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Tradycyjny przewodnik opiera się na autorytecie kogoś, kto odbył wcześniej opisywaną trasę i tym samym stworzył pewien model doświadczenia dla przyszłych
podróżników. Forma przewodnika jest zatem swoistym dowodem autentyczności, a tym samym stwarza obietnicę możliwości powtórzenia tego doświadczenia
w takim samym kształcie, jaki obiecuje konkretna narracja. Celem niniejszego
artykułu jest rozpatrzenie sytuacji, w której wspomniany autorytet podróżnika zastąpiony zostaje autorytetem „tłumu”, sama zaś podróżnicza narracja kreowana
jest w toku współpracy na zasadach uczestnictwa.1
Podejmując ten temat, pragnę odnieść się do najnowszych badań na temat kultury w kontekście rozwoju mediów. Przede wszystkim chodzi tu o kwestie nowych
form działania wspólnotowego, które umożliwiają współtworzenie tekstów kultury, a co za tym idzie — kreowanie nowych form praktyk kulturowych w ramach
działania tak zwanych tłumów, rojów czy plemion2. Badacze opisują wspomniane
zjawisko przez pryzmat uczestnictwa i dzielenia się (wiedzą, doświadczeniem,
informacją), a nowe nowe typy aktywności kolektywnej w kategoriach ekonomii
daru, wspólnot wiedzy czy kapitału emocjonalnego. Warto zatem przyjrzeć się
nowo powstającym formom przewodnika i podróży, jakie tworzą się w kontekście społecznościowej kultury medialnej, na przykład w ramach takich zjawisk,
jak crowdsourcing czy model „wiki”, które nie tylko otwierają nowe możliwości
tworzenia przewodników, lecz także zmieniają oblicze samej podróży. Staje się
1

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC 2011/03/D/HS4/03408.
2 Przede wszystkim nawiązuję tu do koncepcji Michela Maffesoli. Więcej na ten temat zob.
B. Brzozowska, Plotkujące plemiona — problem wspólnotowości w perspektywie rozwoju kultury
konsumpcyjnej, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010, nr 2.
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ona zatem nie tyle odtwarzaniem modelowego doświadczenia, ile współtworzeniem tekstu-przewodnika czy raczej pre-tekstu do dalszego zdobywania wiedzy
i dzielenia się nią z członkami wspólnoty.

Kultura uczestnictwa jako nowy model
wspólnotowego działania
Rozważania na temat uczestnictwa rozpocząć należy od sprecyzowania pojęcia
kolektywnej inteligencji, wprowadzonego przez Pierre’a Lévy’ego. Francuski badacz definiuje ją jako formę rozproszoną, stale wzmacnianą, skoordynowaną w czasie rzeczywistym i powstającą w wyniku skutecznej mobilizacji różnych umiejętności. Podstawą i celem współpracy w ramach modelu opisanego przez Lévy’ego jest
wzajemne uznawanie i wzbogacenie. Nie chodzi zatem o fetyszyzowanie wspólnoty, lecz de facto o wzmacnianie roli i znaczenia jednostek, z których każda jest
w stanie wnieść do wspólnoty wkład w postaci swoich wyjątkowych kompetencji
i wiedzy. Słowo „inteligencja” użyte jest tu w znaczeniu „łączenia” (idei i ludzi —
od łac. inter legere), a zatem wprowadzone przez Lévy’go pojęcie służyć ma opisowi procesu społecznej konstrukcji, opartej na wymianie i dzieleniu wiedzy3. Co
istotne, nie mamy tu do czynienia z anarchią, lecz raczej heterarchią lub hierarchią,
która ma charakter niestały, gdyż poddawana jest ciągłej ewaluacji. Jej podstawą
jest natomiast różnorodność i możliwość płynnego przechodzenia z jednego poziomu uczestnictwa na inny4.
Tak rozumiane pojęcie uczestnictwa kluczowe jest też w koncepcji kultury konwergencji, zaproponowanej przez Henry’ego Jenkinsa. Odnosząc się do tradycji
brytyjskich studiów kulturowych oraz wykorzystując badania praktyk fanowskich,
porównuje on kulturę uczestnictwa do kultury ludowej (rozumianej jako kultura
tworzona przez lud), gdyż podobnie jak ona promuje amatorską twórczość oraz wymiany na zasadzie ekonomii daru. Co istotne także w aspekcie omawianego tu problemu, w kulturze ludowej, jako prekursorskiej wobec kultury uczestnictwa i kultury
konwergencji, nie ma podziału na producentów i konsumentów. Jenkins między
innymi tak charakteryzuje tytułowe pojęcie swojej najbardziej znanej pracy:
W kulturze konwergencji każdy jest uczestnikiem — choć uczestnicy mogą mieć różny status
i różne możliwości wywierania wpływu5.

To, co wspólne dla kultury uczestnictwa i kultury ludowej, przejawia się chociażby w działaniu grup fanowskich oraz w różnych formach sieciowego akty3

Zob. P. Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambridge
1999, s. 10–13.
4 Zob. F. Stalder, J. Hirsh, Open source intelligence, „First Monday” 7, 2002, nr 6.
5 H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2010, s. 130.
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wizmu i rzemiosła6. Tak rozmaite formy uczestnictwa różnią się także stopniem
subwersywności, działają w odmiennych kontekstach prawnych, ekonomicznych
i technologicznych, przy czym Jenkins i in. podkreślają, iż nie należy tego mylić
ze zjawiskiem Web 2.0., które służy opisowi modelu biznesowego, przydatnego w komercyjnym przechwytywaniu energii określonych grup odbiorców7. Takie rozumienie kultury ludowej spotyka się niekiedy z polemiką. Henry Jenkins
przytacza gwoli przykładu słowa Granta McCrackena, wyrażające sceptycyzm na
temat porównania amatorskiej produkcji kulturowej fanów tekstów popkulturowych i kultury ludowej:
Starożytni bohaterowie nie należeli do każdego, nie służyli każdemu, nie każdy mógł z nimi
zrobić, co chciał. Te wspólne dobra nigdy nie były tak znowu bardzo wspólne8.

