
MAGDALENA KURSA: Wokół wszyscy
wciąż mówią tylko o ACTA. Pan też
brał udział w masowych prote-
stach? 
PAWEŁ JOCHYM: Tak! Pierwszy raz
w życiu poszedłem na manifestację.
Wśród protestujących na krakow-
skim Rynku czułem się ze swoimi
46 latami, jakbym był najstarszy. Nie
sądziłem, że przyjdzie aż tyle osób.
No, ale ludzie nie lubią być trakto-
wani jak stado baranów. 

Rządzący wmawiają nam, że zna-
ją się na tym lepiej, że nic nam nie
grozi, a potem okazuje się, że stro-
na premiera ma hasło admin1. Szef
rządu nie musi być kompetentny
w technologiach informatycznych,
ale musi mieć dobrych doradców
i słuchać ekspertów. 
Przeciwko czemu pan protestował? 

– Gdy zaczęły wyciekać pierwsze
informacje o przygotowywanych
w Ameryce i Europie przepisach
rozszerzających możliwość pre-
wencyjnych działań wobec tych, któ-
rzy naruszają prawa autorskie w in-
ternecie, zainteresowałem się tym. 

Protestowałem przeciwko ACTA
z kilku powodów. Konsultacje w tej
sprawie były marionetkowe, głów-
nie z tymi, którzy są majątkowo za-
interesowani wejściem umowy w ży-
cie. Dlaczego odrzucono zdanie ta-
kich organizacji jak np. Polskie To-
warzystwo Informatyczne? Jako na-
ukowiec też żyję ze swoich dzieł in-
telektualnych – mam z nich według
oświadczenia majątkowego 70 proc.
dochodów. Ale nie czuję się chro-
niony przez ACTA – wręcz prze-
ciwnie, czuję się zagrożony, bo 
ACTA niesie ze sobą ograniczenie
wolności. Poza tym ta umowa do-

prowadzi do utrwalenia prawa, które
nie jest dostosowane do dzisiejszych
czasów.
ACTA zagraża Wikipedii? 

– Wikipedia, również ta polska, jest
względnie bezpieczna. Amerykańska
fundacja, która ją prowadzi, rezydu-
je na Florydzie, europejskie prawo jej
nie obowiązuje – co prawda prezydent
Obama podpisał już ACTA, ale mam
nadzieję, że silne przywiązanie do wol-
ności słowa w USA ochroni projekt
przed negatywnymi jego skutkami.
Poza tym jesteśmy środowiskiem, któ-
re bardzo dużą wagę przywiązuje do
legalności tego, co w Wikipedii się znaj-
duje. Idąc protestować na Rynek,
chciałem raczej wyrazić swoje „nie”
wobec prób ograniczania wolności
i prawa do krytyki, niż bronić Wiki-
pedii.
ACTA ograniczy naszą wolność? 

– W proponowanych regulacjach
najgorsze jest to, że one są bardzo
niejasne i – jak wskazują prawnicy
– będą mogły być różnie interpreto-
wane. Wygra ten, kto będzie miał lep-
szego adwokata, a więc ten, kto ma
więcej pieniędzy. Skutki ACTA bę-
dą zależeć od interpretacji sądów,
prokuratury, policji, a nawet organi-
zacji typu ZAiKS. W czarnym sce-
nariuszu może to doprowadzić do
totalnej inwigilacji, zamykania nie-
zależnych portali czy gazet już na eta-
pie podejrzenia o łamanie praw au-
torskich, nawet bez postanowienia
sądu. Obawiam się, że ktoś wyko-
rzysta to w walce politycznej lub kon-
kurencyjnej w biznesie. Prawdopo-
dobnie wzrosną też koszty interne-
tu, jeśli dostawcy będą zmuszeni do
instalowania drogiego sprzętu mo-
nitorującego ewentualne naruszenia
własności intelektualnej.

Środowisko Wikipedii nie protesto-
wało jednak zbyt głośno. 

