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Streszczenie
W artykule ujęto kwestię ewolucji kulturowej fragmentu cyberprzestrzeni, jaki stanowi polskojęzyczna Wikipedia. Wytworzone w początkowym okresie funkcjonowania projektu luźne reguły ulegają
z jednej strony modyfikacjom, a z drugiej stają się sztywnymi normami dla nowych „pokoleń” wikipedystów. Na podstawie wieloletniej obserwacji uczestniczącej autor próbuje zarysować schemat
działania użytkowników z uprawnieniami administratora (sysopa) w sytuacji ich silnego zaangażowania w utrzymywanie porządku i kontroli wkładu innych wikipedystów.
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From the point of view of the membot. Wikipedia as an enviroment of
the cultural selection pressure
Summary
The article presents the issue of cultural evolution of a fragment of cyberspace, which is the
Polish-language Wikipedia. On the one hand, the loose rules created in the initial period of
functioning of the project are subject to modifications, and on the other, they become rigid
standards for new “generations” of Wikipedia. On the basis of the long-term participant
observation, the author tries to outline the scheme of users with administrator (sysop) rights
activity in a situation where they are strongly involved in maintaining order and control of the
contributions of other wikipedians.
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Suma ludzkiej wiedzy
Próbując opisać kwestie dotyczące ewolucji jakiegoś układu, a w odniesieniu do zjawisk
kulturowych – mempleksu, istotnym wydaje się poszukiwanie czynników, które doprowadziły do jego ukształtowania. W przypadku Wikipedii, będącej globalną internetową
encyklopedią, a dla niektórych największym projektem, jaki kiedykolwiek tworzyli ludzie1,
przyjąć można, że jednym z pierwotnych czynników była ciekawość tego, co może się
wydarzyć, gdy do kreowania wspólnego dzieła zaprosi się nieograniczoną liczbę osób.
Zaspokojenie tej ciekawości posłużyć miało do rozwoju profesjonalnie tworzonej encyklopedii – Nupedii. Zarówno w umysłach twórców Nupedii, jak i osób dołączających
do Wikipedii, kształtowała się pewnie jakaś ogólna wizja celu bądź sensu realizacji nowego projektu. Można powiedzieć, że ten początkowy etap powstawania mempleksu
pozostaje nieotwartą czarną skrzynką, chociaż da się prześledzić zarchiwizowane dyskusje online między przedstawicielami obu środowisk. W samych początkach Wikipedii
wyartykułowany został slogan „suma ludzkiej wiedzy” odnoszący się do górnolotnego
celu tego projektu, do czego najprawdopodobniej przyczyniła się duża swoboda w tworzeniu jej haseł. Reguły ograniczające ich pisanie byłyby bowiem jednocześnie regułami
eliminującymi osoby działające niezgodnie z nimi. Wiedza, do której odwołano się w tym
sloganie, początkowo była wiedzą bezprzymiotnikową, jednak bardzo szybko zaczęto ją
dookreślać jako przydatną czytelnikom, tworzoną podobnie jak w klasycznych encyklopediach (stąd później częściej używano pojęcia encyklopedyczności) i opartą na wiarygodnych źródłach.
Ponieważ znaczną część treści uznawano za przydatną, aczkolwiek nieencyklopedyczną, w ciągu kilku lat od utworzenia Wikipedii pojawiły się jej projekty „siostrzane”, m.in.
Wikisłownik traktowany jako słownik wielojęzyczny, Wikibooks dla treści o charakterze
podręcznikowym i poradnikowym oraz Wikiźródła będące miejscem gromadzenia materiałów źródłowych. Tym samym z mempleksu Wikipedii wyewoluowało kilka mniejszych
projektów, które razem z nią mają gromadzić sumę ludzkiej wiedzy ze wskazaniem, że ma
być to wiedza przydatna. Jeśli media cyfrowe można traktować jako służące „zapisowi
wszystkiego”2, to filtrem dla Wikimediów (Wikipedii i jej siostrzanych projektów) stała się
kwestia użyteczności, w końcu przeformułowanej na użyteczność edukacyjną3.
1
Stanowisko takie wyrażone jest wprost już w samym tytule jednej z publikacji opisującej niuanse współtworzenia Wikipedii: D. Jemielniak, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu
współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013.
2
A. Maj, Przemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
2017, nr 18, s. 151.
