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Piractwo rozumiane jako działalność kryminal-
na, bogacenie się kosztem czyjejś pracy (i wysiłku
intelektualnego), nie jest przedmiotem tego szki-
cu. Interesuje mnie piractwo symboliczne, mniej
i bardziej interesowne, związane z wykorzystywa-
niem, używaniem i przekształcaniem wytworów 
kultury dla własnych celów, często sprzecznych
z intencjami autorskimi oraz oscylujących na gra-
nicy prawa czy nawet nielegalnych. Dyskusje wo-
kół tak pojmowanego piractwa wywołane zostały 
na początku XXI wieku przez niewspółmierność
prawa autorskiego wobec możliwości, jakie przy-
niósł szeroki dostęp do internetu i rozwój techno-
logii cyfrowych, umożliwiających szybką migra-
cję ogromnej ilości danych. Dyskusje te trwają 
do chwili obecnej, zmieniając tylko temat i punkt 
ciężkości debaty: na przykład zagadnieniem nur-
tującym koncerny muzyczne i fi lmowe w tej chwili
nie jest już niebezpieczna lekkość formatu mp3,
ale technologia wzajemnego, symultanicznego
przekazu danych metodą P2P (Peer to Peer)1.

1 Zob. Ch. Fairchild, Pop Idols and Pirates. Mechanisms 

of Consumption and the Global Circulation of Popular

Music; J. Lambrick, Piracy, File Sharing and Legal Fig 

Leaves, „Journal of International Commercial Law and
Technology” 4(3)/2009; M. Filmy, Confusing The Captain 

With The Cabin Boy: The Dangers Posed To Reform Of 

Cyber Piracy Regulation By The Misrepresented 

Interface Between Society, Policy Makers & The 

Entertainment Industries, „Journal of International 
Commercial Law and Technology” 2(3)/2007.

Asymetria między potencjałem technologicz-
nym a prawnymi ograniczeniami wykorzysty-
wania treści kulturowych jest ściśle związana 
z napięciami i konfl iktami pomiędzy osobami
zanurzonymi w zasobach i narzędziach digi-
talnego świata oraz osobami postrzegającymi
działania w przestrzeni wirtualnej przez pry-
zmat naginania i łamania tradycyjnego prawa.
Te napięcia tylko częściowo i nieregularnie
przekładają się na podział między „cyfrowych
tubylców”, czyli pokolenie dojrzewające wraz
z internetem, biegłe technologicznie, i „cyfro-
wych imigrantów”, wdrażających się w digi-
talną rzeczywistość (a więc potencjalnie: nie-
chętnych, skonfundowanych). Linię podziału
wyznacza nie wiek czy cyfrowe zaawansowa-
nie, ale sposób rozumienia tego, czym jest in-
telektualna własność, oryginał i na czym pole-
ga prawo do posiadania kultury / uczestnictwa 
w kulturze. Kluczowym zagadnieniem nie jest 
nawet internet, ale wolność dostępu do wiedzy 
(kultury) i wolność dzielenia się wiedzą, które
wpływają na wolność interpretacji (czy wolność
tworzenia), by zamknąć triadę charakteryzują-
cą założenia środowiska hakerskiego w słynnej
teorii Manuela Castellsa2aa . I jakkolwiek nigdy 
kopiowanie, przesyłanie, dzielenie się danymi
(jako że na dane, narodzone cyfrowo ścieżki
kodu programisty czy np. skan płaski rękopisu
Beniowskiego, wiązane w pliki, ważone w baj-
tach, można przełożyć to, co drukocentrycznie
nazywaliśmy „tekstami kultury”, a obecnie na 
wielką skalę digitalizujemy) nie było tak proste,
jak obecnie, problemy z piratami nie są prze-
cież dla kultury nowe.

2 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przekł. M. Maroda,
Warszawa 2007.
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Archiwiści
Cyfrowi archiwiści, twierdzi Benj Edwards,
zawsze są anarchistami i piratami3. Jeśli chcą 
gromadzić, zabezpieczać i badać takie wytwory 
kultury digitalnej, jak gry i programy kompu-
terowe, ich aktywność będzie zawsze polegać
na kopiowaniu  i „podtrzymywaniu przy życiu”
starszych, już nieaktualnych wersji progra-
mów/gier, wycofanych ze sprzedaży, ale praw-
nie nadal należących do ich właścicieli, zazwy-
czaj wielkich koncernów. Według Edwardsa,
cyfrowego historyka, piractwo programów 
komputerowych ma, po pierwsze, muzealni-
czy efekt zabezpieczający dziedzictwo cyfrowe,
a po drugie, stanowi anarchistyczne, oddolne
działanie, którego nie kontrolują monopolizu-
jące rynek software koncerny.

Historia programów ma być więc historią opo-
wiadaną z perspektywy ich użytkowników,
a nie wytwórców, ma być też rozproszona na 
wiele różnych głosów i opinii, a nie ujednolico-
na – inspiracje kolejnymi generacjami szkoły 
Annales i poststrukturalnymi wizjami historii
jako nauki i wiedzy w zetknięciu z aktualnym
prawem autorskim wywołują „efekt piractwa”
– pochodną praktyki archiwizacyjnej i badaw-
czej. Wizję Edwardsa uwznioślają regularne
odwołania do katastrofy Biblioteki Aleksan-
dryjskiej. Jej zniszczone zbiory mogły zawie-
rać dzieła, które, gdyby tylko przetrwały w for-
mie pirackich rękopisów, zmieniłyby kształt 
historii. I choć retorycznie nie jest to chwyt 
najwyższej klasy, a wywód historyka wypełnia 

3 B. Edwards, Why History Needs Software Piracy. How 

copy protection and app stores could deny future 

generations their cultural legacy, http://technologizer.
com/2012/01/23/why-history-needs-software-piracy/ 
(11.04.2014). Zob. też omówienie tematu i artykułu 
Edwardsa w podręczniku M. Wilkowskiego:
Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013,
s. 35–44, publikacja dostępna on-line: 
www.historiaimedia.org.

niewyrażone wprost przekonanie, że warto
zachować, zabezpieczyć, a więc także spira-
cić każdy wytwór ludzkiego umysłu – jakby na 
przekór kulturowej pracy zapomnienia, siostry 
bliźniaczki wysiłku zapamiętania, o czym prze-
konująco pisała znawczyni zagadnienia pamię-
ci i historii Alaida Assmann4 – to nie można cał-
kowicie odmówić Edwardsowi racji.