Oznacza to, że badając kulturę ludową, należy pamiętać o pewnych hierarchiach społecznych, mających wpływ na uczestniczenie w kulturze (na przykład
w ramach opowiadania mitów), których zdają się nie dostrzegać badacze, postulujący całkowicie demokratyczny charakter kultury popularnej (jako ludowej).
Jenkins wskazuje jednak, że im dalej od źródła, tym trudniej o zachowanie hierarchii związanej z oryginałem — zmienia się znaczenie, przeznaczenie i sens
opowieści9. Pojawia się tutaj istotny problem autorytetu i oryginału. „Ludowość”
nowych praktyk kultury uczestnictwa w rozumieniu Jenkinsa oznaczałaby, że
zdetronizowany zostaje autor, w tym przypadku autor przewodnika, „pierwszy
podróżnik”, jako obdarzony ostatecznym autorytetem „opowiadacza”, narracje
zaś na temat podróży należą w tej sytuacji do całej wspólnoty, która w toku wzajemnej wymiany i negocjacji ustala, co należy uznać za autentyczne. Nie chodzi
tu bynajmniej jedynie o możliwość interaktywnego współtworzenia przewodnika, gdyż zmiana, o której mowa, nie dotyczy sfery technologicznej — choć jest
ona istotna — lecz raczej przeobrażeń protokołów kulturowych i społecznych10.
W toku tych przeobrażeń sam proces nabywania wiedzy przesunięty zostaje do
przestrzeni, które — za Jamesem Gee — nazwać można „przestrzeniami przyciągania” (affinity spaces)11 bądź też przestrzeniami uczenia się tworzonymi przez
kolektywną inteligencję, jak chciałby to widzieć Lévy. Co ciekawe, Jenkins, odwołując się do pracy Gee, cytuje fragment wykorzystujący metaforę podróży:
Proces uczenia się staje się osobistą i jedyną trajektorią poruszania się przez skomplikowane
obszary możliwości (tj. jedynym ruchem danej osoby w czasie przez różne przestrzenie przy6 W rozumieniu, jakie ostatnio zaproponował Richard Sennet (Razem: rytuały, zalety i zasady
współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2013).
7 Zob. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York 2013, s. 297.
8 H. Jenkins, op. cit., s. 155.
9 Zob. ibidem, s. 154.
10 Zob. ibidem, s. 132.
11 Zob. J.P. Gee, E.R. Hayes, Language and Learning in the Digital Age, London 2011.
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ciągania), a także społeczną podróżą, gdy — przez dłuższy lub krótszy czas, zanim wyruszymy
dalej — dzielimy tę trajektorię z innymi12.

Owo „podzielanie” doświadczenia jest kluczowe zarówno z perspektywy
kultury uczestnictwa, jak i podróży. Przewodnik w nowej odsłonie staje się nie
tyle „dzieleniem się z innymi” (swoimi obserwacjami, wspomnieniami itp.), ile
„współdzieleniem” rozumianym jako współtworzenie, które zakłada obecność innych doświadczających i podejmujących krytyczny wysiłek doskonalenia wspólnego zasobu wiedzy. Jak zauważa Jenkins:
Gee koncentruje się na systemie wsparcia, powstającym wokół jednostki uczącej się. Lévy natomiast skupia się na sposobach wnoszenia przez jednostkę wkładu w większą zbiorową inteligencję. Obaj jednak opisują dwie części tego samego przeżycia — życia w świecie, gdzie wiedza
jest podzielana i gdzie aktywność krytyczna trwa całe życie13.

Sam autor widzi w tym podobieństwa do Benjaminowskiego odarcia z aury,
które, jako efekt reprodukcji, stwarza jednocześnie nowy typ popularnego eksperta. Przekłada się to na aktywność obywatelską i wspólnotową. Tak zwany
obywatel monitorialny nie tyle czyta, ile przegląda informacje tak, by orientować się mniej więcej we wszystkim (podobnie jak Benjaminowski „nieuważny
czytelnik”), ale jego wiedza jest sfragmentaryzowana. Zdaniem Lévy’ego w tym
właśnie realizuje się wspólna przestrzeń, w której jednostka uczy się, jak działać
dzięki zbiorowej wiedzy, pozwalającej uporządkować to, co wie, i podjąć najwłaściwszą decyzję.
W tych przestrzeniach informacja jest czymś, co musi zostać odkryte dzięki badaniu rywalizujących ze sobą relacji, a nie tylko przetrawione po zaserwowaniu przez autorytatywne
źródła14.

Podobnie jak w przypadku politycznego „newsa”, również w relacji z podróży, która staje się podstawą przewodnika, problematyczne okazuje się oddzielanie
tego, co jest neutralnym faktem (o ile założymy, że takie istnieją), od tego, co tworzy element indywidualnego doświadczenia wraz towarzyszącemu mu wrażeniami,
fantazjami itp. Jednoczesne nakładanie różnych „filtrów” narracyjnych pozwala
uczestnikom takiej wspólnoty nie tyle na odnalezienie „prawdy”, ile na stworzenie
rezerwuaru wiedzy, odpowiadającej potrzebom każdego współtworzących.