3
Treści Wikimediów określone są jako zasoby edukacyjne w dokumentach Wikimedia Foundation, która
odpowiada za nie technicznie i prawnie. Por. [Wikimedia Foundation], Bylaws, https://wikimediafounda-
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Poszukując możliwości pogodzenia założeń memetyki z koncepcjami kulturowej reprodukcji Pierre’a Bourdieu opartej na przemocy symbolicznej, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska zgadza się na przyjęcie warunku arbitralności i wpływu dominujących
struktur społecznych na replikację treści kulturowych4. W przypadku tworzenia się nowych
Wikimediów rzeczywiście ich powstanie możliwe było dzięki wąskiemu gardłu – specjalnie powoływanym przez Fundację Wikimedia komitetom. Dotyczy to jednak możliwości
technicznych replikowania określonych treści, z czym wiąże się założenie nowej domeny
internetowej i zadbanie o funkcjonalność serwerów, na których będą one już społecznie
rozwijane. W ramach każdego projektu Wikimedia wytwarza się mniej lub bardziej autonomiczna (względem projektu pierwotnego – anglojęzycznej Wikipedii) struktura, w której
część jednostek uzyskuje uprawnienia do eliminacji treści niezgodnych z przyjętymi regułami, a także blokowania możliwości edytowania stron tych projektów. Użytkowników pełniących takie funkcje określano mianem administratorów. Ponieważ czasami określenie to było
utożsamiane ze znacznie szerszym repertuarem uprawnień, ale też prawnych zobowiązań
w innych serwisach, pojawiały się sugestie, aby dominującym określeniem był sysop (system
operator). W polskojęzycznej Wikipedii używane jest pojęcie „ciecia” – choć trafne, to używane raczej ceremonialnie podczas kończącego fazę liminalną wpisu na stronę dyskusji
użytkownika uzyskującego status administratora. Użytkownik mający już uprawnienia administratora wkleja na stronie dyskusji nad hasłem szablonowy komunikat, rozpoczynający
się słowami „Drogi Administratorze vel Cieciu!”, a w przypadku włączania użytkowniczki
do grona administratorów: „Droga Administratorko vel Sprzątaczko!”5. Zaraz po tym on sam
albo jeden z administratorów zamieszcza na jego stronie użytkownika komunikat o statusie
zawierający ikonkę przedstawiającą miotłę na tle loga Wikipedii. Ten zabieg symbolicznej
degradacji statusu znów wpisuje się w kwestię podtrzymywania egalitarności. Bycie administratorem oznacza nie tylko podejmowanie działań na rzecz eliminacji niewłaściwych
treści i blokowania postępujących niezgodnie z regułami użytkowników, ale także, właśnie
ze względu na uzyskanie „wyższego statusu”, przyjmowanie roli lidera, promotora nowych
administratorów czy opiekuna nowicjuszy. Zazwyczaj jednak to współdziałanie przy podejmowaniu decyzji czy ustalaniu reguł tworzenia treści, inicjowanie różnych przedsięwzięć
na rzecz projektu i sposób komunikowania się z innymi wikipedystami są czynnikami wyboru danej jednostki na administratora. Społeczność (a właściwie użytkownicy, którzy mają
już odpowiedni staż i liczbę edycji) podejmuje na drodze głosowania decyzję, czy danemu
wikipedyście nadać uprawnienia. W polskojęzycznej Wikipedii towarzyszy temu trwające
dokładnie tydzień „egzaminowanie” kandydata, polegające na zadawaniu szeregu pytań
tion.org/wiki/Bylaws, dostęp: 22.04.2018; [Wikimedia Foundation], Term of Use, https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use, dostęp: 22.04.2018.
4
D. Wężowicz-Ziółkowska, Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach ewolucji memetycznej,
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2007, nr 11, s. 53.
5
Pełne brzmienie wstawianego komunikatu dostępne jest na stronie: [Wikipedia], Szablon:Witaj adminie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Witaj_adminie, dostęp: 22.04.2018.
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mniej lub bardziej związanych z uprawnieniami, czasami wytykanie mu błędów, co ma być
sprawdzianem opanowania przez niego zapisanych reguł i znajomości praktyk rozwiązywania konkretnych problemów.
Używanie określenia „cieć”, stosowanie symbolu miotły lub puzzla to jednak nie są typowe
akty komunikacyjne dla środowiska wikipedystów. Przydatność treści Wikipedii to przede
wszystkim dążenie do precyzyjnego definiowania haseł, stosowanie raczej metonimii niż
metafory, dążenie do konsensusu przez „stabilizowanie” symboliki, a także zamiana arbitralnie narzuconych symboli w przyjęte na drodze uzwyczajnienia znaki6. Wiąże się to ze specyfiką gatunku dzieła, jakim jest encyklopedia. Encyklopedyczne opisywanie rzeczywistości
to działanie o charakterze odtwórczym, a nie twórczym, co wiąże się z wiernością kopiowania
informacji, choć w tym przypadku nie oznacza to kopiowania formy jej przedstawiania, gdyż
byłoby to zazwyczaj naruszanie praw autorskich. Warto zwrócić tu uwagę na problem opisu twórczości w ujęciu memetycznym, gdzie wskazuje się przede wszystkim na powielanie
błędów podczas kopiowania i przekazywania informacji. W przypadku działania twórczego,
którego rezultatem jest wytwarzanie symboli, mamy raczej do czynienia z czymś, co można
by nazwać memetycznym „crossing over”, „rekombinacją” łańcuchów syntagmatycznych7.