Środowisko cyfrowe operuje nośnikami zde-
materializowanymi (ale dalekimi od niemate-
rialności, ponieważ zapisy danych dokonują 
się na istniejących materialnie serwerach,
które też ulegają entropii) i uruchamia nie-
znany wcześniej model komunikacji, którego
podstawą jest natychmiastowe upublicznianie
przekazu, jego aktualizowanie i modyfi kacja 
oraz aktywizacja odbiorców komentujących,
udostępniających, przekazujących go dalej.
Niemal symultanicznie wiedzę się produku-
je, interpretuje i weryfi kuje, i czynić to można 
poza ofi cjalnym (medialnym) obiegiem infor-
macji, na przykład na blogach czy portalach
społecznościowych, z czego regularnie korzy-
stają użytkowniczki i użytkownicy internetu.
Sieć łączy, linków, odniesień i przekierowywań
rozprasza (dyseminuje) zarówno wiedzę, jak 
i podmiot odpowiedzialny za charakter i war-
tość przekazu, który nie musi przecież dotykać
spraw bieżących. W przypadku archiwistów 
cyfrowego dziedzictwa czy historyków bada-
jących przedcyfrową przeszłość, ale upublicz-
niających wyniki badań w formie cyfrowej,
instytucjonalna niezależność, nieformalność
środka przekazu, symultaniczność oraz bły-
skawiczność przepływu informacji przekłada 
się na tworzenie archiwów: oddolnych, otwar-
tych publicznie, ale pozbawionych instytucjo-
nalnych właścicieli; nie posiadających odgór-

4 A. Assmann, Kanon i archiwum, przekł. A. Konarzewska, 
[w:] eadem, Między historią a pamięcią. Antologia, 
Warszawa 2014, s. 74–88.
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nego, ścisłego planu i programu, priorytetów 
archiwizacji i sfery skazanej ex defi nitione na 
pominięcie.

Takie Archiwa: Zrób To Sam (Do It Yourself,
DIY Archives) przekształcają się niejednokrot-
nie w sieciowe i wspólnotowe Archiwa: Zróbmy 
To Razem (Do It Together Archives), a wśród
ich twórców są zarówno akademicy (jak Sa-
rah Baker, profesorka Uniwersytetu Griffi  th
w Australii, badaczka zagadnień publicznych,
niezależnych archiwów, która prowadzi blog:
diyarchives.blogspot.com), jak i zapaleńcy, mi-
łośnicy archiwizowania czy  wyspecjalizowa-
ni, a nieprofesjonalni archiwiści, najczęściej
fani kultury popularnej w każdym jej wymia-
rze (muzyka, komiksy, czasopiśmiennictwo,
fi lmy, reklamy etc.). Ci ostatni są najbardziej
narażeni na zarzut piractwa i to oni najczę-
ściej przekraczają granice prawa własności
intelektualnej oraz praw autorskich, zwłaszcza 
wtedy, gdy chcą archiwizować ostatnie półwie-
cze. Oliver Car i Jez Collins, którzy analizowali
szczegółowo trzy przypadki piractwa w służbie
archiwizacji5 na konferencji Digital Archives,
Audiovisual Media and Cultural Memory na y
Uniwersytecie Kopenhaskim w listopadzie
2013 roku, wskazywali na nieprzezwyciężalne
napięcia pomiędzy właścicielami praw au-
torskich do archiwizowanych (zawsze jednak 
w formie powielonej kopii) danych a fanami-
-archiwistami, ignorującymi te prawa na rzecz
rozbudowywania i upubliczniania swych ko-
lekcji. Ostateczny bilans działania piratów-ar-
chiwistów w ujęciu Cara i Collinsa jest dodatni,
a ich wnioski potwierdzają wizje Edwardsa:
pirackie DIY archiwa zabezpieczają pamięć

5 O. Car, J. Collins, „They’re not pirates, they’re 

archivists”. The role of fans as curators and archivists 

of popular culture heritage, referat wygłoszony na
konferencji: Digital  Archives, Audiovisual Media and

Cultural Memory na Uniwersytecie Kopenhaskim, y

12–13.11.2013.

o wytworach kultury, mają więc działanie
ochronne, a poza tym pewną wartość edukacyj-
ną (jako że do materiałów wolnego dostępu tra-
fi ają najczęściej ci, których nie stać na płatne
zbiory, a więc uczniowie i studenci). Ta ostatnia 
kwestia wydaje się jednak problematyczna,
zwłaszcza gdy wpiszemy ją w szerszą dyskusję
o edukacji w czasach cyfrowej rewolucji czy 
cyfrowego zwrotu w humanistyce. Niewątpli-
wie nowe formy pozyskiwania i przetwarzania 
informacji w internecie, będące „naturalnym”
środowiskiem cyfrowego pokolenia, wymagają 
wypracowania metod pracy z uczniami6. Je-
śli więc wizja czerpania wiedzy (np. o historii
kina) ze społecznościowych archiwów, których
rozproszone autorstwo nie daje efektu autory-
tetu (jednej osoby czy specjalistycznego zespo-
łu), wydaje się nie do pogodzenia z założeniami
gruntownej, klasycznej edukacji, stanowi to ra-
czej wyzwanie dla edukatorów i metodologów 
niż znak klęski oświeceniowej tradycji naucza-
nia. Podkreślanie wartości edukacyjnej archi-
wów wynika z  przekonania o samouczkowym
stylu nauki: samouk, na własną rękę poszuku-
jący wiedzy, może ją czerpać z archiwów DIY,
które szybko zacznie współtworzyć.

Wiedza, którą generują samouki, to wiedza 
słaba, kłączasta, regulowana nie mocą auto-
rytetu, tylko nieustanną dyskusją, poza tym
często balansująca na granicy prawa. Andrew 
Bennet w artykule Heritage rock’: Music, cultu-
re and DIY preservationism7, traktując muzykę
rockową jako sztukę domagającą się swojej
ofi cjalnej i nieofi cjalnej historii, wskazuje,

6 Zob. A. Miler, M. Wilkowski, P. Siuda, G.D. Stunża,
Laboratoria mediów, http://edulab.medialab.ikm.gda.pl/
category/laboratoria-mediow/ (11.04.2014) oraz
wieloautorska: Księga trendów edukacji 2013/2014,
http://www.ydp.pl/ksiega-trendow (11.04.2014).