Komercjalizacja uczestnictwa
Kultura uczestnictwa nie jest jednak wolna od zagrożeń, na jakie naraża ją usytuowanie w sferze konsumpcji. Oznacza to, iż często praktyki uczestnictwa rozpa12
13
14

J. Gee, cyt. za: H. Jenkins, op. cit., s. 179.
Ibidem.
Ibidem, s. 220.
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trywane są z perspektywy „oporu”, „partyzantki” czy „wrogiego przejmowania”.
Problem „przejmowania” kultury uczestnictwa wydaje się szczególnie istotny, gdy
mowa o komercjalizacji podróży, a zatem i przewodnika. W kontekście przytoczonych tu teorii przejście od „dystrybucji” (produktów) do „cyrkulacji” (wiedzy)
nie oznacza jednak, że ludzie w modelu partycypacyjnym z konsumentów przekształcają się w aktywnych użytkowników, którzy dzielą się i przetwarzają teksty
medialne. Kwestią podstawową jest, iż robią to nie jako wyizolowane jednostki,
ale jako wspólnoty15. Oznacza to całkowite przeformułowanie problemu oporu
wobec dominującego dyskursu kultury konsumpcyjnej, której reprezentanci mieli
niewielki wpływ na kształtowanie treści przekazu. Nowe środowisko medialne
stwarza możliwości aktywnego i ciągłego ingerowania w przekaz, zatem, jak pokazuje to Lévy, oddolna, wspólnotowa komunikacja nie jest tylko „chwilowym
zakłóceniem w sygnale korporacyjnym, ale zwyczajowym sposobem działania
nowego system”16. Takie spojrzenie wymaga rezygnacji z tradycyjnego ujęcia,
opierającego się na opozycji konsumpcji (jako formy biernej) i uczestnictwa (jako
formy aktywnej), a co za tym idzie — przeciwstawienia konsumpcji jako niszczenia (co zawiera się już w łacińskim źródle słowa) i uczestnictwa jako tworzenia.
Lévy uważa, że nowa władza uczestnictwa działa równolegle z władzą państwa i korporacji, ale ma w stosunku do nich funkcję korygującą, choć pojawia
się oczywiście niebezpieczeństwo zawłaszczenia i wykorzystania zbiorowej inteligencji. Według Jenkinsa ten pogląd jest utopijny (choć Lévy nazywa swoją ideę
„osiągalną utopią”) — zaznacza on, że nie wiadomo w tej chwili, jak nowe umiejętności zostaną wykorzystane17. Kreśląc ramy dyskusji nad omawianym zjawiskiem, amerykański badacz wskazuje natomiast, że nie wszyscy zgadzają się, iż
jest ono nowe. Jenkins i jego współautorzy posługują się terminem spreadability18
na określenie specyfiki aktywności użytkowników najnowszych mediów. W słowie spread zawiera się, zdaniem autorów, technologiczny i kulturowy potencjał
wykorzystywania treści do własnych celów oraz dzielenia się nimi z innymi użytkownikami — czasem wbrew życzeniom autorów — lecz jednocześnie potencjał
oddolnego uczestnictwa (agency of grasroots participants) i tego, co dzieje się
tam, dokąd teksty medialne wędrują między komercyjną i niekomercyjną sferą19.
Tego typu praktyki mają jednak swoich prekurosorów, jak scrapbooking w XIX
wieku czy wycinanie artykułów z gazet i przyklejanie do drzwi lodówki. Zarówno
w starej, jak i we współczesnej formie stają się one zaczątkami nowych opowieści
15

Zob. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, op. cit., s. 2.
H. Jenkins, op. cit., s. 208.
17 Ibidem, s. 237.
18 Termin ten trudno byłoby przetłumaczyć na język polski, nie tracąc wieloznaczności zawartej w oryginale. Jenkinsowi chodzi bowiem zarówno o „łatwość w rozpowszechnianiu”, „rozproszenie”, „rozrastanie”, jak i metaforyczne rozumienie „rozsmarowywania” dzielonych treści.
19 Zob. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, op. cit., s. 3, XIV.
16
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i pretekstami do konwersacji20. Nietrudno też powiązać je z doświadczeniem turystycznym, opartym na swoistych materialnych „dowodach autentyczności”, których kolekcjonowanie zapewnia autorytet opowiadacza21. W tym wypadku gest
kolekcjonera odziera przedmioty z ich komercyjnego piętna, nadając im nowe
znaczenie i miejsce w narracji o podróży. Zużyty bilet z metra staje się przepustką do opowieści, która nie wymaga już innego uwierzytelnienia. Podobnie rzecz
się ma ze zdjęciem (na przykład zdjęciem owego biletu), które „mówi” niejako
w imieniu podróżnika, zaświadczając o namacalności doświadczenia. Podzielenie
się takim „dowodem bytności” ze wspólnotą, współtworzącą zasób wiedzy na
temat danego miejsca, otwiera możliwość uczestniczenia w tym procesie.
Zdjęcie lub też inny tekst cyrkulujący w obiegu wspólnotowym może zostać
jednak wykorzystany do celów komercyjnych nawet bez wiedzy autora (takie
wątpliwości dotyczą na przykład działalności portalu YouTube), co ponownie pozwala na zadanie pytania o charakter nowych praktyk. Jenkins i in. zastanawiają
się, czy być może nie chodzi o nową formę zachowań konsumenckich. Dyskusja
na ten temat wyznaczana jest zatem parami pojęć takich, jak: partycypacja i opór,
konsumenci i współ-twórcy czy też partycypacja i kolaboracja. Ponadto problem
uczestnictwa rozpatrywany może być zarówno z perspektywy politycznej (wtedy mowa jest o odzyskiwaniu władzy, zaangażowaniu obywatelskim itp.), jak
i korporacyjnej (jak ulepszać doświadczenie konsumenckie tak, aby korporacje
w większym stopniu odpowiadały na potrzeby konsumentów — w tym na potrzebę wpływu i aktywnego uczestnictwa)22. W modelu kultury uczestnictwa, jaki
wyłania się z prac cytowanych tu autorów, perspektywy te nie tylko nie wykluczają się nawzajem, lecz także łączą, opisując nowy kształt kultury konsumpcyjnej.