Właściwie należałoby tutaj mówić o mniej lub bardziej trwałych powiązaniach między neuronami. Wzmacnianie danego powiązania byłoby wówczas równoznaczne z przekształcaniem
arbitralnego symbolu w konwencjonalny znak. Jednakże w przypadku „dobrych memów”,
które wiążą się z wieloma kontekstami (np. w przypadku słów kluczowych w piśmiennictwie
naukowym bądź stosowaniu danego wyrażenia jako prefiksu dla wielu pojęć: Wiki-pedia,
wiki-projekt, wiki-zabawa itd.), proces „splatania” jego socjotypów z wieloma „łańcuchami” znaków jest niekończący się, póki wyrażenie pozostaje modne, „zaraźliwe”. Jeśli odnieść
to do przyjętych reguł w Wikipedii, to początkowo miały one charakter luźnych zaleceń
określających kierunek (sposób) działania. Z czasem jednak następowało ich usztywnianie,
co wiązało się z coraz mniejszym marginesem swobody w ich interpretowaniu. Co więcej,
użytkownicy stosujący bogatą retorykę i metafory w komunikacji z innymi nierzadko podejrzewani są o trollowanie8. Być może także z tego samego powodu w Wikipedii początkowo
było znacznie mniej humanistów niż przedstawicieli nauk przyrodniczych i ścisłych.

Ewolucja ekspandującej przestrzeni Wikipedii
Jeżeli Wikipedia niezależnie od początkowych faz rozwoju staje się projektem, w którym
schematyzm w tworzeniu kolejnych stron przeważa nad twórczą ekspresją i, co za tym
6
Por. uwagi Edmunda Leacha na temat stabilizowania relacji metaforycznych (symbolicznych): E. Leach,
Kultura i komunikowanie, przeł. M. Buchowski, Warszawa 2010, s. 27.
7
Por. tamże, s. 21–22.
8
Na temat problemu określania zachowań o znamionach trollowania w Wikipedii zob. S. Skolik, Pacynki,
trolle, spam, hoaxy i wandalizmy. Mechanizmy wykrywania oszustów w przestrzeni Wikipedii, „Teksty z Ulicy.
Zeszyt memetyczny” 2017, nr 18, s. 137–141.
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idzie, dowolnością w sposobie zapisywania treści, to w jakiej mierze można mówić tutaj
o kulturowej ewolucji? Kiedy wytworzone na drodze samoorganizacji reguły zaczynają
podlegać reifikacji i są traktowane przez użytkowników jako sztywne wytyczne? Pytania
te dotyczą nie tylko reguł określających sposób działania, ale także tych konstytuujących
porządek aksjologiczny. Gdy w największych wersjach językowych Wikipedii reprezentacja wzrostu liczby artykułów, użytkowników i wykonywanych przez z nich edycji zaczęła
przypominać wyraźną krzywą J (między 2005 a 2008 rokiem), na rynku wydawniczym
coraz liczniej pojawiały się publikacje dotyczące fenomenu współpracy na bazie wartości wolności, otwartości, egalitaryzmu. Twórca licencji Creative Commons, Lawrence
Lessig, jeszcze w 2004 roku wydając Wolną Kulturę9, nie wspominał o Wikipedii, ale już
cztery lata później w Remiksie podawał ją jako wzorcowy przykład gospodarki dzielenia
się10. Don Tapscott i Anthony D. Williams, opisując inicjatywy współpracy w cyberprzestrzeni i właściwie wskrzeszając Toﬄerowską koncepcję prosumpcji, zatytułowali swoją
książkę Wikinomia11. Z kolei Tim O’Reilly spopularyzował pojęcie Web 2.012, które później używane było w kontekście serwisów określanych jako społecznościowe. Autorzy
ci przedstawiali bliskie sobie, ale w niuansach konkurencyjne wyjaśnienia fenomenów
internetowych, takich jak Wikipedia. Jednym z często wykorzystywanych pojęć była też
hybrydyzacja, co miało wiązać się z godzeniem starego i nowego porządku opartego na innych wartościach. Uwidaczniało się to w tworzeniu projektów, takich jak Knol, w których
użytkownicy mogli dokonywać wyboru w kwestii licencjonowania treści czy włączania
innych do współpracy. Poza partycypacją i stosunkiem do praw autorskich hybrydyzacja
dotyczyła także interfejsu, a właściwie designu, który miał kojarzyć się właśnie z web 2.0,
co nierzadko prowadziło do upodabniania się do nowych nowych mediów13 za pomocą
mimikry14. Fenomen globalnej współpracy niewymagającej obiegu gotówki przyczyniał
się również do prób analizy uwarunkowań zjawisk socjoekonomicznych, w których wieszczono zmianę pejzażu gospodarek kapitalistycznych15.
9
L. Lessig, Wolna kultura, przeł. P. Białokozowicz i in., Warszawa 2005. Ta, jak i kolejna z wymienionych
prac Lawrence’a Lessiga ukazała się drukiem w Polsce rok po ich premierze.
10
Tenże, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. Próchniak, Warszawa,
2009, s. 158–164.
11
D. Tapscott, A.D. Wiliams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, przeł.
P. Cypryański, Warszawa 2008.
12
T. O’Reilly, What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software,
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html, dostęp: 22.04.2018.