– Przyłączyliśmy się do negatyw-
nego stanowiska Koalicji Otwartej
Edukacji, która zajmuje się wolnością
słowa. Stonowana reakcja naszego śro-
dowiska była związana z tym, że atak
na rządowe strony uważamy za szko-
dliwy, nawet jeśli te strony są słabo za-
bezpieczone. Włamywanie się do cu-
dzego komputera to według nas dzia-
łanie kryminalne. 

Nawołujemy do takiej reformy pra-
wa autorskiego, by z jednej strony nie
traktowało 90 proc. obywateli jak prze-
stępców, z drugiej zaś, by twórcy, do
których przecież należymy, mogli być
uczciwie wynagradzani.
Pogodzenie potrzeb tych dwóch grup
jest w ogóle możliwe? 

– Na pewno nie będzie możliwe,
póki legalne kupienie książki w e-
formacie będzie równie trudne jak
bieg przez płotki i niewiele tańsze
niż kupienie książki papierowej. Na
szczęście zaczyna się to zmieniać
– zapewne pod naciskiem rynku.
Nadal jednak poza nielicznymi wy-
jątkami jest to procedura złożona
i np. niedostępna dla użytkowników
systemu Linux. Legalny użytkow-
nik nie może mieć gorzej niż pirat
– np. dostawać DVD z 10 minutami
nieprzewijalnych reklam na po-
czątku f ilmu czy też muzyki lub
książki, której nie można mieć na
dowolnym ze swoich urządzeń. Do-
świadczenie wielu firm pokazuje,
że na sprzedaży dóbr intelektual-
nych w sieci można zarabiać. Jeden
z producentów gier wystawia w sie-
ci swoje produkty za dowolną opła-
tą. Użytkownicy płacą, ile chcą, rów-
nież nic. Ta firma zarabia mimo to
grube miliony. 

Najważniejsze jest to, że nie moż-
na utrwalać systemu prawnego, któ-
ry nie jest dostosowany do obecnej
technologii. Dzisiejsze prawo au-
torskie pochodzi z przełomu XIX
i XX wieku i było stworzone głównie
z myślą o dystrybucji książek i in-
nych dóbr intelektualnych w fizycz-
nej postaci. Kiedyś pośrednicy mię-
dzy twórcą a odbiorcą byli niezbęd-
ni; potrzebny był dom wydawniczy,
drukarnia, dostawca papieru. Dziś
barierami są tylko napisanie książ-
ki i sposób na dotarcie do czytelni-
ka. 
Jakoś trzeba jednak chronić prawa
autorskie. Wikipedii nikt dla zysku
nie kopiował? 

– Oczywiście, że mieliśmy z tym
problemy. W sieci pojawiały się stro-
ny wyglądające jak Wikipedia, tyle
że z reklamami (zaznaczmy jednak,
że jest to legalne, choć naganne).
Mam jednak wrażenie, że Google
sam je zwalcza poprzez odpowied-
nie pozycjonowanie. Rzadko poja-
wiają się wysoko w wyszukiwarce. 

Nie mamy tabunu prawników, ale
nieraz skarżyliśmy się wydawcom
na plagiaty. Uważamy jednak, że
można te spory załatwiać cywilizo-
wanymi metodami, bez sięgania od

razu po środki specjalne. Już teraz
można iść do sądu i dochodzić swo-
ich praw. ACTA stwarza niebezpie-
czeństwo, że ktoś, kto poczuje się
pokrzywdzony, pójdzie od razu do
dostawcy i będzie się skutecznie do-
magał zablokowania strony.
Ale to już podobno mamy w polskim
prawie, a ACTA nic tu nie zmienia.

– Prewencyjne zamykanie stron
internetowych czy inne działania te-
go typu bez decyzji sądu lub proku-
ratury? Przekazywanie danych oso-
bowych komu innemu niż organy
wymiaru sprawiedliwości? Podej-
mowanie drastycznych kroków je-
dynie na podstawie oskarżenia – bez
wyroku sądu? Nic mi o tym nie wia-
domo i byłbym bardzo zaniepoko-
jony, gdyby coś takiego znajdowało
się obecnie w polskim prawie. Jeśli
tak jest, to należałoby poważnie przy-
glądnąć się konstytucyjności takich
przepisów. 