7 E. Bennet, Heritage rock’: Music, culture and DIY 

preservationism, http://www.sfu.ca/cmns/
courses/2011/488/1-Readings/Bennett_
HeritageRockDYIPreservation.pdf (10.04.2014). 
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że najdoskonalszą formą powstania wiedzy 
o XX-wiecznym rocku jest właśnie „konserwa-
cja DIY”, piracka archiwizacja, niezależna od
handlujących muzyką koncernów i niezależna 
od samych twórców. Tworzenie historii rocka 
opierać by się miało na fanowskich działa-
niach, takich jak wznawianie utworów (czy ich
wersji) odrzuconych przez producentów oraz
autorów, remiksy i remastering. Można by do-
dać do listy Benneta jeszcze zbieranie coverów 
utworów (potencjalna historia recepcji) czy 
wreszcie kolekcjonowanie nieautoryzowanych
nagrań koncertów i wywiadów. Konsekwencją 
indywidualnego czy wspólnotowego (ale za-
wsze stronniczego) tworzenia archiwów (mu-
zycznych bądź innych) jest upowszechnianie
trudno dostępnych materiałów: kolekcjoner-
skich rarytasów, takich jak prywatne nagra-
nia, limitowane edycje, książki z autografami,
oraz muzealnych eksponatów) niedostępnych
zwiedzającym ze względu na niebezpieczeń-
stwo ich zniszczenia czy kradzieży. Ponieważ
udostępniane wersje są zdigitalizowanymi
formatami („zripowanymi” plikami audiowi-
zualnymi czy dwu- i trójwymiarowymi skanami
publikacji i eksponatów, nie zagrażają mate-
rialnej integralności obiektów, co bynajmniej
nie oznacza, że nie naruszają praw własności
intelektualnej bądź nie zagrażają interesom
twórców. Te dwie ewentualności czynią z nich
właśnie potencjalne działania pirackie.

Archiwa: Zrób To Sam / Zróbmy To Razem są 
znakiem naszych czasów: technologii, która 
ułatwia ich cyfrową egzystencję i narastanie ich
zbiorów; narcystycznego przekonania, że war-
to pozostawić ślad po każdym ludzkim działa-
niu; przede wszystkim zaś równościowego,
demokratycznego podejścia, świadomego, że
podział na historię publiczną i prywatną, ofi -
cjalną i nieofi cjalną, narodową i międzynaro-
dową został już tak dalece zaburzony, iż warto
wytwarzać nowe archiwa i produkować rozpro-

szoną, antyuniwersalistyczną wiedzę, zwią-
zaną z wizją samouctwa i pogłębiania swych
cyfrowych kompetencji. Pirackie przyczynkar-
stwo tematycznych archiwów jest bliskie róż-
norakim formom zdecentralizowanej historii
czy rozproszonych na wiele głosów narracji,
takim jak na przykład przywrócony na szeroką 
skalę badaczom i publiczności oraz dowarto-
ściowany przez techniki cyfryzacji audiowizu-
alny wymiar badań historycznych (szczególnie
cenny dla dziedziny historii mówionej8), ale
i działania postkolonialne czy feministyczne,
sytuujące się na marginesie kanonicznych
oraz uniwersalizujących zagadnień prze-
szłości i teraźniejszości, operujące pirackimi
technikami prze-pisania, zagarnięcia i prze-
tworzenia na swój użytek wiedzy / artefaktów 
kultury. Wszystkie te praktyki nie potrzebują 
nawet środowiska internetowego, a znane są 
w historii kultury i nauki jako postkolonialnie
dywersyjne, przenicowujące kanon czy po pro-
stu dokładające cegiełkę herstorii do narracji 
o przeszłości.

Pirackie działania bywają antyinstytucjonalne,
ale niejednokrotnie mają działanie instytucjo-
twórcze, jak na przykład praktyki wykradania 
zbiorów bibliotecznych zaborcy/okupantowi.
Pirackie zagarnięcia kulturowe bywały nie tyle
grabieżami, ile dwuznacznymi aktami troski
o dziedzictwo kulturowe. By się odwołać do
spraw rangi lokalnej: zielnik Elizy Orzesz-
kowej, który pisarka ofi arowała w prezencie
Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk,
przetrwał II wojnę światową w Puszczykowie,
„wypożyczony” przez pracownika instytucji na 
czas zagrożenia, ale oddany kilkanaście lat po

8 Por. M. Firsch, Historia mówiona i rewolucja digitalna.

W kierunku post-dokumentalnej wrażliwości, przekł. M.
Kierzkowski, [w:] E. Domańska (red.), Teoria wiedzy 

o przeszłości na tle współczesnej humanistyki.

Antologia, Poznań 2010, s. 295–317.
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zakończeniu wojny9. Przechowanie zielnika 
Orzeszkowej pozbawione było jednak istotnego
wymiaru, mianowicie szerokiego, darmowego
i tym samym „bezinteresownego” udostępnie-
nia  artefaktu, zbliżało się więc do protekcyj-
nego i prywatnego kolekcjonerstwa, antykwa-
rycznego hobby. Pirackim działaniem byłoby 
udostępnienie na prywatnym blogu przez au-
torkę jedynej monografi i zielnika wszystkich
jego fotografi i, które zostały wykonane na po-
trzeby publikacji, jak większość książek płat-
nej, a jednocześnie będącej jedynym tak sze-
rokim źródłem czerpania wiedzy o herbarium,
które w tej chwili nie jest udostępniane niko-
mu, a Biblioteka PTPN nie planuje zmiany tego
zarządzenia w najbliższym czasie. Ostatnie
dziesięciolecia udostępniania herbarium przy-
niosły mu więcej szkody niż czas, kiedy zielnik 
był zamknięty i ukryty poza murami biblioteki:
delikatne, zasuszone rośliny nieodwracalnie
niszczeją przy każdym przewróceniu kartki.
Oczywiście takie działanie było też nielegalne:
biblioteka udostępniła zielnik do jednorazowe-
go użytku, a prawa autorskie do fotografi i ma 
wydawnictwo, które opublikowało monografi ę.
Miałoby to znaczenie kulturowe, ponieważ uła-
twiłoby dostęp do herbarium i upowszechniało
mniej znany aspekt działalności Orzeszkowej,
pisarki i zbieraczki ziół.