Crowdsourcing i produkcja partnerska
Ostatnim, istotnym z perspektywy przykładów, które chcę omówić, punktem
odniesienia jest nowy model produkcji dóbr kultury, z którym związane są crowdsourcing oraz produkcja partnerska.
Crowdsourcing najprościej zdefiniować można jako zorientowane na konkretny cel akcje podejmowane przez duże grupy osób, które określić można
jako „tłum”. Osoby te nie są zrzeszone czy zatrudnione w organizacji/instytucji,
podejmują się natomiast dobrowolnie zadań, które odpowiadają ich kompetencjom, w zamian otrzymując albo symboliczną zapłatę (niekiedy w formie punk-

20

Zob. ibidem, s. 12.
Zob. J. Culler, Semiotyka turyzmu, przeł. H. Baczewska, „Panoptikum” 2009, nr 8; oraz idem,
Teoria śmieci, przeł. B. Brzozowska, „Kultura Współczesna” 2007, nr 4.
22 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, op. cit., s. 155–156.
21
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tów, bonusów itp.), albo nie otrzymują jej w ogóle23. Crowdsourcing może być
też definiowany jako mobilizowanie w dużych grupach zdolności kognitywnych
i percepcyjnych w celu wspólnego rozwiązywania problemów24. W obydwu
przypadkach głównym zyskiem, jaki osiąga jednostka, jest podnoszenie statusu
w grupie oraz zwiększanie określonych kompetencji (na przykład gdy programista w czasie wolnym rozwiązuje informatyczny problem niezwiązany z jego
podstawową pracą). Rozwinięciem takich praktyk jest crowdfunding, który zakłada wnoszenie niewielkich sum pieniężnych zamiast darmowej pracy25. Termin
„produkcja partnerska” wprowadzony został natomiast przez Yochaia Beklera26
i w wersji anglojęzycznej występuje najczęściej jako peer production lub commons-based peer production. Don Tapscott i Anthony Williams, autorzy książki
Wikinomia, posługują się z kolei często terminem „globalna współpraca” na określenie nowych form współdziałania ponadnarodowych „tłumów”.
We wszystkich tych pojęciach podstawowym określeniem jest „tłum”; niesie
ono jednak negatywne konotacje. Jonathan Gray wskazuje na pewien problem
z samym słowem crowd, które bliskie jest słowu mob, zatem nie kojarzy się z kreatywną aktywnością wspólnotową, lecz raczej z jednolitą masą, porównywalną
do stada bydła (undifferentiated bovine mass). Gdy tłum rzeczywiście coś tworzy,
konieczne są inne narzędzia opisu, aby usunąć te negatywne konotacje. Jenkins
i in. komentują ten problem, zauważając, iż crowdsourcing może też oznaczać
różne formy aktywności, przypisujące „tłumowi” różny poziom inteligencji i kreatywności. Z jednej strony mowa o zmianie układu sił i oddaniu części władzy
przez producentów w ręce użytkowników/konsumentów, z drugiej chodzi o przyciągnięcie wspólnoty lub zebranie funduszy na coś, co już zostało wcześniej zaplanowane27.
Tapscott i Williams przytaczają wypowiedzi Jarona Laniera i Billa Gatesa,
którzy widzą zagrożenie w nowych formach współpracy, takich jak chociażby
23 Zob. http://www.crowdsourcing.com; oraz J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, 14.06.2006,
http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html [dostęp: 16 grudnia 2014].
24 Zob. T. Erickson, Geocentric Crowdsourcing and Smarter Cities: Enabling Urban Intelligence in Cities and Regions, a position paper for the 1st International workshop on ubiquitous
crowdsourcing, UbiComp’10, September 26–29, 2010, Copenhagen, Denmark, http://www.crowdsourcing.org/document/geocentric-crowdsourcing-and-smarter-cities/5678.
25 Więcej ten temat zob. B. Brzozowska, Crowdfunding — nowe perspektywy dla produkcji
i promocji filmowej, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85; eadem, Crowdfunding and crowdsourcing:
New challenges for the visual documentation of city cultures, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013,
nr 4; oraz P. Gałuszka, V. Bystrov, The rise of fanvestors: A study of a crowdfunding community,
„First Monday” 2014, nr 5.
26 Y. Benkler, Coase’s Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, http://www.yalelawjournal.org/article/coases-penguin-or-linux-and-the-nature-of-the-firm [dostęp: 16 grudnia 2014]; idem,
The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven
2006.
27 Zob. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, op. cit., s. 248.
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projekty w ramach modelu „wiki”. Lanier twierdzi, że nowe formy sieciowej
współpracy grożą „internetowym kolektywizmem”, który dławi autentyczne głosy w powodzi miernoty i anonimowości. Z kolei Gates ubolewa, że tam, gdzie
wszystko można tworzyć w sposób wolny i amatorski (i nieograniczony tradycyjnie rozumianym prawem autorskim), znika bodziec dla twórców profesjonalnych.
Tapscott i Williams nie zgadzają się z taką krytyką, zwłaszcza przyrównującą
nowe formy działania do komunizmu, twierdzą jednak, że wskazuje ona na istotne
do rozważenia problemy:
globalna współpraca i produkcja partnerska są w rzeczywistości skrajnie odmienne od komunizmu […]. Jak zauważył Howard Rheingold, pionier cyfrowej ery, „Kolektywizm zakłada przymus i scentralizowana kontrolę; natomiast kolektywne działanie to wolny i samodzielny wybór
oraz rozproszona koordynacja”28.