13
Pojęcie „nowych nowych mediów” zastosowano tu zgodnie z sugestią Paula Levinsona, według którego terminy Web 2.0 i pokrewne oraz pojęcie mediów społecznościowych rozciąga się znacznie dalej poza
obszar wspólnotowo wytwarzanych projektów. Por. P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka,
Kraków 2010, s. 15–17.
14
Szerszy opis zjawiska hybrydyzacji mediów zawarty został w tekście: S. Skolik, Design, partycypacja,
prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, w: Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą
popularną, red. M. Jeziński, B. Brodzińska, Ł. Wojtkowski, Toruń 2010.
15
Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, przeł. R. Próchniak,
Warszawa 2008; K. Levis, Twórcy i ofiary ery internetu, przeł. A.D. Czajkowska, Warszawa 2010.
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Podczas gdy coraz intensywniej zastanawiano się nad aplikacyjnością modeli współdziałania wypracowanych w projektach takich jak Wikipedia, wśród wikipedystów zaczęło
zmieniać się podejście do wartości, które początkowo przyczyniały się do jego rozwoju. Mowa tutaj głównie o wartościach opartych na nadrzędnej regule aksjologicznej –
wolności w rozumieniu swobodnego rozpowszechniania wspólnie wytworzonych dóbr.
W pierwszej połowie lat 80. XX wieku Richard Stallman ogłosił Manifest GNU, w którym
wzywał programistów do dzielenia się wytworzonym kodem i nieprzyłączania się do komercjalizacji oprogramowania16. Dziesięć lat później Linus Torvalds zaprosił programistów do współpracy przy rozwoju Linuksa opartego na GNU General Public License,
a na początku kolejnej dekady Jimmy Wales zaprosił internautów do współpracy nad
internetową encyklopedią, która także była oparta na jednej z licencji GNU – GNU Free
Documentation License. Dzięki Linuksowi rozwinął się ruch wolnego oprogramowania,
a dzięki Wikipedii ruch wolnej kultury. Ze względu na przyjęcie zasady publikowania
treści na zasadzie „wolnej licencji” w początkowym okresie tworzyli ją hakerzy. Manuel
Castells stwierdza, że te korzenie umiłowania wolności wśród libertariańskich hakerów
są pokłosiem ruchów kontrkulturowych i alternatywnych rozwijających się od lat 60. XX
wieku w Stanach Zjednoczonych17. W każdym razie rozwijanie kolejnych projektów ruchu wolnego oprogramowania (bądź też wolnej kultury) było możliwe, o ile znalazła się
odpowiednia liczba osób już wcześniej „zarażonych” memem tego szczególnego rodzaju
wolności współtworzenia.
Ponieważ do Wikimediów przyłączało się znacznie więcej osób niż do rozwijania kodu
wolnego oprogramowania, kolejne „pokolenia” w coraz mniejszym stopniu były indoktrynowane tą ideą wolności. Wikipedia za to w coraz większym stopniu stawała się miejscem
umożliwiającym propagowanie zarówno lokalnych idei, osób, organizacji, jak i tematów
ujmowanych w „egzotycznych” dziedzinach wiedzy. O ile początkowo w każdej wersji
językowej tworzone były hasła dotyczące tematów uniwersalnych, o tyle z czasem zaczęło
przybywać użytkowników koncentrujących się głównie na tematach związanych z ich regionem. Dotyczy to m.in. polskojęzycznej wersji językowej, a uwidacznia się w opisywaniu
działających w Polsce osób, organizacji czy lokalnych obiektów fizjograficznych. Treści
haseł związanych z Polską, jej kulturą i historią oraz innymi zagadnieniami ważnymi
dla kulturowej ciągłości zbiorowości etnicznej, są w mniejszym stopniu kwestionowane
i niuansowane, niż np. hasła dotyczące orientacji seksualnej i nauki18. Zaangażowani wikipedyści o liberalnym systemie wartości i nonkonformistycznym podejściu do działania
zaczęli być wypierani przez mniej zaangażowanych użytkowników deklarujących wartości

16
R. Stallman, Manifest GNU, przeł. R. Moszczynski i in., http://www.gnu.org/gnu/manifesto.pl.html,
dostęp: 22.04.2018.
17
M. Castells, Galaktyka Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003, s. 66–67.
18
S. Skolik, Etnocentryzm versus kosmopolityzm. Przestrzeń dyskusji w polskiej/polskojęzycznej Wikipedii,
w: Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2015.
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konserwatywne i konformistycznie przyjmujących reguły19. Tendencje te sprzyjają zamykaniu się wersji językowych na globalną współpracę, a przynajmniej tych wersji, które
tworzone są przez zbiorowości jednolite etnicznie. Tym samym ekspandująca przestrzeń
Wikipedii przekształca się w coraz bardziej autonomiczne struktury, czemu nierzadko
towarzyszy zmienność nie tylko odnośnie do reguł działania i treści, ale również do włączania bądź wyłączania funkcjonalnych rozwiązań na poziomie interfejsu.

Glokalizacja czy zamykające się monady?