Innowatorzy
Centralny punkt odniesienia dla cyfrowych hu-
manistów i teoretyków, którzy wskazują na głę-
bokie zakorzenienie form myślenia, owocują-
cych rozwojem mediów cyfrowych w XX wieku,
stanowi europejskie odrodzenie. W artykule
Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu Piotr
Celiński udowadnia, że wizje świata, człowieka 

9 Zob. A.M. Kielak, Zielnik Elizy Orzeszkowej. Nieznany 

zabytek botaniczny przechowywany w zbiorach PTPN,
Poznań 2004.

i naukowca generowane przez cyfrową humani-
stykę stanowią continuum fi lozofi i renesansu:
„Z renesansowego holizmu wiedzy o świecie
bierze się dzisiejsza dążność do interdyscy-
plinarności, do dialogu pomiędzy sciences
a humanities. Uprawianie sztuki, fi lozofi i,
medycyny, rzemiosł budowlanych i inżynier-
skich znajduje odbicie w postaci współczesnej
kultury Do-It-Yourself – postawie uczestnictwa 
w warunkach osłabienia władzy autorów nad
tekstami kultury. Poszukiwanie matematycznej
doskonałości i wykładni świata to fundament 
dzisiejszych kodów i maszyn cyfrowych, a także
wielkiego projektu digitalizacji kultury. Studia 
nad anatomią i biologią życia ukonstytuowały 
współczesną medycynę i wiedzę o życiu (póź-
niejsze nauki ścisłe), a w domenie cyberkultury 
ich echa objawiają się w formie dyskursu post-
i trans-humanistycznego w fi gurach cyborgów 
czy konceptu kodu genetycznego. Wreszcie,
wynikający z przywołanych renesansowych
zjawisk, dystans wobec techniki (form) i ich
kulturowego znaczenia uruchamia perspek-
tywę teorii mediów, bez której wyobraźnia cy-
frowa nigdy nie wyszłaby poza technokratycz-
ne zarządzanie zdolnościami obliczeniowymi
maszyn kalkulujących”10.

Celiński przedstawia wizję cyfrowej humani-
styki, która – na przekór szczegółowym dyscy-
plinom naukowym i podziałom wiedzy na ścisłą 
i humanistyczną – czerpie czy powtarza gesty 
renesansowych uczonych-artystów, artystów-
-rzemieślników, twórczo łączących praktyczne
umiejętności i teoretyczną wiedzę z różnych
dziedzin. Wysoko ceniąc wartość kultury DIY
za jej subwersywność wobec dążącej do ugo-
dowości i konformizmu kultury masowej, ba-
dacz wskazuje na jej piracki, hakerski aspekt:

10 P. Celiński, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, 
[w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Cyfrowy zwrot 

w humanistyce, Lublin 2013, s. 19; http://e-naukowiec.eu/
zwrot-cyfrowy-w-humanistyce/ (11.04.2014).
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środowiska DIY „łączy pasja wspólnego kre-
atywnego psucia już istniejących mediów, ale
i idea budowania od podstaw alternatyw dla 
ofi cjalnie dystrybuowanych rozwiązań tech-
nologicznych”11. Psucie i konstruowanie, nisz-
czenie i budowanie są awersem i rewersem
wszelkich hakerskich praktyk, ale general-
nie są nierozrywalnymi aspektami każdego
twórczego aktu, nieopartego na wizji creatio
ex nihilo czy boskiego natchnienia. Poszuki-
wanie renesansowego hakera, pirata, które-
go kulturotwórcze działanie może stanowić
płaszczyznę porozumienia ze współczesnymi
piratami, nie może się jednak obejść bez wy-
jaśnienia, czym jest hakowanie. Kultura popu-
larna (zwłaszcza fi lmowa) przyzwyczaiła nas
do myślenia o hakerze jako o osobie (najczę-
ściej młodym mężczyźnie), która umiejętno-
ści programistyczne przekłada na działalność
nielegalną: włamywanie się do kont mailowych
i bankowych, wyłudzanie informacji i inne
społeczne szkodnictwo. Tymczasem hakowa-
nie jest, jak wyjaśnia Tad Suiter we wstępie do
prowokacyjnie zatytułowanej książki Hacking 
the Academy12y , dopisywaniem, usprawnia-
niem, zmienianiem fragmentu zapisu progra-
mu komputerowego (ów fragment to właśnie
„hack”), dołożeniem cegiełki usprawniającej
czy modyfi kującej działający system. Haker
to samouk, ktoś, kto samodzielnie przygląda 
się strukturom systemu wiedzy i uczy się jej
poprzez aktywne jej współtworzenie13. Dla-
tego metafora hakowania przedostała się ze
środowisk programistów do humanistyki i jest 
używana, by opisać działania współczesnej
badaczki i badacza kultury, edukatorki i na-
uczyciela, którzy mierzą się z koniecznością 

11 Ibidem, s. 22.
12 Zob. http://hackingtheacademy.org/. 
13 Zob. T. Suiter, Why Hacking?, [w:] D. Cohen,

T. Scheinfeld (red.), Hacking the Academy New 

Approaches to Scholarship and Teaching from 

Digital Humanities, Michigan 2011, s. 7.

przemyślenia tradycyjnych sposobów pozyski-
wania, tworzenia i upowszechniania wiedzy ze
swojej dziedziny. 

Moja wizja hakera nie chce jednak pozbawić
go aspektu intruzywnego działania wobec
systemu (kodu kultury, kanonu, recepcyjnych
oczekiwań i przyzwyczajeń) czy niszczyciel-
skiego potencjału. Samouckie użycie fragmen-
tu systemowej wiedzy (tradycji) może być prze-
cież interesownym nadużyciem, którego efekty 
trudno przewidzieć. 

