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Eben Moglen (ur. 1956 r.) jest prawnikiem, historykiem prawa i programistą. Pracuje na Columbia 

University w Nowym Jorku. Wspólnie z Richardem Stallmanem stworzył wolne licencje GNU. Pełni 

funkcję prezesa Software Freedom Law Center. Założył Freedom Box Foundation.  To 

prawdopodobnie najważniejszy filozof naszych czasów, o którym nigdy nie słyszeliście. Jego 

wybiegające daleko w przyszłośd diagnozy i zdolnośd do analitycznego sprowadzania złożonych 

problemów do prostych recept powoduje, że trwale zmienił życie wielu osób, które chodby 

przypadkiem weszły w kontakt z jego myślą. 

W Wolności w chmurze Moglen udowadnia, że pierwszy raz w dziejach mamy realną szansę na 

osiągnięcie wolności. Warunkiem jest obranie właściwych kierunków – wolnego oprogramowania , 

wolnego sprzętu, wolnego pasma i wolnej kultury. Tylko w taki sposób możemy zaprowadzid 

sprawiedliwośd społeczną. Autor przestrzega jednak, że nie możemy zwlekac zbyt długo: Możemy 

odłożyd to do wtorku, ale jak długo chcemy czekad? Codziennie przechwytywanych jest coraz więcej 

danych, których nie będziemy w stanie odzyskad. Codziennie gromadzi się coraz więcej informacji w 

rękach ludzi, którzy i tak mają zbyt wiele. To nie jest sytuacja, w której możemy powiedzied 

„pewnego dnia się za to zabiorę”. Druk Wolności w chmurze zostanie sfinansowany ze środków 

zebranych w trakcie zbiórki BookRage. 

,Chmura" oznacza dla serwerów odzyskanie wolności, wolności 

przemieszczania się, wolności tańca, wolności łączenia się, rozdzielania, 

agregowania i wykonywania całego mnóstwa sztuczek. Serwery uzyskały 

wolność, ale klienci nie uzyskali nic. 

* 

Chmura oznacza, że nie mamy już środków godnej zaufania kontroli nad 

katastrofą dziejącą się na naszych oczach. Bo twoje prawo to ludzkie prawo 

ograniczone do pewnego terytorium, natomiast serwer jest w chmurze, a to 

znaczy, że jest jeden krok przed jakąkolwiek regulacją: ,,Właśnie sobie 
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uświadomiłem, że jestem przedmiotem regulacji, myślę, że teraz przeniosę się 

do Oceanii” 

Witamy w chmurze. 

Od redakcji 

Pamiętacie bajkę o Jasiu, który po latach służby dostaje od swojego pracodawcy sztabkę złota i rusza 

w powrotną drogę do domu? W trakcie podróży spotyka ludzi, którzy nakłaniają go kolejno do 

zamiany złota na krowę, krowy na prosiaka, prosiaka na gęś, aż ostatecznie zostaje mu tylko polny 

kamieo i... przeświadczenie, że zrobił świetny interes. 

Cóż, to historia o nas i o tym, jak jako społeczeostwo zrezygnowaliśmy z naszej szansy na wolnośd i 

sprawiedliwośd społeczną, którą umożliwid miał rozwój nowych form komunikacji. Oddaliśmy ją w 

zamian za złudne poczucie bezpieczeostwa i odrobinę komfortu. Dziś pozwalamy się szpiegowad, 

zgadzamy się, by nami manipulowano przy użyciu marketingowych sztuczek, wykorzystujących dane 

o naszej aktywności w Sieci. Jesteśmy profilowani i akceptujemy to, że docierają do nas starannie 

przefiltrowane informacje. Płacimy za możliwośd słuchania muzyki, którą jednak nie możemy 

podzielid się z przyjaciółmi, chociaż mamy do tego prawo w ramach dozwolonego użytku. 

Akceptujemy to, że kultura i wiedza, dobro wspólne, wypracowane przez tysiące lat, stały się 

towarami, dostępnymi tylko dla tych, którzy mają pieniądze. 

W świecie, w którym dominuje ideologia własności intelektualnej pozytywne ludzkie odruchy --- chęd 

zdobywania wiedzy, potrzeba dzielenia się i kreatywnej ekspresji --- przedstawiane są jako działalnośd 

antyspołeczna, nielegalna i szkodliwa dla rozwoju społecznego, redukowanego wyłącznie do 

wskaźników wzrostu gospodarczego. 