W podsumowaniu książki dotyczącej miasta i przestrzeni społecznej Bohdan Jałowiecki
i Marek Szczepański, używając terminu glokalizacji, zastanawiali się, w jaki sposób globalizacja może wpłynąć na kondycję polskich miast i funkcjonujących w nich społeczności lokalnych20. Równie dobrze można by zapytać, jak globalnie funkcjonujące serwisy,
takie jak Wikipedia, Facebook czy YouTube, mogą wpływać na lokalne fora internetowe,
regionalne gazety czy rozgłośnie radiowe. Analogia do oddziaływania światowych metropolii na miasta, takie jak Brno czy Katowice, nie do końca byłaby tu jednak uprawniona.
O randze metropolii świadczy m.in. liczba powiązań z innymi wielkimi miastami, dzięki
czemu możliwy jest przepływ różnych form kapitału. Znajdujące się na szczytach rankingów serwisy są raczej słabo ze sobą powiązane, służą bowiem do zaspokajania zupełnie
innych potrzeb. Jak piszą Antonina Szybowska i Barbara Wolek-Kocur:
Wujek [Google] irytuje elokwencją, jest zarozumiały, zna lepiej prawdę o nas samych, nie daje
dokończyć zdania, stwierdza fakty, leczy nas, a nawet uczy angielskiego. Świętujemy jego urodziny
16, zbiera się wokół niego rodzina […]. Co pewien czas […] logo tej najbardziej popularnej wyszukiwarki ulega zmianie na miliardach ekranów, by upamiętnić rocznicę urodzin niekoniecznie
znanego pisarza, sportowca albo przypomnieć o przypadającym właśnie święcie21.

W Wikipedii rzadko zdarza się, żeby miała ona czytelnikowi coś „przypominać” o nim
samym. Poza rubryką „rocznice” pozostałe treści na stronie głównej Wikipedii są arbitralnym wyborem wikipedystów, co prawda poprzedzonym dyskusją o tym, który artykuł
ze zgłoszonych do wyróżnienia jest dobrze napisany bądź może uzyskać status hasła
medalowego. Czasami wybucha dość żywiołowy spór o to, czy ta internetowa encyklopedia powinna być tworzona z myślą o czytelniku, czy ma sprawiać przyjemność samym
wikipedystom. Jeżeli jednak w taki konflikt włącza się Fundacja Wikimedia (traktowana
19
Tenże, Od kontrkultury do konformizmu. Ewolucja relacji jednostka – internetowa wspólnota działań
na przykładzie Wikipedii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, z. 36, s. 221–225.
20
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002,
s. 406–408.
21
A. Szybowska, B. Wolek-Kocur, O (nie)zmienności memów Wujka Google, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2014, nr 15, s. 117.
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przez zaangażowanych autorów haseł jako wpierająca raczej czytelników niż ich samych),
często spotyka się to z wyraźnym oporem większości aktywnych wikipedystów, szczególnie gdy dotyczy to modyfikacji interfejsu użytkownika. W ciągu kilku ostatnich lat takie
zmiany pojawiały się dość często, czego jednym z efektów było alarmowanie społeczności
w tzw. kawiarence22, połączone z zapytaniem, czy i jak dane „ulepszenie” można wyłączyć.
Narzucane przez programistów rozwiązania traktowane są jako przemocowe także
ze względu na to, że część personelu technicznego zatrudnianego przez fundację nie
wywodzi się ze środowiska wolontariuszy-wikipedystów i uznawana jest ona za ciało
obce. Łączy się to nie tylko ze spadkiem zaufania wobec tej struktury, traktowanej coraz
częściej jako odpersonalizowana biurokracja (ewentualnie korporacja), ale także wobec
wytworzonej struktury społecznej w danej wersji językowej Wikipedii. W początkowych
trzech latach funkcjonowania wersji polskojęzycznej uprawnienia administratora otrzymywały osoby zgłaszane przez któregoś z subskrybentów listy mailingowej i nie zdarzało
się, aby po zgłoszeniu kandydata ktoś protestował. Na początku 2005 roku wyrażono
jednak sprzeciw wobec jednego użytkownika, co w konsekwencji doprowadziło do wypracowania rytuału przejścia w postaci tygodniowego przepytywania kandydatów. Ponieważ
zbiegło się to z wydłużaniem wspomnianej wyżej krzywej J (z przyspieszającym wzrostem
liczby nowych wikipedystów), początkowo w ciągu roku uprawnienia uzyskiwało nawet
kilkadziesiąt osób, a pytania „egzaminacyjne” miały raczej charakter kurtuazyjny. Wraz
z częściej wyłapywanymi nadużyciami ze strony niektórych administratorów testy wobec
kandydatów stawały się coraz trudniejsze, a pytania poświadczały coraz większą nieufność wobec statusu sysopa23. Od 2013 do 2017 roku przyznano uprawnienia administratora 26 użytkownikom (nie licząc specjalnych uprawnień dla 2 automatów)24.