Piraci – innowatorzy i archiwiści, działają nie
tylko w przestrzeni literatury i internetu, a ha-
kowanie idei i kanonicznego „kodu” dotyczyć
może kultury materialnej i ma wymiar nie
tyle rebeliancki, ile merkantylny: najlepszym
przykładem jest społeczność hakerów Ikei.
Zaznaczam fl eksyjną końcówkę dopełniacza,
choć szwedzki producent wyposażenia milio-
nów mieszkań na wszystkich kontynentach
informuje na polskiej stronie internetowej, że
nazwa fi rmy nie odmienia się przez przypad-
ki i prosi o respektowanie oryginalnej formy.
Fleksyjny język polski ma jednak tendencje do
spontanicznego hakowania innojęzycznego
kodu – podobnie działają ikeowscy hakerzy,
traktujący meble Ikei jako stosunkowo tani
materiał podstawowy dla tworzenia własnych
projektów meblarskich czy rozwiązań domo-
wej architektury. Społeczność zgromadzona 
wokół bloga Ikea Hackers14 oraz innych o zbli-
żonych nazwach korzysta zarówno z archiwal-
nych katalogów fi rmy, rozwiązań architektów 
wnętrz renomowanych i drogich marek, jak 
i z własnej pomysłowości, aby tworzyć projekty 
niepowtarzalne (co stanowi nie lada wyzwanie
wobec masowości mebli z Ikei) i dostosowane
do potrzeb (zwłaszcza fi nansowych i metrażo-
wych) hakerów. W ten sposób powstają biurka 

14 http://www.ikeahackers.net/.
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z regałów, ścianki działowe ze szczytów łóżka,
stoły z wbudowanymi tabletami albo rega-
ły z kartonowych pudełek do dokumentów,
a powtórzenie (zawsze otwarte na przesunię-
cie) hakerskich gestów jest łatwe, ponieważ
większość rozwiązań ma nie tylko fotografi e,
ale też dokładną instrukcję wykonania. Kultura 
DIY, bliska cyfrowym archiwistom i ożywiona 
w minionych latach dzięki internetowi, łączy 
się tutaj z innowatorskim łamaniem kodu pro-
ducenta tanich, ale często nieatrakcyjnych me-
bli oraz z darmowym udostępnieniem swojego
pomysłu. Wykonanie i użytkowanie mebli Ikei
niezgodnie z zaleceniem producenta przynieść
może satysfakcję, jako że  daje prztyczka w nos
przyzwyczajeniom estetycznym, na których
bardzo zależy Ikei, kształtującej na globalną 
skalę gusta i fabrykującej marzenia o domo-
wych wnętrzach, dostosowując je do planu fi -
nansowego fi rmy, czyli możliwości produkcji
jak najtańszym kosztem jak największej ilości
mebli, które mają wywołać efekt modernistycz-
nego, szwedzkiego designu. Meble ikeowskich
hakerów nie nadają się do katalogu Ikei, ale
fotografi e prywatnych wnętrz pokazują real-
ne możliwości i potrzeby klientów koncernu,
i jakkolwiek by je estetycznie wartościować – to
w nich, nie w katalogach, toczy się życie. 

Kultura DIY, tak jak kultura hakerska, piracka,
nie jest jednak krystalicznie czysta, nie jest też
zabezpieczona przed zagarniającymi mecha-
nizmami rynku. Obok pozbawionych roszczeń
do fi nansowych korzyści z hakowania mebli
z Ikei, na fali popularności koncernu zaczęły 
powstawać przedsiębiorstwa specjalizujące się
w sprzedaży elementów meblarskich dostoso-
wanych do mebli z Ikei: jedno z nich produkuje
i sprzedaje nogi do stołów, sof, łóżek, krzeseł
i regałów, których ceny przekraczają równo-
wartość ceny samych mebli; inne specjalizuje
się w fi lcowych naklejkach na komody, jesz-
cze inne – w pokrowcach na fotele i sofy. Tak 

jak hakowanie programistycznego kodu może
przyjąć formę działania bezprawnego, podob-
nie hakowanie kodów kultury (np. materialnej)
bywa zajęciem intratnym: piraci mogą działać
jako grabieżcy, ale ich umiejętności okazują się
przydatne do praktyk, które są im obce.

Za patrona współczesnych piratów i hakerów 
obrałabym Michała z Montaigne, najniezwy-
klejszego kompilatora swoich czasów, czy-
niącego z notatek o lekturach starożytników 
i wypisów z ich dzieł swoiste, oryginalne i wyjąt-
kowe Próby. Akt wplatania w swój wywód czy-yy
ichś myśli bez podawania źródła był tak celowy,
jak programowe było wyznanie, że ośrodkiem
Prób jest autorskie „ja” („Kto szuka wiedzy, 
niechże ją łowi tam, gdzie ona przemieszku-
je: nie ma rzeczy, z której mniej bym czynił
moje rzemiosło. To co tu daję, to są moje uro-
jenia, przez które nie staram się bynajmniej
dać poznać samych rzeczy, jeno siebie”15): do-
świadczające poruszeń serca i intelektualnych
stymulacji, przyglądające się swojemu ciału
i wojnom religijnym, znające niestabilność, ja-
łowość dekretów prawnych, które z racji urzę-
du Montaigne podpisywał, oraz podtrzymujące
największy skarb życia – zanurzoną we wznio-
słych rozmowach i codziennej obecności przy-
jaźń. Urojenia Montaigne’a, którego celem
było poznanie samego siebie, stały się punktem
wyjścia dla wielu nowoczesnych dyskusji fi lozo-
fi cznych i światopoglądowych. Ześrodkowane
na sobie Próby – dzięki wyrażanej przez Mon-y
taigne’a sokratejskiej świadomości, że poznać
się oznacza pojąć wagę własnych poznawczych
ograniczeń – stanowiły wyraz najdojrzalszego
renesansowego antropocentryzmu. 

Eseje Montaigne’a nie narodziły się w gatunko-
wej i historycznej próżni. Poprzedzały je mię-

15 M. Montaigne, Próby, przekł. T. Boy-Żeleński, 
oprac. Z. Gierczyński, Warszawa 1985, t. 2, s. 105.
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dzy innymi średniowieczne fl orilegia, zbiory 
cytatów z pism ojca Kościoła (najbardziej znany 
zbiór wypisów z Biblioteki Sorbony Manipu-
lus fl orum Tomasza Irlandczyka), oraz adagia,
zbiory sentencji i przysłów różnej proweniencji
(np. Adagorium collectanea Erazma z Rotterda-
mu). I jakkolwiek Próby Montaigne’a nie zyska-y
ły szybko kontynuatorów (eseistyka, podążają-
ca jego wzorem, stała się domeną XX wieku),
tradycja kompilacji, zbiorów zapożyczeń,
w których nie podaje się źródła cytatów, ale
podpisuje ich zestaw swoim nazwiskiem, nie
była ani rękopiśmienną, ani drukowaną abbe-
racją. Przykładem polskim jest wydany w 1658
roku zbiór pod nieco mylącym tytułem Przy-
słowia mów potocznych, obyczajowe, radne,
wojenne Andrzeja Maksymiliana Fredry16, na 
który składają się spolszczone aforyzmy, motta 
i cytaty, ale pozbawione imienia i nazwiska au-
tora czy odwołania do dzieła, z jakiego zostały 
zapożyczone. Jeden z rozdziałów książki ma 
taki znaczący podtytuł: Przydatek przysłowiów 
Maksymiliana Fredry ze starego rękopisu wyję-
tych, które, o ile można wiedzieć, nigdzie dotąd 
nie były drukowane. Rzecz znamienna: wcze-
snomodernistyczne czy staropolskie kompila-
cje cytatów, przysłów, złotych myśli odwołują 
się swoim gatunkowym źródłosłowem do łaciń-
skiego compilatio, które oznacza po prostu gra-
bież, ale kulturowa grabież Fredry czy Michela  
de Montaigne’a nikogo nie raziła. Oczywiście
jeszcze nie narodził się nowoczesny podmiot,
autor i prawa autorskie, ale istniało przecież
prawo własności, a odkrycia geografi czne i ko-
lonizacja lądów zintensyfi kowały działalność
piratów, co więcej, niebawem doprowadziły 
do ich instytucjonalizacji (czego przejawem

