl�daj� czasem 
groteskowo. Strategie i my�lenie korporacyjne udzielaj� si� 
tak�e urz�dnikom pa�stwowym i samorz�dowym ka�dego 
szczebla. Szefowie – powoływanych w tym roku z inicjatywy 
ministra kultury Waldemara D�browskiego – Regionalnych 
Towarzystw Zach�ty Sztuk Pi�knych, tworz�cy aktualnie 
w wi�kszych miastach publiczne kolekcje sztuki współczesnej, 
szkoleni s� w ministerstwie, by prace od artystów kupowa� 
według umów, które przypominaj� najbardziej drapie�ne 
poczynania koncernów płytowych, legendarnie wykorzystuj�cych 
naiwnych muzyków rockowych. Sprzedaj�c do kolekcji np. 
jeden egzemplarz filmu wideo, artysta zobligowany jest do 
przekazania Towarzystwu na wył�czno�� wszelkich maj�tkowych 
praw autorskich do dzieła (zrealizowanego np. w edycji 5 



egzemplarzy). W tym kontek�cie rozwój ruchu Creative Commons 
na �wiecie i w Polsce wygl�da jak powiew �wie�ego powietrza. 
Bo CC to wspólczesna forma solidarno�ci społecznej. Ruch nie 
sprowadza si� jedynie do tworzenia regulacji prawnych, nie jest 
to tylko kilka licencji b�d�cych alternatyw� wobec re�imu prawa 
autorskiego. CC to przede wszystkim odwołanie do warto�ci 
wspólnych dla pierwszej Solidarno�ci i współczesnych ruchów 
alterglobalistycznych – jest to tradycja współpracy stawianej 
ponad konkurencj� i wolnego dost�pu do informacji, zamiast 
niedemokratycznych barier: „Ta tradycja to sposób, w jaki 
powstaje nasza kultura (…) przychodzimy z tradycji ‚wolnej 
kultury‘ – przy czym słowo ‚wolna‘ nie oznacza, �e co� jest 
‚wolne od opłaty‘, jak na przykład piwo rozdawane za darmo (�e 
posłu�� si� porównaniem u�ywanym przez zało�yciela ruchu na 
rzecz wolnego oprogramowania). Chodzi tu o ‚wolno��‘ w takim 
znaczeniu, jak w zwrotach: wolno�� słowa, wolny rynek, wolny 
handel, wolno�� gospodarcza, wolna wola czy wolne wybory. 
Wolna kultura wspiera i chroni twórców oraz wynalazców. 
Dzieje si� to w sposób bezpo�redni (przez udzielanie praw 
własno�ci intelektualnej), ale tak�e w sposób po�redni: przez 
ograniczanie zasi�gu tych praw tak, aby kolejnym twórcom 
i wynalazcom zagwarantowa� mo�liwie najwi�ksz� wolno�� od 
kontroli przeszło�ci“ – pisze L. Lessig. Polska edycja Free Culture 
została przygotowana w oparciu o kolektywne tłumaczenie 
(które mo�na było �ledzi� na stronie internetowej i wł�cza� si� 
do procesu), wydana w formie ksi��kowej i zgodnie z licencj� CC 
umieszczona w internecie. We wst�pie do wydania polskiego, 
autor napisał: „Nad kominkiem w mojej jadalni wisi plakat, który 
kupiłem w 1982 roku podczas podró�y do Europy Wschodniej 
i Zwi�zku Radzieckiego. Został oprawiony, by chroni� zwykły, 
�ółkn�cy papier, z pojedynczym słowem wypisanym na czerwono 
po�rodku: Solidarno��. Mieszka�com Zachodu, przynajmniej 
tym na tyle dorosłym, by pami�ta� 1980 rok, tak kojarzy si� 
Polska. My�limy o walce i oporze wyprzedzaj�cym swój czas, 
który jednak budował podwaliny wolno�ci. (…) Podobna walka 
jest głównym tematem mojej ksi��ki.“ 
 