Dlatego przedstawiamy Wam człowieka, który udowadniania, że wciąż istnieje szansa na zdobycie 

wolności. To amerykaoski prawnik, historyk prawa i programista, Eben Moglen. Prawdopodobnie to 

najważniejszy żyjący filozof, o którym nigdy nie słyszeliście. 

Jego ideę można streścid w jednym zdaniu, które znajdziecie w niniejszej książce: 

,,Kierunek, w którym powinniśmy iśd to wolnośd uzyskana za pomocą wolnego oprogramowania po 

to, by zaprowadzid społeczną sprawiedliwośd". 

Moglen jest przekonany, że po raz pierwszy w dziejach mamy realną --- bo Moglen jest realistą --- 

szansę zrealizowania postulatów wolności myśli i sprawiedliwości dla wszystkich. Co daje nam tę 

unikatową możliwośd? Rozwój technologiczny połączony z etyczną refleksją. A jakie są składniki tej 

praktycznej rewolucji? 

To wolne oprogramowanie, wolny sprzęt, wolna kultura i wolne pasmo. 

Wolna kultura to dorobek ludzkich umysłów otwarty na dowolne wykorzystanie, uwolniony od 

trwających dziesiątki lat monopoli intelektualnych. Ponownie przywrócone ludziom kultura, nauka i 

edukacja, przełożone na strumienie bitów, to szansa na wyemancypowanie się każdego i każdej. 

Wolne oprogramowanie pozwala nie tylko rozwijad technologię niezbędną do dystrybucji tego dobra 

wspólnego po zerowych kosztach. Razem z wolnym pasmem do transmisji danych i sprzętem 
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komputerowym pozwalają uniknąd manipulacji i inwigilacji. Pamiętajmy, że znaczące częśd naszej 

komunikacji --- tej prywatnej, zawodowej, społecznikowskiej, czy politycznej --- dziś odbywa się z 

wykorzystaniem spektrum elektromagnetycznego (skoro jest dla nas oczywiste, że nikt nie powinien 

otwierad na poczcie naszych listów, czemu więc pozwalamy korporacjom i urzędnikom paostwowym 

czytad nasze e-maile). 

Moglen wskazuje, że nasze stosunki społeczne zależą od warunków ekonomicznych, w jakich 

działamy. Dlatego zwraca uwagę, że internet radykalnie obniżył koszty ,,produkcji" i dystrybucji 

informacji (wiedzy, kultury, oprogramowania). Ruch na rzecz wolnego oprogramowania --- czyli 

tysiące programistek/ów biorących udział w jednym wspólnym projekcie --- udowodnili zaś, że 

możliwa jest kooperacja na odległośd i skalę wcześniej niespotykaną. Dodajmy, bo to ważny 

argument, że kooperacja ta ma charakter dobrowolny i często nieodpłatny, a jej efekty okazują się 

lepsze od efektów prac wysoko opłacanych pracowników korporacji. Zatem nakłady finansowe nie 

powinny byd dłużej ,,barierą wejścia" w obieg informacji. 

Dobrze, ale jeżeli to takie proste, może ktoś zapytad, to dlaczego jeszcze nie odrzuciliśmy tych 

ograniczeo? 

Na przeszkodzie dojrzewania do wolności wciąż jeszcze stoi kapitalizm ze swoją XX-wieczną formą. W 

szeroko znanym i komentowanym tekściemanifest.com.unistyczny Moglen wprost odwołuje się 

do Manifestu komunistycznego Marksa i przedstawia własną analizę postindustrialnego 

społeczeostwa opierając się o klasyczną krytykę kapitalizmu. Metodą twórczego remiksu, 

wykorzystując cytaty z tekstu oryginalnego, dopowiada ciąg dalszy opowieści o walce klas. Pod tymi 

zabiegami literackimi kryje się trzeźwa ocena czynników, które faktycznie wpływają na pozycję 

obywatelek i obywateli w świecie zdominowanym przez technologie cyfrowe i neoliberalny 

kapitalizm. 

Dominacja nie-wolnych rozwiązao opiera się na nieuzasadnionych już dziś przywilejach pewnych grup 

ludzi, czy prowadzonych przez nich biznesów. Specjalne regulacje prawne dotyczące nadawców, 

pośredników w obrocie ikonami kulturowymi, czy prasy --- uzyskane nie zawsze uczciwie --- są 

tuszowane przez językowe metafory, które sprawiają, że nawet nie myślimy o możliwych 

alternatywach --- pisze o tym Moglen w esejach Niewidoczna biesiada i Przeciwko wolności prasy i 

honorowi. 