16 A.M. Fredro, Przysłowia mów potocznych albo 

przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, Andrzeja 

Maksymiliana Fredry, Kasztelana Lwowskiego, potem 

Wojewody Podolskiego wydanie Kazimierza Józefa 

Turowskiego, Sanok 1855. Dostęp on-line w kilku
polskich bibliotekach cyfrowych, m.in. Polonie, WBC.

byli wynajmowani przez władców korsarze,
kaperzy i bukanierzy). Kultura jednak rządziła 
się innymi regułami niż gospodarka, własność
była związana z majętnością i kapitałem. Ma-
terialna książka kosztowała wiele i stać było na 
nią tylko najbogatszych, ale wpisane w książkę
znaczenia, jej symboliczna wartość, nie były 
traktowane jako własność jej autora. Zapoży-
czanie, kompilacje, adaptacje, parafrazy (takie
jak Dworzanin polski Łukasza Górskiego, który 
był „oryginalnym przekładem” Il Cortegiano
Castiglionego) przynosiły więcej pożytku niż
strat – zarówno dla sławy autorów, ich „tłuma-
czy”, kompilatorów, jak i dla poziomu kultury 
(co w szerszym oglądzie, mającym na uwadze
postęp cywilizacyjny czy doniosłość dziedzic-
twa kulturalnego, ma znaczenie kluczowe).

Symboliczne piractwo, rozumiane jako udo-
stępnianie znaczeń i treści bez podania 
źródła, nie było (i nie bywa) raczej zajęciem
intratnym. Montaigne dwie pierwsze księgi
Prób wydał własnym nakładem, co nie stano-
wiło wyjątku od reguły (chciałoby się dodać,
że jeszcze przez kilkaset lat, a także obecnie
bywa tak samo). Jeśli ktoś na kompilacjach
zarabiał, to drukarz i księgarz, ale jeśli ktoś
się z zapożyczeń tłumaczył, to był nim au-
tor, jak Montaigne, który w swoim wywodzie
cieniował sposoby i przyczyny cytowania bez
podania źródła. Ponieważ nie musiał jednak 
tego czynić (ani Erazm z Rotterdamu, ani Fre-
dro tego nie zrobili), tym bardziej zastanawia 
argumentacja autora Prób. Przede wszystkim
wskazywał na swój tryb lektury – kapryśny 
i swobodny, egotyczny, bo poszukujący w każ-
dej książce tego, co odpowiadało potrzebom
i problemom „ja”, przede wszystkim niesys-
temowy i nieakademicki („Jeśli, czytając,
natykam się na jakie trudności, nie ogryzam
zbyt długo nad nimi paznokci; ot, przecho-
dzę mimo, zakołatawszy raz lub dwa razy do
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furty”17). Montaigne wielokrotnie się żalił na 
kartach Prób, że wiele czyta, a niewiele pa-
mięta („Jeśli mam pewne oczytanie, to jest 
zupełnie źle z zapamiętaniem”18), a zapamię-
tuje to, co go bezpośrednio dotyka, co okazuje
się zdaniem, wyrażeniem, fragmentem, które
chciałby powiedzieć w swoim imieniu. Cudze
myśli wychwytywał więc z dzieł po piracku, bo
interesownie, a niedokładnie i bez poczucia 
zobowiązania; a akademicki system nauki nie
kusił go – był czytelnikiem-artystą, nie scho-
lastykiem, nie renesansowym pedagogiem
(„Nie szukam w książkach nic, jak jeno uciesz-
nej, a przystojnej zabawy: albo też jeśli w nie
wnikam głębiej, szukam jeno wiedzy, która 
traktuje o znajomości samego siebie i która 
by mnie nauczyła dobrze żyć i dobrze umiera-
ć”19). Pirackie przechwytywanie czyichś myśli
oraz inkorporowanie ich do własnego tekstu
nie było jednak interesowne w tym sensie, by 
miało na celu wyrazić wysoki poziom intelek-
tualny i erudycję autora (wszak „mówił według
wyboru, a nie głowy”, jakakolwiek zapominal-
ska by była), to nie ilość cytatów miała świad-
czyć o jego bogatej bibliotece (chociaż popra-
wiając kolejne wydania Prób, dodawał cytaty,
anegdoty i swoje przemyślenia, co znacząco
poszerzyło wiele esejów: „Kto mnie przychwy-
ci na niewiedzy, nic mnie tym nie pognębi”20).
Słowa Plutarcha, Cycerona, Wergiliusza, Ho-
racego wyrażały myśli, odczucia i przeżycia 
Montaigne’a – dlatego że były celne i piękne
(„zalecają się same przez się”) i przewyższa-
ły zdolności literackie autora Prób („by mnie
wspomogli w tym, czego nie umiem tak dobrze
powiedzieć, bądź dla niezaradności języka,
bądź słabości pojęcia”21).

17 M. Montaigne, Próby, op. cit., s. 106.
18 Ibidem, s. 104.
19 Ibidem, s. 105–106.
20 Ibidem, s. 104.
21 Ibidem, s. 105.