Podkreślić tu należy, że w nowych formach współpracy nie ma centralnej
kontroli, która zastępowana jest przez systemy reputacji i schematy folksonomicznej ewaluacji. Nie są one jednak uniwersalne i niosą z sobą potencjalne
ryzyko nadużyć, zwłaszcza ze strony tych, którzy korzystają z darmowej pracy
uczestników „tłumu”. Nawiązując do problemu komercjalizacji uczestnictwa,
dodać można, iż Jenkins poddaje rewizji dyskusję na temat fan labour i podkreśla, że mimo świadomości możliwości wykorzystywania darmowej pracy
fanów/odbiorców przez korporacje zjawisku temu towarzyszy jednoczesne
oddawanie w ich ręce coraz większej władzy. Krytycy nowych zjawisk nie
uwzględniają wspólnotowego współdziałania i widzą darmową pracę jako zjawisko wyalienowane (również w rozumieniu K. Marksa). Jenkins powołuje się
na Senneta, który przypomina, iż w pracy rzemieślniczej liczył się nie tylko
zysk finansowy, lecz także swoisty kapitał społeczny w postaci reputacji i budowania statusu oraz towarzysząca temu satysfakcja z wykonanej pracy. Rzemieślnik dokonywał zatem swoistej autokreacji, jednak musiało się to odbywać
w ramach restrykcyjnie określanych przez gildię. Tak funkcjonujący system
motywacji i współpracy jest czymś całkowicie odmiennym od alienujących systemów przemysłowej produkcji oraz modeli biurokratycznych. Można powiedzieć, że podobnie rzecz się ma ze zbiorowym wysiłkiem, którego efektami są
oprogramowanie na otwartych licencjach czy Wikipedia. Jenkins i in. postulują,
aby określać tego typu darmową pracę odbiorców nie tyle jako „eksploatowaną”, ile „zaangażowaną”, gdyż w takiej wymianie znaczenie tworzone jest w ramach „nieformalnej gospodarki”, w której walutą są prestiż, status oraz pozycja
we wspólnocie29.

28 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko,
przeł. P. Cypryański, Warszawa 2008, s. 35–36.
29 Zob. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, op. cit., s. 59–61.
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Wikitravel kontra Wikivoyage
— kultura uczestnictwa
w obliczu zagrożenia komercjalizacją
Interesującym przykładem owych zjawisk jest przewodnik tworzony na zasadach kolektywnego współdziałania w ramach modelu „wiki”. Opisany w dalszej
części konflikt między portalami Wikitravel i Wikivoyage jest także reprezentacją
problemu komercjalizacji i ewentualnego „przechwytywania” kultury uczestnictwa przez korporacje medialne.
Próbując zrekonstruować historię tego konfliktu, rozpocznę od źródła, jakim
jest sama Wikipedia. Z informacji tam umieszczonych dowiadujemy się, że Wikitravel to sieciowy przewodnik tworzony w sposób zbiorowy (web-based collaborative travel guide) z użyciem modelu „wiki” i oparty na zasadach Creative
Commons, stworzony przez Evana Prodromou i Michele Ann Jenkins w 2003
roku. Na stronie Wikitravel czytamy natomiast:
[Jest] to projekt mający na celu stworzenie darmowego, otwartego, pełnego i rzetelnego przewodnika po wszystkich stronach świata. Tworzą go wikipodróżnicy z całego świata […]. Wikitravel jest tworzone w duchu dzielenia się wiedzą, dzięki czemu podróże stają się jeszcze wspanialsze. Można je sobie wyobrazić jako przestrzeń, gdzie podróżnicy spotykają się, by wymienić
się informacjami o miejscach, z których przybyli i do których się udają30.

Nietrudno dostrzec, że takie założenia uczyniły projekt ziszczeniem idei wspólnotowej współpracy w kształcie opisanym wcześniej. W 2006 roku marka została
jednak wykupiona przez amerykańską kompanię medialną Internet Brands, która
wprowadziła istotną zmianę w postaci płatnych reklam. Posunięcie to wywołało
sprzeciw części kontrybutorów, zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech. Oprócz
zarzutów dotyczących komercjalizacji serwisu użytkownicy zgłaszali problem
niedostatecznego wsparcia technicznego rozwijanego projektu, co, w połączeniu
z poprzednim zarzutem, finalnie doprowadziło do stworzenia alternatywnej wersji
portalu o nazwie Wikivoyage.
Można go opisać najkrócej jako darmowy przewodnik tworzony w sieci przez
osoby działające na zasadzie wolontariatu („free web-based travel guide for travel destinations and travel topics written by volunteer authors”), który zapoczątkowany został w 2006 roku przez kontrybutorów z Niemiec i Włoch za sprawą
procedury tak zwanego forkingu31. Właścicielem nowej marki zostało stowarzy30

http://wikitravel.org/pl/Wikitravel:O_Wikitravel [dostęp: 16 grudnia 2014].
Procedura ta polega na wykorzystywaniu kodu źródłowego oprogramowania do tworzenia alternatywnych projektów. Zob. L. Nyman et al., Forking: the Invisible hand of sustainability
in open source software, [w:] Proceedings of SOS 2011: Towards Sustainable Open Source, red.
I. Hammouda, B. Lundell, http://tutopen.cs.tut.fi/sos11/papers/SOS11_proceedings.pdf#page=9;
oraz K. Fung, A. Aurum, D. Tang, Social Forking in Open Source Software: An Empirical Study,
http://ceur-ws.org/Vol-855/paper6.pdf.
31
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szenie Wikivoyage e.V. W 2012 roku anglojęzyczna część Wikitravel oderwała
się, tworząc własną wersję serwisu. W wyniku dalszych porozumień alternatywny
wobec Wikitravel projekt odrodził się pod marką Wikivoyage jako część projektu
Wikimedia Foundation (będącego właścicielem marki Wikipedia), działającego
na zasadach non profit, łącząc pod wspólnym szyldem wszystkie „zbuntowane”
wspólnoty Wikitravel32. Konflikt interesów między Internet Brands i Wikimedia
Foundation zaowocował wzajemnymi pozwami sądowymi, co zakończyło się
ugodą w roku 201333. Ugoda ta jednak nie oznacza współpracy, przenoszenie zaś
zawartości z Wikitravel do Wikivoyage wymaga konsultacji i zgodności z obowiązująca licencją. Z kolei na stronie Wikitravel nie jest możliwe nawet wymienianie nazwy konkurenta34. Na stronie Wikimedia użytkownicy mogą przeczytać
szczegółowy opis procesu przeniesienia wspólnoty do fundacji. Podkreślone tu
zostaje, iż nie chodzi o kolejny forking, czyli podział wspólnoty, ale coś dokładnie
przeciwnego, a mianowicie połączenie jej różnych odnóg35.
Na koniec tego opisu należy dodać, że w roku 2013 uruchomiona została polskojęzyczna wersja portalu o nazwie Wikipodróże. Na swojej stronie Wikipodróże w następujący sposób definiując charakter i cele projektu:
Wikipodróże to polskojęzyczna wersja językowa projektu internetowego Wikivoyage, którego celem jest stworzenie wspólnie przez wolontariuszy wolnego, wiarygodnego i aktualnego
przewodnika turystycznego całego świata. […] W założeniach Wikipodróże mają dawać turystom wartościową i godną zaufania informację o miejscach, które chcieliby odwiedzić. Taki
projekt nie mógłby powstać bez wytężonej pracy i doświadczenia wielu autorów, którzy wierzą,
że taką wiedzą trzeba się dzielić. Tak jak Wikipedia jest skarbnicą wiedzy encyklopedycznej,
tak Wikipodróże chcą zostać niezbędnym poradnikiem dla każdego turysty. To zaangażowani
ochotnicy tworzą ten projekt i potrzebny jest udział każdego, kto posiada zapał, osobistą wiedzę
i doświadczenie36.