Oprócz metafor niezwykle skutecznym zabiegiem powstrzymującym zmianę okazuje się technika FUD 

(ang. fear, uncertainty, doubt), o której pisze Moglen w Zwycięstwie anarchizmu: 

Jasiowi przecież nikt niczego nie ukradł, sam wszystko oddał, prawda? Nieznajomi po prostu mówili 

Jasiowi: ,,uważałbym z tym prosiakiem, słyszałem, że w sąsiedniej wsi ktoś ukradł gospodarzowi 

wieprzka, wiem, że to nie ty, ale po co ci te nieprzyjemności..." 

Sianie strachu, niepewności i wątpliwości, jako strategia zwalczania konkurencji, sprawdza się 

świetnie --- dopóki nie zostaje poddana krytycznej refleksji i weryfikacji w działaniu. Bo Moglen jest 

nie tylko prawnikiem, ale także zawodowym programistą, i wie, że do sukcesu potrzebne są nie tylko 

idee, ale i ich sprawdzenie w działaniu. Jak pisze w eseju Zwycięstwo anarchizmu: 
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,,Rewolucja praktyczna, jak wykazali koledzy i przyjaciele, z którymi pracuję od dwudziestu lat, opiera 

się na dwóch filarach: weryfikacji koncepcji (proof of concept) i działającym kodzie (running code). 

Innymi słowy: najpierw działaj, a potem pozwól, by przyjęły się implikacje tego, co zostało zrobione." 

Ta praktyczna rewolucja, o której mówi, zaczęła się wraz z ruchem wolnego oprogramowania --- jego 

historię znajdziecie w rozdziale Zwycięstwo anarchizmu. Ostatnie lata przyniosły nam jeszcze jedną 

zmianę technologiczną, tzw. chmurę. Nie musimy już tracid czasu i pieniędzy na instalowanie na 

własnym sprzęcie aplikacji --- możemy korzystad z nich on-line. Nie potrzebne nam pojemne twarde 

dyski --- możemy wszystko przechowywad na wirtualnych serwerach. Przyjęte entuzjastycznie przez 

internautów rozwiązanie kryje w sobie jednak kolejną pułapkę --- przestrzega Moglen w 

tekście Wolność w chmurze. Jeśli efekty mojej pracy znajdują się na serwerze jakiejś instytucji, nie 

wiem, co jest do nich dodawane (może na przykład programy szpiegujące) ani czy pewnego dnia ktoś 

ich nie użyje w niekorzystny dla mnie sposób albo po prostu wyrzuci je wszystkie do kosza. Jeśli więc 

ktoś oferuje nam coś za darmo, Moglen radzi zachowad czujnośd. Wiara w dobre intencje korporacji 

to jednak zbyt daleko posunięta naiwnośd. ,,Lepiej zostaw mi tego prosiaka, wiesz, mówię tak tylko 

dlatego, że się o ciebie troszczę..." 

Możecie się zastanawiad, dlaczego Moglen, jeśli jest tak ważny, to jest tak mało znany? Popularności 

z pewnością Moglenowi nie przysparza wymagający styl jego tekstów. Wielokrotnie złożone zdania 

pełne są pojęd, których znaczenia trzeba szukad w słowniku, bo swobodnie operuje on terminologią 

naukową, literacką, techniczną i filozoficzną. Lektura jego tekstów wymaga więc wysiłku i skupienia 

uwagi, co jest szczególnie trudne dziś, kiedy ogromne ilości informacji codziennie walczą o naszą 

uwagę. Staraliśmy się Wam tę lekturę ułatwid opracowując ponad 150 przypisów redaktorskich, które 

uzupełniają uwagi Autora umieszczone na koocu książki. 

A zatem... jest rok 2013 w.e. Cała Galia jest podbita przez Rzymian... Cała? Nie! Jest mała osada, w 

której nieugięci Gallowie wciąż jeszcze stawiają opór najeźdźcy. A legioniści z rzymskich garnizonów 

stacjonujących w warownych obozach Diznejum, Majkrosoftorium, Guglium i Fejsbukarium nie mają 

łatwego życia. Gallowie mają bowiem brodatego druida Ebenunixa, który przyrządza im magiczny 

napój dodający mocy. A jego składniki to: wolne oprogramowanie, wolny sprzęt, wolna kultura i 

wolne pasmo. 

 