P U B L I C Z N O � � 
Demokracja przedstawicielska to tylko namiastka demokracji. 
Społecze�stwo tu� po kolejnych wyborach staje si� 
publiczno�ci�, skazan� na obserwowanie poczyna� wybranych 
przez wi�kszo�� liderów. Krakowski socjolog i anarchista Rafał 
Górski w ksi��ce Demokracja Uczestnicz�ca w samorz�dzie 
lokalnym pisze: „Ustrojodawcy okazali obywatelom brak 
zaufania i przekazali uprawnienia władcze przedstawicielom, nie 
daj�c w zamian realnych procedur kontrolnych i odwoławczych 
ludziom na dole drabiny społecznej. (…) Po odej�ciu od urny 
reklamacja nie jest uwzgl�dniana.“ 
Tytuł projektu SFX : Publiczno�� mo�na odczytywa� 
przynajmniej na dwa sposoby. Słowo „publiczno��“ w j�zyku 
polskim to jednocze�nie okre�lenie aspektu danej rzeczy 
(np. publiczno�� przestrzeni), a tak�e okre�lenie grupy 
odbiorców, widzów jakiego� zdarzenia. Pierwsze odczytanie 
tytułu dotyczy interpretacji sfery publicznej jako efektu 
specjalnego wyprodukowanego w toku �ycia społecznego 
(ze wszelkimi konsekwencjami i potencjałem takiej sytuacji 
wyemancypowania). Drugie odczytanie, to pytanie o relacje 



mi�dzy efektem specjalnym – konstrukcj�, spektaklem – a jego 
publiczno�ci�. 
Mo�e dzi� nale�y mówi� nie tyle o spektaklu i widzu, ale np. 
o czytelniku portalu internetowego, któremu odebrano prawo 
komentowania czytanych tekstów. Od czasu warszawskiego 
Forum Ekonomicznego, wi�kszo�� wpływowych portali 
stosuje ograniczenia w mo�liwo�ci umieszczania komentarzy 
do informacji politycznych i usuwa opinie nawet ogólnie 
krytykuj�ce system. Stosowane s� np. kilkudniowe blokady 
mo�liwo�ci komentowania z komputera, z którego wcze�niej 
wysłano zablokowany post. Tak spacyfikowana publiczno�� 
zaczyna reagowa� i dra�ni� struktur� SFX coraz bardziej. Mo�na 
nawet zaryzykowa� my�l, �e w skali globalnej wiarygodno�� 
postmodernistycznego SFX wyczerpała si� symbolicznie w dniu, 
kiedy policja w Genui zabiła demonstranta. System ugina si� 
pod swoim ci��arem, ale grup� szczególnie przedłu�aj�c� 
trwanie hermetycznego SFX s� nie tylko jej budowniczowie, 
ale bierna publiczno��, która pozostaje w wi�kszo�ci. Ci 
natomiast, którzy s� „aktywni“ i wchodz� w relacje z SFX 
władzy, zawłaszczonej przez profesjonalistów, media i 
korporacyjny lobbing, przemieniaj� si� z biernej publiczno�ci 
w „aktywistów“ – uczestnicz� w procesach społecznych 
i kulturowych. Konfrontacja pomi�dzy symbolicznymi 
konstrukcjami SFX, a krytyczn� i twórcz� refleksj� wyznacza 
pole działania w ramach projektu SFX : Publiczno��. 
Zale�y nam zatem nie tyle na „publiczno�ci“ co na 
„uczestnictwie“ – artystów, aktywistów, osób współpracuj�cych 
a� po osoby odwiedzaj�ce wystaw� – na partnerskich 
zasadach wpisuj�cych si� w bardzo �wie�� metafor� 
„peer2peer“ (bezpo�redniej wymiany informacji w poziomo, 
demokratycznie ustrukturyzowanej sieci). Na codzie� wszyscy 
jeste�my publiczno�ci� systemu i parszywymi kolaborantami. 
Na ile wł�czamy si� w uczestnictwo i dialog (mi�dzy sob� 
i z systemem), o�ywiaj�c stary, habermasowski „Lebenswelt“, 
na tyle wskrzeszamy mi�dzyludzk� solidarno�� (jakkolwiek 
brzmi to patetycznie). Parafrazuj�c wypowied� francuskiego 
dziennikarza Bernarda Margueritte, ko�cz� wi�c te refleksje 
my�l�, która mogłaby by� mottem naszego projektu: „Nie 
w�tpi�, �e tak samo jak ongi� Solidarno�� rozprawiła si� 
z nieludzkim materializmem komunistycznym, tak samo 
solidarno�� jutro rozprawi si� z nieludzkim materializmem 
neoliberalnym.“ 
 
 