W interesujący sposób charakterystykę tę uzupełnia czasopismo „Komputer
Świat”:
Wikivoyage ma być dla turystów tym, czym Wikipedia dla internetu, a studentów i uczniów
w szczególności. Miejscem gdzie każdy może znaleźć potrzebną wiedzę i przy okazji podzielić
się tym, co sam wie. Oczywiście pod warunkiem, że utrzyma odpowiedni poziom neutralności. […] Różnica pomiędzy Wikipedią a Wikivoyage opiera się na założeniu, że o ile encyklopedia jest internetową świątynią wiedzy, tak przewodnik jest takim miejscem gdzie praktyka
32

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikitravel; http://en.wikipedia.org/wiki/Wikivoyage; http://
en.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Wikivoyage_and_Wikitravel [dostęp: 16 grudnia 2014].
33 G. Brigham, A victory for Wikivoyage and free knowledge, Wikimedia blog, http://blog.wikimedia.org/2013/02/15/a-victory-for-wikivoyage-and-free-knowledge/ [dostęp: 16 grudnia 2014];
J. Evans, Lessons from the dramatic slow-motion death of Wikitravel, http://techcrunch.com/2012/09/29/lessons-from-the-dramatic-slow-motion-death-of-wikitravel/ [dostęp: 16 grudnia 2014].
34 http://en.wikivoyage.org/wiki/Wikivoyage:Wikivoyage_and_Wikitravel.
35 http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikivoyage/Migration/FAQ&oldid=4914831
[dostęp: 16 grudnia 2014].
36 http://pl.wikivoyage.org/wiki/Wikipodróże: O Wikipodróżach [dostęp: 16 grudnia 2014].
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zasadniczo powinna z teorią wygrywać. […] Projekt jest o tyle wartościowy, że w odróżnieniu
od większości sztampowych poradników dla turystów tworzony jest przez zwykłych ludzi, dla
zwykłych ludzi37.

Z tych dwóch fragmentów wyłania się ostateczny kształt wspólnotowego projektu przewodnika, który tworzony jest przez amatorów z doświadczeniem podróżniczym, co gwarantować ma swoiste zbliżenie do odbiorcy. Sformułowanie:
„przez zwykłych ludzi, dla zwykłych ludzi” sugeruje pewien elitaryzm, jaki miał
cechować tradycyjne przewodniki wraz z reprezentującą go figurą „pierwszego
podróżnika” jako autorytetu. Tutaj autorytet autora zastępowany jest zbiorową
weryfikacją i systemem reputacji — nierzetelni kontrybutorzy mogą być karani
usuwaniem ich wpisów. Owa „zwyczajność” zbliża też przewodnik do praktyki
codziennego życia, kładąc nacisk na to, co użyteczne, a także podzielane przez
wszystkich podróżników. Nie chodzi tu zatem o dzielenie się osobistymi wrażeniami z podróży — te znajdują raczej swoje miejsce na blogach autorskich —
ani też o encyklopedyczne wykazy zabytków oraz miejsc wartych zobaczenia.
W przytoczonych opisach przeciwstawienie encyklopedii (nawet w wydaniu Wikipedii) i przewodnika jest szczególnie podkreślane. W przypadku modelu, jakim
jest „wiki”, może ono jednak wzbudzać pewne wątpliwości. Leonhard Dobusch
przywołuje post jednego z użytkowników, który zauważa, że w Wikipedii treści są
weryfikowalne, natomiast treści, które nazywa „podróżniczymi”, naznaczone są
subiektywną opinią podróżnika38. Podobne zastrzeżenie zgłasza Jani Pattokalio,
wskazując, iż problematyczny w modelu „wiki” jest rozdział między obiektywnym a subiektywnym. W przypadku opisu destynacji łatwo zweryfikować aktualną cenę biletu, ale ocena jakości jedzenia w restauracji zależy już od konkretnego
autora wpisu. Konieczne jest zatem stworzenie wiarygodnego systemu ocen, komentarzy i recenzji, który pozwoli na uniknięcie tego niebezpieczeństwa39.
Warto dla uzupełnienia obrazu zacytować wypowiedzi polskich użytkowników wspomnianych serwisów. Na stronie bloga Wikimedia Polska znajdujemy
następujące wpisy (zachowana oryginalna pisownia):
Paweł Drozd pisze:
13 listopada 2012 o 13:31
Uczestniczyłem w projekcie Wikitravel. Projek rozwijał się sensownie, ale wprowadzono reklamy. W tej sytuacji wycofalem się z edytowania, a właściwie to porzuciłem ten projekt. Cos tam
zostało po polsku,można by scalić, ale nie wiem jaką to ma wartość.
37 http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/03/serwis-wikivoyage-ruszyl-pelnapara-swietny-dla-turystow-i-nie-tylko!.aspx [dostęp: 16 grudnia 2014].
38 L. Dobusch, Challenges of merging communities: the case of Wikitravel and Wikivoyage,
http://governancexborders.com/2012/07/13/challenges-of-merging-communities-the-case-of-wikitravel-and-wikivoyage/ [dostęp: 16 grudnia 2014].
39 J. Patokallio, Opinion: 6 reasons why Wikivoyage is already better than Wikitravel, http://
skift.com/2013/01/14/opinion-6-reasons-why-wikivoyage-is-already-better-than-wikitravel/
[dostęp: 16 grudnia 2014].
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Beax pisze:
13 listopada 2012 o 15:51
a ja swego czasu korzystałam z informacji zdobytych na Wikitravel — były bardzo pomocne.
Pytanie czy nowy projekt ma od nowa opisywać zabytki, czy też raczej być przewodnikiem (bilety po tyle i tyle, komunikacja OBECNIE taka, a do zwiedzenia — i tu lista obiektów opisanym
na wiki). Trochę martwię się o aktualność danych, zwłaszcza w przypadku niezbyt popularnych
obiektów. [...]40.