Brak zaufania do struktur nadrzędnych, spinających projekty Wikimedia w całość oraz
ukierunkowanie na tematy lokalne sprzyjało zamykaniu się na wzajemne oddziaływania
między nimi. O ile w początkowych latach nierzadko dało się zauważyć udział w edytowaniu polskojęzycznej Wikipedii użytkowników z innych wersji językowych, o tyle później zdarzało się to coraz rzadziej. Nawet jeśli nadal edytują oni hasła, to bardzo rzadko
wchodzą w interakcje z polskojęzycznymi użytkownikami. Można powiedzieć, że osłabia
to wpływy innych wersji językowych na kształtowanie lokalnych reguł, wyraźniejsza staje
się specjacja i wzrost różnorodności, jeśli chodzi o sposób działania w poszczególnych
wersjach językowych. Zmniejsza się też niepewność co do sposobu interpretowania
22
Jedna z „meta-stron” służących publicznym dyskusjom między wikipedystami. Pytania o technikalia zamieszczane są na dedykowanej podstronie: [Wikipedia], Kawiarenka/Kwestie techniczne, https://pl.
wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie_techniczne, dostęp: 22.04.2018.
23
Szerszy opis spadku zaufania na podstawie analizy treści zapytań kandydatów na administratorów
zawarty został w tekście: D. Jemielniak, S. Skolik, Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych
licencjach na przykładzie Wikipedii, w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,
red. P. Sochaczewski, Białystok 2011.
24
Na podstawie rejestru zawartego na stronie: [Wikipedia], Przyznawanie uprawnień, https://pl.
wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Przyznawanie_uprawnie%C5%84/Przyj%C4%99te, dostęp: 22.04.2018.

Z punktu widzenia memobota. Wikipedia jako środowisko kulturowej presji selekcyjnej

151

reguł, co sprzyja daleko posuniętej rutynizacji, a także krystalizacji struktury społecznej25. Można powiedzieć, że globalny ruch społeczny dryfuje w kierunku coraz bardziej
niezależnych od siebie monad.

Dniówka admina
W odniesieniu do zamykających się monad w cyberprzestrzeni popularnym pojęciem
(memem) jest internetowa bańka. Zazwyczaj stosuje się ją wobec niewielkich sieci znajomych replikujących te same idee w przestrzeni Facebooka26. Podobnie jak skierowane do czytelników komunikaty Google wytwarzane są według innych reguł niż te, które
adresowane są do czytelników Wikipedii, inaczej przebiega zamykanie się przestrzeni
społecznych w Wikipedii i na Facebooku. Ten ostatni nie ma swojej społeczności, jest
zbiorem różnych zbiorowości, które czasami łączą się ze sobą – przestrzeń publiczna wytwarza się z dołu do góry, Wikipedia – odwrotnie, jako globalny ruch rozpada się na mniejsze, kulturowo oddalające się od siebie zbiorowości. Różnice te mogą przekładać się także
na postrzeganie siebie, swoich aktywności i poczucia wpływu na rzeczywistość przez
internautów. Jak pisze Wolek-Kocur:
[Z]a zgodą użytkownika portal Facebook zyskuje dostęp do pełnego profilu demograficznego, który
obejmuje nie tylko imię, nazwisko, płeć, czy zdjęcie profilowe, ale także: status związku (z innymi
użytkownikami), pochodzenie, miejsce zamieszkania, historię zatrudnienia, link do osobistej witryny,
wyznanie, poglądy polityczne, sympatie sportowe i wiele, wiele innych. […] Każda interakcja zaś wskazuje na określone struktury sieci społecznych – social graph – grupy bliskich i dalszych znajomych…27

Środowisko wikipedystów stara się zapobiegać przekazywaniu zbyt wielu informacji
na własny temat. Deklarowanie poglądów może rzutować na postrzeganie jednostek jako
skłonnych do forsowania własnego punktu widzenia. Nierzadko wzbudzane są dyskusje
dotyczące kwestii prywatności. W przypadku, gdy aktywność wikipedysty ogranicza się
do linkowania związanych z nim serwisów na własnej stronie użytkownika, bywają one
usuwane. Promowanie tego, co prywatne i przedstawianie własnego punktu widzenia jest
nie tylko niezgodne z jedną z głównych reguł (neutralnym punktem widzenia), ale również przeciwstawne idei budowania dobra wspólnego, tkwiącego u zarania różnego typu
ruchów kontrkulturowych.
Szerzej kwestia wypiętrzania się i krystalizacji struktur społecznych Wikimediów opisana została
w tekście S. Skolik, Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości
prosumenckich, w: Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka we współczesnym społeczeństwie?, red. F. Bylok, U. Swadźba, Katowice 2014.
26
Por. M. Gdak, Bezstresowy Facebook, czyli każdemu w bańce żyje się przyjemnie i bezpiecznie,
https://www.spidersweb.pl/2017/06/banka.html, dostęp: 22.04.2018.
27
B. Wolek-Kocur, Internet nie zapomina. Social media wobec marketingu w sieci, „Teksty z Ulicy. Zeszyt
memetyczny” 2017, nr 18, s. 162.
25
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Wspieranie rozwoju Wikimediów i poświęcanie im własnego czasu prowadzi do tego, że najbardziej aktywni wikipedyści uzyskują dodatkowe uprawnienia, ale stają się także memobotami.