Moje niepokoje nie są ważne. Ale
podobne zastrzeżenia przedstawili
GIODO, była rzecznik praw obywa-
telskich i długa lista innych kompe-
tentnych grup i osób. Dodatkowo
przyjęcie ACTA spowodowałoby nie-
możność zmiany takich – w mojej
ocenie – złych uregulowań prawnych.
Postępowania sądowe trwają w nie-
skończoność...

– To prawda, ale szybkie i bezdys-
kusyjne egzekwowanie przepisów
to raczej domena dyktatur, a nie de-
mokracji. Mówiąc, że prawo trzeba
dostosować do dzisiejszych czasów,
mam też na myśli to, że interneto-
wych naruszeń praw autorskich nie
można porównywać wprost z kra-
dzieżą w świecie realnym. Jeśli ktoś
ukradnie książkę z księgarni, jej tam
już fizycznie nie ma. W internecie
mówimy tylko o pozbawieniu auto-
ra czy producenta potencjalnego zy-
sku – to nie jest to samo także w świe-
tle prawa. 

Zresztą i to nie jest takie proste.
Jeśli nastolatek kopiuje kosztowny
program komputerowy, na którego
zakup nie stać ani jego, ani jego ro-
dziców, to czy producent traci? Być
może. Ale przecież ten chłopak i tak
by go nie kupił. Może się natomiast
zdarzyć, że nauczy się go z pirackiej
kopii, a potem w pracy, gdy szef go
spyta, jaki program mu kupić, wy-
mieni właśnie ten, który już zna. Czy
więc producent istotnie stracił? 

Przed laty nie było łatwiejszych
programów do „spiracenia” niż pro-
dukty Microsoft. Dziś prawie wszy-
scy ich używają i je kupują. W prak-
tyce każdy nowy komputer jest dziś
przecież kupowany wraz z licencją
MS Windows – czasem nawet wbrew
woli kupującego.

Tego rodzaju darmowa reklama,
choć znajduje się poza granicami
prawa, jest realnym zjawiskiem i do-
tyczy także filmów, książek i muzy-
ki. Nie można jej ignorować przy dys-
kutowaniu nowych uregulowań
prawnych. Nie można także przyj-
mować jedynie na wiarę często po-
ważnie przesadzonych oszacowań
strat przemysłu medialnego, który
wszak rozwija się jak żaden inny po-
mimo kryzysu.
Co nas zatem czeka? 

– Nikt dziś jeszcze nie wie, jak po-
winien wyglądać dobry system praw-
ny epoki internetu. Na pewno będzie
musiał mieć elementy obecnego pra-
wa, ale też elementy zupełnie nowe.
Zbiorowe organizacje zarządzania
prawami autorskimi są dziś prze-
żytkiem. Nie służą żadnym twórcom
poza gwiazdami. 

A z internautami i ich potrzebą
wolności nie da się wygrać! Nie wy-
grał z nimi nawet prezydent Muba-
rak, choć był gotów posłać wojsko
na ulice. Te polskie buńczuczne ha-
sła na transparentach pod domem
premiera: „Powiedz tacie, że z nami
nie wygra”, miały w sobie ziarno
prawdy. �

ROZMAWIAŁA MAGDALENA KURSA

*Paweł Jochym
(ur. 1966) – założyciel
polskiej wersji Wikipedii, 
dr fizyki, pracownik
Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN

PROTESTY PRZECIW ACTA

Biedni piracą, a bogaci
się mimo to bogacą 
Nie można przyjmować na wiarę często poważnie przesadzonych oszacowań strat
przemysłu medialnego. Przecież mimo kryzysu rozwija się on jak żaden inny 
Paweł Jochym*
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Jeden z producentów
gier wystawia w sieci
swoje produkty 
za dowolną opłatą.
Użytkownicy płacą, 
ile chcą, również nic.
Ta firma zarabia mimo
to grube miliony
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