Jak widać, wątpliwości wzbudza charakter projektu w odniesieniu do założeń
tradycyjnego przewodnika. Nie wszyscy też korzystający z serwisu są uczestnikami w sensie, jakie nadają temu słowu Jenkins czy Lévy. O ile autor pierwszego
z przytoczonych wpisów należy do „zbuntowanej” (czy może raczej „zniechęconej”) części wspólnoty, która nie zgodziła się na komercjalizację serwisu, o tyle
autorka drugiego jest jedynie „konsumentką” treści i koncentruje się na problemie
aktualności danych dostarczanych przez licznych kontrybutorów-podróżników.
Problem ten prowadzi nas z powrotem do konfliktu między Wikitravel a Wikivoyage oraz ich ideowych deklaracji, które związane są nie tylko z przytoczonymi
tu postulatami użytkowników, lecz także wpisują się w opisane w pierwszej części tekstu ramy kultury uczestnictwa.
Porównując zawartość obydwu serwisów, na pierwszy rzut oka nie widzimy
różnic. W opisie głównych założeń zarówno Wikitravel i Wikivoyage (odwołuję
się do polskiej wersji Wikipodróże) deklarują, iż ich celem jest umożliwienie lepszego i szybszego planowania podróży. W identycznym w obu przypadkach opisie założeń i zasad dotyczących wprowadzanych treści znajdujemy deklarację, iż
nie chodzi tu o relacje z wyjazdów, opowieści podróżnicze, pogawędki, tworzenie
encyklopedii czy atlasu. Znacząca różnica pojawia się natomiast we fragmencie
dotyczącym elementu komercyjnego. Zarówno na Wikitravel, jak i Wikivoyage
(Wikipodróże) znajdujemy informację, iż dana strona nie może być „ulotką reklamową”. Portale deklarują, że korzystają z informacji komercyjnych, ale czynią to
dla dobra użytkowników, którzy uzyskują w ten sposób najaktualniejsze oferty.
Podkreślone jednak zostaje: reklamy przesadne, niezgodne ze stylem, podające
fałszywe informacje są bardzo niemile widziane. W szczególności tępione będą
próby nieuczciwej konkurencji (np. kasowanie cudzych informacji itp.)41.
Na stronie Wikipodróże wpis ten uzupełniony jest o dopisek: „Więcej informacji Wikipodróże: Nie reklamuj”42. Kliknięcie linku przekierowuje użytkownika
na stronę szczegółowo wyjaśniającą politykę w stosunku do reklam oraz zasady
40

Wikivoyage — nowy projekt Fundacji Wikimedia dla podróżników — Blog Stowarzyszenia
Wikimedia Polska, http://blog.wikimedia.pl/2012/11/wikivoyage-nowy-projekt-fundacji-wikimedia-dla-podroznikow/ [dostęp: 16 grudnia 2014].
41 http://wikitravel.org/pl/Wikitravel:Cele_i_pułapki [dostęp: 16 grudnia 2014].
42 http://pl.wikivoyage.org/wiki/Wikipodróże:Czym_Wikipodróże_są_a_czym_nie [dostęp:
16 grudnia 2014].
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dodawania treści do przewodnika w taki sposób, aby zniwelować ryzyko wykorzystania go do celów komercyjnych. Zwraca się tu między innymi uwagę na język, który nie może być zbyt kwiecisty i nadmiernie wykorzystujący superlatywy.
Podkreśla się konieczność zwięzłego formułowania wypowiedzi i unikania zbyt
częstych powtórzeń, stosowania wersalików czy tonu perswazyjnego43. Wszystko
to ma służyć odróżnieniu Wikivoyage od jego rodzimej wersji. Oba portale jednak
zgodnie eliminują coś, co nazwać można „autorskim piętnem”, a co przejawiać
się może chociażby w specyfice języka. Tutaj chodzi jedynie o rzeczowe, praktyczne informacje, uaktualniane w ramach kolektywnego wysiłku, nieustannie
uzupełniające wspólny rezerwuar wiedzy i w ten sposób stanowiące najbardziej
wiarygodne jej źródło.
Co ciekawe, oba serwisy sięgają do tradycyjnej formy przewodnika w formie książki — Wikitravel wydaje własną, oficjalną wersję książkową, natomiast
Wikivoyage pozwala każdemu użytkownikowi na ułożenie własnej z ulubionych
artykułów i umożliwia jej wydanie w formie PDF, EPUB, a nawet papierowej44.
W ten sposób nowa, kolektywna forma nawiązuje do tradycji, docierając być
może do tych użytkowników, którzy przywiązani są do przewodnika-książki. Jako
książka zawartość wiki odzyskuje nieco owej „aury” swego poprzednika, pozostając jednak wciąż owocem wspólnotowego wysiłku w zasadzie bezimiennych
autorów, pracujących wspólnie w owej specyficznej „przestrzeni przyciągania”.
To właśnie jednak wielość autorów — można powiedzieć „tłum” w pozytywnym
sensie — i wnoszone przez każdego z nich wyjątkowe kompetencje decydują
finalnie o kształcie konkretnych fragmentów przewodnika. Zilustrować to można,
porównując opisy dwóch miast — Łodzi i Wrocławia.
W przypadku Łodzi opisy na Wikitravel i Wikivoyage są prawie identyczne45. Wikitravel podaje natomiast dodatkowo informacje i odnośniki do salonów tatuażu — nie uzyskujemy informacji, dlaczego akurat ta usługa miałaby być szczególną atrakcją w Łodzi. Nie znajdziemy tu natomiast linków do
Centrum Informacji Turystycznej, podczas gdy Wikivoyage podaje nie tylko
bezpośrednie odnośniki do tego centrum, lecz także do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego i punktu informacyjnego w łódzkiej
Manufakturze. Drugi z portali podaje też adresy bibliograficzne tradycyjnych
przewodników po Łodzi, w których szukać można dalszych informacji. W przypadku Wrocławia46 rzucającą się w oczy różnicą jest ubogość informacji ogólnych na temat miasta na Wikitravel. Dowiadujemy się tu bowiem jedynie, że
Wrocław to
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http://pl.wikivoyage.org/wiki/Wikipodróże:Nie_reklamuj [dostęp: 16 grudnia 2014].
Zob. J. Patokallio, op. cit.
45 http://pl.wikivoyage.org/wiki/Łódź; http://wikitravel.org/pl/Łódź [dostęp: 16 grudnia 2014].
46 http://wikitravel.org/pl/Wrocław; http://pl.wikivoyage.org/wiki/Wrocław [dostęp: 16 grudnia 2014].
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historyczna stolica Śląska, jedno z największych i najstarszych miast w Polsce, położone po
obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej. Miasto liczy prawie 640 tys. mieszkańców,