Według definicji Glenna M. Granta memobotem jest „osoba, której życie w całości podporządkowane zostało propagowaniu memu, mechanicznie i przy każdej okazji. […] Zgodnie
z wewnątrzgrupową konkurencją najbardziej wymowne i ekstremalne memoboty wykazują tendencje do osiągania szczytów hierarchii swoich socjotypów”28. Posiadający możliwości
wykluczania (treści i innych użytkowników) administrator jest znacznie bardziej narażony
na zostanie memobotem. Poza sporą ilością czasu poświęcanego na edytowanie haseł pewną
jego część poświęca na kontrolę wkładu innych, a czasami na tłumaczenie reguł Wikipedii dla
osób spoza grona wikipedystów. Autor niniejszego artykułu, stając się wikipedystą w 2004 roku
i prowadząc od tamtego czasu obserwację uczestniczącą, wielokrotnie zauważał objawy uzależnienia od Wikipedii, a także sam ich doznawał. Doświadczeniami nałogu edytowania użytkownicy dzielą się między sobą. Konstruowane uzasadnienia zaangażowania i uzależnienia
mogą być wielorakie29, ale bardzo często towarzyszy temu propagowanie samego edytowania
w najbliższym środowisku – mem „wiki” staje się coraz bardziej nieusuwalny z umysłu jednostki.
W przypadku administratorów czas poświęcany „uniwersum świata wiki” dzieli się na działania (od)twórcze, a więc pisanie i edytowanie haseł, oraz kontrolne – głównie udzielanie
upomnień, blokowanie użytkowników, usuwanie stron i uniemożliwianie ich edytowania.
Przyglądając się aktywności edytorskiej wśród aktywnych sysopów, zauważyć można kilka
typów spędzania czasu w projekcie. Część administratorów edytuje intensywniej w jednej
porze dnia, inni pracują „na dwie zmiany” – w godzinach przedpołudniowych i wieczornych.
Znaczna część jest aktywniejsza wieczorami i podczas weekendów, co wyznacza rytm dnia
pracy (poza Wikipedią). Jeden z takich typów spędzania czasu przy edytowaniu zaprezentowany został na rycinie 1. Można go określić mianem „administrowania weekendowego”. Jest
on dość częsty wśród polskojęzycznych sysopów. Patrząc na ogólną aktywność użytkowników,
zazwyczaj trend aktywności jest odwrotny – w weekendy liczba edycji spada. Są jednak także
administratorzy, którzy prawie całą dobę edytują. Biorąc pod uwagę ogół administratorów
(którzy zgodzili się na generowanie statystyk dziennych i weekendowych dotyczących ich
czasu edycji), jedynie w godzinach wczesnoporannych ta aktywność jest znacznie mniejsza.
Podobnie wygląda czas, w którym podejmuje się czynności administracyjne – intensywnie
działa się w godzinach wieczornych, a najmniej pracuje się wczesnym rankiem (ryc. 2). Dane
dotyczące liczby takich działań, a wykorzystane do sporządzenia wykresów (ryc. 2–4) pozyskano ze specjalnej strony poświęconej aktywności administracyjnej30.
G.M. Grant, Leksykon memetyczny, przeł. J. Polakowska, D. Wężowicz-Ziółkowska, „Teksty z Ulicy.
Zeszyt memetyczny” 2005, nr 9, s. 162.
29
Problem uzależnienia od edytowania Wikipedii opisany został szerzej w tekście E. Chrapek, S. Skolik,
Aktywności w wirtualnym środowisku pracy – kontekst uzależnienia, w: Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, red. E. Robak, S. Skolik, Częstochowa 2016.
30
[XTools], Admin Stats, https://xtools.wmflabs.org/adminstats/pl.wikipedia.org/2001-09-26, dostęp:
22.04.2018. Data w adresie internetowym oznacza wskazany zakres czasu, odnośnie do którego narzędzie
Admin Stats wygenerowało dane. Dnia 26 września 2001 roku uruchomiona została polskojęzyczna Wikipedia.