Najważniejsze zadanie przejętych cytatów,
o którym szeroko pisze Montaigne, to akty-
wizacja czytelnika: po pierwsze, gdy explicite
zachęca nie do interpretacji samych cytatów,
ale do wydobycia ich znaczenia w wywodzie
Prób („niech nikt nie zwraca baczenia na 
przedmiot, jeno na kształt, jaki mu daję”22), 
po drugie, kiedy rzuca czytelnikom rękawicę,
prowokując do rozgrywki, której stawką jest 
ich dobre lub złe samopoczucie, warunkowa-
ne podejściem do autorytetów („Co się tyczy 
wywodów i pomysłów, jakie przeszczepiam
do swego ogródka i mieszam z moimi, to roz-
myślnie niekiedy omieszkałem wymienić ich
autora, aby trzymać na wędzidle płochość
owych pospiesznych sądów, które rzucają się
na wszelakie pisma, zwłaszcza nowe, ludzi
jeszcze żyjących i pisane w pospolitym języku:
która okoliczność pozwala każdemu o nich
rozprawiać i zdaje się świadczyć, iż zamiar
i pomyślenie również są pospolite”23). Gra jest 
poważna, a stawka wysoka także z perspektywy 
autora: Montaigne, niechętny bezwarunkowe-
mu poddaniu się władzy autorytetów, zachęca 
do dyskusji z nimi, rozwijając ich myśli i poglą-
dy jako swoje (a więc pozbawione autorytetu
debiutanta, publikującego po francusku, nie
po łacinie), a jednocześnie przestrzega przed
pochopną oceną twórców mu współczesnych,
piszących w łacińskim dialekcie oraz pozba-
wionych mocy i wielkości nadanych przez
tradycję. To właśnie czyni z kompilatorskiego
pisarstwa Montaigne’a dywersyjne i pirackie
działanie kulturowe, a prztyczek w nos erudy-
ty dany jest autorytetom podwójnie, od siebie
oraz kosztem nieświadomych czytelników, któ-
rych niewiedza obrócona może zostać przeciw 
nim samym (gdy się zadziwią, że krytykowali
cenionego autora tylko dlatego, iż przemawiał
on  głosem Montaigne’a).

22 Ibidem, s. 105–106.
23 Ibidem, s. 104–105.
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Michał z Montaigne sprzeciwia się zarówno
bezosobowej, instytucjonalnej władzy auto-
rytetu, jak i jej jednostkowym uwewnętrznie-
niom w bezkrytycznych wyznawcach. Igra 
z  prawem kanonu do własności czytelniczej
wyobraźni oraz ustanawiania reguł interpre-
tacji wiedzy, przeciwstawiając powadze lektury 
„ucieszną, a przystojną zabawę”. Przystojną 
– bo cel jest poważny, ucieszną – gdyż sprze-
ciw wywołuje przyjemność wolnej (choćby 
chwilowo) od ciężaru autorytetu jednostki.
Igra z czytelnikami, naruszając ich schematy 
oceny i wartościowania lektur, a pisząc otwar-
cie o wprowadzaniu cytatów i koncepcji innych
twórców do Prób, zaprasza do jeszcze jednej
radosnej zabawy24: „Rad bym znaleźć kogoś,
kto by mnie umiał oskubać z tych piórek, oczy-
wiście samą bystrością sądu i czystym rozróż-
nieniem siły i piękności ustępów”25. Zdanie
to w polskim opracowaniu Prób Zbigniewa 
Gierczyńskiego opatrzone jest przypisem:
„Montaigne chce tu powiedzieć, że chciałby,
by ktoś inteligentny i dostatecznie uczony pod-
dał analizie jego tekst, wskazując wszystkie
zawarte w nim zapożyczenia, ale równocze-
śnie oceniając jasność sądu, jaką Montaigne
przejawia w tym, co sam pisze i co zapożycza,
a także wysoką wartość i piękno jego zapoży-
czeń”26. W rzeczy samej eseje Montaigne’a 
zostały oskubane przez setki interpretatorów,
którzy podjęli radosną grę, a krytyczne opra-
cowania Prób napęczniałe są przypisami,
które przybliżają erudycję eseisty i jednocze-
śnie przedstawiają intensywność zapożyczeń,
a wyodrębniając cytaty i nawiązania, wskazują 
na proporcję cytatów wobec wywodu samego
Montaigne’a, choć, jak podkreśla znawczyni
europejskiej eseistyki Roma Sendyka: „bada-

24 Zob. A. Martuszewska, Radosne gry. O grach/zabawach 

literackich, Gdańsk 2007.
25 M. Montaigne, Próby, op. cit., s. 105.
26 Ibidem, s. 437.

nia źródeł paradoksalnie więc tyleż osłabiają,
co umacniają Montaigne’owskie prawo do in-
telektualnej własności”27.

Pojęcie intelektualnej własności, o której pi-
sze Sendyka, jest nam współczesne w takim
samym stopniu, jak wszystkie XX-wieczne in-
terpretacje Essais, korzystające z poststruktu-
ralnej narzędziowni i aktualizujące wartość
dzieła Montaigne’a poprzez wskazanie na jego
gatunkową innowacyjność, intertekstualność,
palimpsestowość28. Wzmocnienie tego prawa,
podkreślenie, że Próby są oryginalne i, koniecy
końców, nowatorskie, ma takie same przyczy-
ny, jak wskazywanie na nieredukowalny poten-
cjał literatury wyczerpania29aa , eksploatującej się
w samozwrotnym geście. Montaigne był ory-
ginalnym, nowatorskim twórcą królewskiego
gatunku, tak jak Jorge Luis Borges, John Barth,
Umberto Eco mają prawo do czerpania korzyści
z własności intelektualnej, jaką są ich intertek-
stualne powieści, wypełnione kryptocytatami,
aluzjami, przejęciami i zapożyczeniami z in-
nych twórców. Montaigne, włączony w poczet 
postmodernistów, zostaje oswojony; jego scep-

27 R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej 

świadomości gatunku, Kraków 2006, s. 207 (Zob. tu cały
rozdział 5: „Essais” Michela de Montaigne’a 

i podstawowy model gatunku, s. 205–246).
28 Sendyka, analizując historię recepcji Prób, wskazuje, 

że w drugiej połowie XX wieku „zunifikowana wizja 
jednego tekstu ustąpiła «poststrukturalnemu czytaniu»
Essais jako palimpsestu, z akcentem położonym na 
niekoherencję, intertekstualność, wielowarstwowość,
dynamikę, ruch, wieloznaczność, sprzeczność, otwarcie,
nadmiar, nieciągłość, rozproszenie. Etc. Pozytywnego
znaczenia nabrały represjonowane wcześniej właściwości: 
rozszczepienie, nagromadzenie międzytekstowych 
związków, wszelkie braki w spójności, dynamiczny ruch
składowych, fałszywe pozory porządku, asymetrie.
Słowem, heterogeniczne, opierające się próbom integracji
cechy tekstu zaczęły być opisywane jako źródło
przyjemności i znaczeń, dostępne uważnemu
czytelnikowi”, ibidem, s. 217.