a pole „charakterystyka” jest puste (co oznacza, że jeszcze nie odnalazł się autor
chętny i kompetentny do jego wypełnienia). Na stronie Wikivoyage znajdujemy
krótki, ale bogaty w informacje opis historyczny, z licznymi linkami, pod którymi
użytkownik może znaleźć kolejne porcje wiedzy na temat Wrocławia. Ciekawostką jest, że na stronie Wikitravel nie znajdujmy typowych informacji dotyczących
komunikacji, lecz jedynie link do podstrony zawierającej bardzo szczegółową
wiedzę na temat taboru i historii komunikacji miejskiej. Z kolei na Wikivoyage
ta sama sekcja znajduje się na stronie głównej miasta i zajmuje większą część
artykułu na jego temat i w ten sposób ukazuje komunikację miejską we Wrocławiu jako główną atrakcję miasta. Żadna z nich jednak nie daje praktycznych
informacji dla turysty — chyba że jest on zbieraczem wiedzy na temat taboru
tramwajowego.
Porównując te pokrótce przywołane opisy, podkreślić należy, że różnice między nimi wynikają z faktu, iż informacje edytowane są przez różnych kontrybutorów, mających różne zainteresowania, kompetencje itp. Dzieje się tak nawet
wówczas, gdy finalnie docieramy do tych samych informacji, ale w różny sposób
zhierarchizowanych, co sprawia, że w efekcie ścieżki docierania do wiedzy mogą
być zupełnie odmienne, a co za tym idzie — tworzyć mogą odmienne narracje.
Dzięki temu prezentowana wiedza ma jednak pewien subiektywny wymiar, który
pozwala widzieć w studiach tatuażu istotną atrakcję Łodzi, a w komunikacji miejskiej główną atrakcję Wrocławia.
Warto dodać na marginesie, że opisywane tu przykłady mogą być w każdej
chwili nieaktualne, gdyż wikiprzewodnik jest nieustannie uzupełniany, przeobrażany w niekończącym się procesie wspólnotowej dyskusji. Widoczną natomiast
i stałą różnicą między Wikitravel a Wikivoyage jest nieistnienie w drugim przypadku bocznego panelu z reklamami, zmniejszającego obszar informacji na konkretny temat. W przypadku drugiego portalu cały ten fragment strony zajmowany
jest przez większe, bardziej szczegółowe i liczniejsze — w stosunku do Wikitravel — zdjęcia oraz ilustracje dotyczące miast, podczas gdy w pierwszym przypadku zminimalizowane zdjęcia ustępują miejsca reklamom.
Podsumowując — konflikt między dwiema wizjami tworzenia kolektywnego przewodnika wynika z niezrozumienia przez firmę Internet Brands nowych
zjawisk wspólnotowych opisanych w pierwszej części niniejszego tekstu. Jak zauważyła Lila I. Bailey, doradczyni Creative Commons i wykładowczyni prawa na
University of California, Berkeley, problem, z którym musiała zmierzyć amerykańska kompania medialna, nazwać można community management problem47.
47 N. Cohen, Wikitravel, once a profit dream, now bedevils its owner, http://www.nytimes.
com/2012/09/10/business/media/once-a-profit-dream-wikitravel-now-bedevils-owner.html?pagewanted=1&_r=0 [dostęp: 16 grudnia 2014].
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Dotyczył on zatem niezrozumienia nowych zjawisk społecznościowych, a tym samym próby aplikowania form zarządzania przynależnych wcześniejszym formom
aktywności konsumenckich do zjawiska, które opiera się na współuczestnictwie
i dążeniu do utrzymania kontroli przez użytkowników, będących członkami „tłumu”, wspólnoty czy też po prostu działających w ramach kultury uczestnictwa.
Uwzględniając opisane zagrożenia, dotyczące komercjalizacji i „przechwytywania” tak rozumianego uczestnictwa, podkreślić na koniec należy, że nowa forma
przewodnika, która wyłania się w toku owych praktyk, z jednej strony stanowi
wyzwanie dla tradycyjnego modelu opartego na autorytecie podróżnika, z drugiej
natomiast odsłania zupełnie nowe oblicze podróży, która nieustannie współkreowana jest w niezliczonych indywidualnych narracjach, a zatem nigdy nie jest
samotna.
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