28
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Ryc. 1. Aktywność edycyjna administratorów polskojęzycznej Wikipedii działających głównie
w dni weekendowe. Wielkość kół oznacza większą aktywność w danym czasie. Podany został czas
UTC. Obraz powstał poprzez nałożenie zrzutów ekranu ilustrujących aktywność 24 administratorów wygenerowanych za pomocą narzędzia Edit Counter dostępnego
na stronie https://xtools.wmflabs.org/ec

Ryc. 2. Czas wykonywania działań administracyjnych (blokowania użytkowników i usuwania
stron) wśród administratorów, którzy wykonali co najmniej 5 tys. takich działań. Uwzględniano
50 ostatnich działań administracyjnych wykonanych przez 82 użytkowników. Wykonana sesja
działań administracyjnych oznacza jedno działanie lub więcej, które wykonano jednego dnia
w danym przedziale czasu
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Ryc. 3. Zwiększanie się częstotliwości blokowania użytkowników względem usuwania stron
wraz intensywnością użytkowania uprawnień sysopa wśród administratorów,
którzy utracili te uprawnienia

Ryc. 4. Zwiększanie się częstotliwości blokowania użytkowników względem usuwania stron wraz
intensywnością użytkowania uprawnień sysopa wśród administratorów, którzy zachowali te
uprawnienia
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Czas intensywnego edytowania zbiega się więc z czasem, w którym wykorzystuje się
uprawnienia sysopa. W godzinach późnowieczornych następuje wyciszanie, przy czym nierzadko administratorzy przechodzą w „czas czuwania”, uaktywniając się nocą. Po intensywnym dniu pracy, niezależnie, czy więcej energii poświęcano na tworzenie, czy na kontrolę,
umysł nadal koncentruje się na zadaniach do wykonania. W takim trybie wyciszania planuje
się także wykonanie działań w kolejnym dniu. Niekiedy można to zauważyć przy kończącym „dniówkę” opisie zmian31, gdzie użytkownik pozostawia wpis „no, dobra, dokończę
to jutro”. Takie intensywne działanie może prowadzić do wypalenia i opuszczania projektu.
Wydaje się jednak, że to nie sama intensywność myślenia o Wikipedii się do tego przyczynia,
ale łamiące normy działania w stosunku do innych osób. Analizując przyczyny odejść najbardziej aktywnych użytkowników, autor zauważył, że często jest to uświadamianie sobie
popełnianych błędów względem przyjętych w projekcie reguł32. Wśród administratorów,
którzy utracili uprawnienia, znacznie większy był stosunek liczby blokad użytkowników
(działania wobec osób) do liczby usunięć stron (działania wobec wytworzonych treści) wraz
z intensywniejszym używaniem przez nich narzędzi sysopa (ryc. 3). W przypadku użytkowników, którzy zachowali uprawnienia administratora, krzywa ilustrująca ten stosunek jest
znacznie łagodniejsza (ryc. 4). Na obu wykresach przedstawiono aktywności użytkowników,
którzy wykonali co najmniej 2 tys. działań administracyjnych.
Utrata uprawnień dokonuje się zazwyczaj na trzy sposoby: 1) administrator rezygnuje z ich używania; 2) uprawnienia te są odbierane na wniosek komitetu arbitrażowego,
który o to wnioskuje po rozpatrzeniu sprawy o nadużycie uprawnień; 3) użytkownik traci
uprawnienia w związku z brakiem aktywności w projekcie. W przypadku utraty uprawnień ze względu na ich nadużywanie zawsze wiąże się to z konfliktem interpersonalnym
i działaniem mającym znamiona przemocy symbolicznej. Rezygnację z działań w wyniku
spostrzeżenia własnych błędów, jak i pozbawianie statusu przez członków społeczności
w przypadku stosowania przemocy wobec jednostek o niższym statusie, uznać można za aktywowanie uniwersalnych reguł moralnych, typowych nie tylko dla człowieka,
ale również spokrewnionych z nim naczelnych33.

Podsumowanie
Analizując ewolucję kulturową Wikipedii, można wziąć pod uwagę różne jej aspekty – treści haseł, system aksjonormatywny użytkowników bądź elementy interfejsu.
Zachodzącym zmianom towarzyszy przekształcanie się struktury społecznej. Praca
31
Opis zmian to krótki komunikat podawany przy zapisywaniu strony, dostępny w rejestrze ostatnich
zmian: Ostatnie zmiany, https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ostatnie_zmiany, dostęp: 22.04.2018.
32
S. Skolik, Migracje użytkowników w przestrzeni Internetu, w: Wiedza i technologie informacyjne. Nowe
trendy badań i aplikacji, red. D. Jelonek, T. Turek, Częstochowa 2013.
33
Liczne przykłady wskazujące na świadomość łamania reguł moralnych wśród szympansów i bonobo
znaleźć można w tekście: F. de Waal, Bonobo i ateista, przeł. K. Kornas, Kraków 2016.
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na rzecz projektu wykonywana jest dobrowolnie, więc trudno tutaj mówić o stosowaniu przymusu i przemocy symbolicznej wobec jednostek. Aktywne edytowanie haseł
tej internetowej encyklopedii prowadzi jednak nierzadko do uzależnienia, co można
utożsamiać z odczuwanym przymusem działania. Rutyna, której towarzyszy sankcjonowanie użytkowników, może prowadzić do wypalenia osób posiadających uprawnienia administratora, czemu towarzyszy nierzadko stan zniechęcenia połączony z silną
awersją wobec (części) innych wikipedystów oraz w konsekwencji rezygnacja z dalszego
działania na rzecz wspólnego przedsięwzięcia. Zmiana stylu działania wesołego „geeka”
na ponurego „nerda” nie oznacza, że towarzyszy temu postępująca formalizacja relacji
międzyludzkich. Instytucjonalizacja samego ruchu wydaje się nie mieć aż tak wielkiego
wpływu na interakcje między wikipedystami, chociaż odsetek formalistów się zwiększa,
a status sysopa coraz częściej postrzegany jest jako kierownicze stanowisko.
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