29 Zob. J. Barth, Literatura wyczerpania, 
przekł. J. Wiśniewski, [w:] Z. Lewicki (red.), Nowa proza 

amerykańska. Szkice krytyczne, Warszawa 1983.
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tycyzm zbliża się do ontologicznej niepewności.
Im bardziej oskubany z cudzych piórek, tym
wydaje się oryginalniejszy; ale jego wyzwanie
rzucone autorytetom jest zneutralizowane.

Kategoria prawa intelektualnego niejako
wymusza mówienie o oryginalności, trudno
jednak myśleć o Próbach z perspektywy aktu-
alnego prawa do własności intelektualnej (i to 
na każdym poziomie: polskim, unijnym, mię-
dzynarodowym), ponieważ w pewnym sensie 
Montaigne był piratem hakującym kanon, tak 
jak czynią programiści korzystający z udostęp-
nionego (legalnie bądź nie) kodu, na którym 
nadpisują swoje i cudze znaczenia, rozszerza-
jąc kod, modyfi kując go, uzupełniając i prze-
kształcając dla swoich celów. Był piratem, nie 
postmodernistycznym graczem, ponieważ nie 
wyważał tekstowego i pozatekstowego świata, 

powołując do życia kryptocytaty i ich widmo-
wych autorów; wyważał natomiast tradycyjny 
kod (historię fi lozofi i i literatury) i naginał for-
muły jego użycia tak, by nie ujawniając jego
źródła, czerpać zeń w prywatnych celach
i jednocześnie upubliczniać swoje modyfi ka-
cje, wywołując realny oddźwięk. Współcześni
piraci i hakerzy w taki sam sposób stają się
innowatorami nowych technologii i znaczeń
kulturowych, co przekonująco udowodnił
Lawrence Lessig30, entuzjasta idei wolej kul-
tury oraz twórca rodziny licencji Creative
Commons. Zagadnienie „własności intelektu-
alnej” Montaigne’a, przefi ltrowawszy je przez

30 Por. kilka przypadków innowacyjnej twórczości „piratów” 
i ich problemów z prawem autorskim przytoczonych przez
Lawrence’a Lessiga w: idem, Wolna kultura, przekł.
P. Białokozowicz, rozdz. Piractwo, s. 41–92.
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dokonania postmodernistów oraz kwestie pra-
wa autorskiego, można ująć jeszcze inaczej:
w świetle aktualnego prawa Montaigne mógłby 
bronić swoich zapożyczeń, jedynie dowodząc
ich przynależności do tak zwanej domeny pu-
blicznej (czyli pozbawionego właściciela kodu,
czyli kodu – tradycji – spuścizny kulturowej –
przynależnej wszystkim), co udałoby się tylko
w przypadku starożytników, a jego wydawca,
w celu uniknięcia procesu o plagiat, zapewne
wymusiłby na nim podanie źródła wszystkich
innych cytatów. Hakowanie kanonu i autoryte-
tów oraz przechwytywanie czyichś pomysłów 
i kodów jawi się jako nieetyczne i zagrażają-
ce dobrobytowi twórców i wartości ich dzieł,
wspieranych przez prawo autorskie.

Lessig podkreśla, że żyjemy w wyjątkowych
czasach: „Nigdy jeszcze dotychczas nasza kul-
tura nie była w równym stopniu jak obecnie
posiadana. Również nigdy dotąd tak dalece
posunięta koncentracja zdolności do kontroli
wykorzystywania kultury nie była tak bezkry-
tycznie akceptowana”31. Zarazem, jakby na 
przekór kumulacji intelektualnej własności
i praw autorskich do wytworów kultury, post-
modernistyczna sztuka na równi hakuje kanon
(i jego obrzeża) i fi nguje pirackie ataki, korzy-
stając coraz częściej jedynie z wolnych kodów 
dostępu. W przeciwnym razie ociera się o dzia-
łanie nielegalne, bandyckie i szkodliwe. Takie
zabezpieczenie własności intelektualnej widać
w edycjach powieści Doroty Masłowskiej. Jeśli
wnikliwa czytelniczka Wojny polsko-ruskiej,
maturzystka, a przy okazji córka Zofi i Mitosek,
mogła samodzielnie odszukać, a potem wyno-
tować „sparafrazowane interteksty” powieści,
wśród których znalazł się i Mickiewicz (lektura 
uwolniona), i tekst Kultu (chroniony prawem

31 Ibidem, s. 38.

autorskim)32, to w przypadku Pawia królowej 
radosna gra została jej odebrana albo prze-
niesiona na inną płaszczyznę porozumienia.
Na przedostatniej karcie Pawia... znajduje się
lista „wykorzystanych sampli i trawestacji”33

z nazwiskami autorów zapożyczonych treści
i numerem strony: Masłowska, przyznając się
do przechwyceń, obnaża hiphopowy warsztat 
MC Doris, ale  zabezpiecza także oryginalność
swojej książki. Uznając prawo własności cyto-
wanych twórców (więcej nawet, przepraszając
„Sławomira Sierakowskiego za zsamplowanie
jego słów w niezgodnej z prawdą intonacji”34),
podkreśla swoją intelektualną własność. Igra 
z napięciem między prawem do posiadania 
kultury a prawem do kontroli wykorzystania 
kultury oraz zawodzi tych czytelników, którzy 
oczekują od niej erudycyjnej gry w wyławia-
nie cytatów, ponieważ postmodernistyczne
radosne gry w świetle współczesnego prawa 
autorskiego mogą się zamienić w oskarżenie
o plagiat, odebranie intelektualnej własności,
wzbogacenie się czyimś kosztem. Bezpieczne
hakowanie kanonu może opierać się tylko na 
kodzie domeny publicznej albo na wolnej li-
cencji, dlatego Masłowska wymyśla „nową” grę
w postfi nalną formułę powieści – oczyszczającą 
z potencjalnych zarzutów, ironicznie wyolbrzy-
miającą rolę cytatów jako cudzej własności.     

32 Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości, 
[w:] eadem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do 

Masłowskiej, Kraków 2003, s. 331–348.
33 D. Masłowska, Paw królowej, Warszawa 2005, s. 153.
34 Ibidem, s. 155.

grafika: Marek Wasilewski
[s. 14, 25, 27]
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