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Ojciec Open Source Ojciec Open Source -- 1983, 1983, 
Richard StallmanRichard Stallman



Ojciec Wiki Ojciec Wiki -- 1995, 1995, Ward Ward 
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WikiŚwiatWikiŚwiat



Ojcowie Wikipedii Ojcowie Wikipedii -- 2001, 2001, James James 
Wales, Larry SangerWales, Larry Sanger



Wikipedia a PrawdaWikipedia a Prawda



Wikipedia Wikipedia --
statystykistatystyki

Miesięcznie na Wikipedię w Polsce Miesięcznie na Wikipedię w Polsce 
wchodzi ok. 6 mln unikatowych osóbwchodzi ok. 6 mln unikatowych osób

Średnio powstaje w Polsce ok. 350 art. Średnio powstaje w Polsce ok. 350 art. 
Dziennie (ang. Dziennie (ang. –– 1,2 tys.)1,2 tys.)

75% odbiorców Wikipedii uznaje to 75% odbiorców Wikipedii uznaje to 
źródło za mniej lub bardziej wiarygodneźródło za mniej lub bardziej wiarygodne



Wikipedia Wikipedia --
statystykistatystyki

Brittanica 2,932 Brittanica 2,932 



Wikipedia Wikipedia --
statystykistatystyki

Brittanica 2,932 Brittanica 2,932 

Wikipedia 7Wikipedia 7



Prawda jako Prawda jako 
WiarygodnośćWiarygodność



Richard RortyRichard Rorty

„Kiedyś, gdy więcej niŜ teraz myśleliśmy o „Kiedyś, gdy więcej niŜ teraz myśleliśmy o 
wieczności, a mniej o przyszłości, określaliśmy wieczności, a mniej o przyszłości, określaliśmy 

siebie sługami prawdy. siebie sługami prawdy. Od jakiegoś czasu Od jakiegoś czasu 
jednak mniej mówimy o prawdzie, a jednak mniej mówimy o prawdzie, a 

więcej o wiarygodnościwięcej o wiarygodności, , mniej o oddaniu mniej o oddaniu 
władzy prawdzie, więcej zaś o tym, jak władzy prawdzie, więcej zaś o tym, jak 

zapewnić uczciwość tej drugiej.zapewnić uczciwość tej drugiej. UwaŜam, UwaŜam, 
Ŝe jest to przesunięcie zdrowe. Prawda jest Ŝe jest to przesunięcie zdrowe. Prawda jest 
wieczna i niezmienna, bardzo trudno jednak wieczna i niezmienna, bardzo trudno jednak 

być pewnym, Ŝe się ją posiada. być pewnym, Ŝe się ją posiada. 
Wiarygodność, podobnie jak wolność, jest Wiarygodność, podobnie jak wolność, jest 

czymś doczesnym, przygodnym i czymś doczesnym, przygodnym i 
kruchym, zawsze jednak moŜna kruchym, zawsze jednak moŜna 

rozpoznać, czy się ją posiada czy nierozpoznać, czy się ją posiada czy nie””



WikipediaWikipedia

--Pozytywny obraz medialnyPozytywny obraz medialny
--Porównania z profesjonalnymi Porównania z profesjonalnymi 
encyklopediamiencyklopediami
--Wykorzystanie Wikipedii przez Wykorzystanie Wikipedii przez 
profesjonalistówprofesjonalistów
--Niskie oczekiwaniaNiskie oczekiwania



Prawda jako społeczny Prawda jako społeczny 
konstruktkonstrukt



Bomby w Londynie (2005)Bomby w Londynie (2005)

�� 8:50 8:50 –– czas wybuchuczas wybuchu
�� 9:18 9:18 –– uŜytkownik Marwen zakłada uŜytkownik Marwen zakłada 

hasło na Wikipediihasło na Wikipedii
�� Pod koniec dnia Pod koniec dnia –– 14 stronicowa 14 stronicowa 

relacja stworzona przez 2,5 tys. relacja stworzona przez 2,5 tys. 
uŜytkownikówuŜytkowników

�� Henry Jenkins Henry Jenkins –– Kultura KonwergencjiKultura Konwergencji



Śmierć Ken LayŚmierć Ken Lay

5 lipiec 2006 roku5 lipiec 2006 roku
Ken miał zdefraudować pieniądze firmy EnronKen miał zdefraudować pieniądze firmy Enron

Informacja na WikipediiInformacja na Wikipedii
10:06 10:06 –– Lay umarł „najprawdopodobniej w wyniku Lay umarł „najprawdopodobniej w wyniku 
samobójstwa”samobójstwa”
10:08 10:08 –– Lay umarł „na zawał serca”Lay umarł „na zawał serca”
10:11 10:11 –– „poczucie winy z powodu zrujnowania Ŝycia „poczucie winy z powodu zrujnowania Ŝycia 
wielu osobom doprowadziła go w końcu do wielu osobom doprowadziła go w końcu do 
samobójstwa”samobójstwa”
10:12 10:12 –– Lay umarł „z powodu rozległego zawału serca”Lay umarł „z powodu rozległego zawału serca”



Kazimierz KrzysztofekKazimierz Krzysztofek

„KaŜdy uŜytkownik ma „KaŜdy uŜytkownik ma 
potencjalną władzę definiowania potencjalną władzę definiowania 
ludzi, rzeczy, zjawisk i wydarzeń ludzi, rzeczy, zjawisk i wydarzeń 
wedle własnych pojęć i znaczeń”wedle własnych pojęć i znaczeń”



Marshall Poe, Marshall Poe, 
The Athantic Monthly, IX 2006The Athantic Monthly, IX 2006

„Myślimy o prawdzie jako o czymś, co znajduje się w „Myślimy o prawdzie jako o czymś, co znajduje się w 
świecie. Fakt, Ŝe dwa plus dwa równa się cztery, świecie. Fakt, Ŝe dwa plus dwa równa się cztery, 
zdaje się być zapisany w gwiazdach… Ale Wikipedia zdaje się być zapisany w gwiazdach… Ale Wikipedia 
sugeruje inną teorię dotyczącą prawdy. Pomyślcie o sugeruje inną teorię dotyczącą prawdy. Pomyślcie o 
tym, w jaki sposób uczymy się znaczenia słów… tym, w jaki sposób uczymy się znaczenia słów… 
Społeczność decyduje o tym, Ŝe dwa plus dwa Społeczność decyduje o tym, Ŝe dwa plus dwa 
równa się czteryrówna się cztery w taki sam sposób, w jaki w taki sam sposób, w jaki 
decyduje, czym jest jabłko decyduje, czym jest jabłko –– poprzez kompromis. poprzez kompromis. 
Oznacza to, Ŝe jeśli społeczność zmieni zdanie i Oznacza to, Ŝe jeśli społeczność zmieni zdanie i 
zdecyduje, Ŝe dwa plus dwa równa się pięć, to zdecyduje, Ŝe dwa plus dwa równa się pięć, to 
naprawdę będzie tak, Ŝe dwa plus dwa równa się naprawdę będzie tak, Ŝe dwa plus dwa równa się 
pięć. Społeczność raczej nie zrobi czegoś tak pięć. Społeczność raczej nie zrobi czegoś tak 
absurdalnego i bezuŜytecznego, ale ma taką absurdalnego i bezuŜytecznego, ale ma taką 
moŜliwość”moŜliwość”



Prawda staje się tematem konkretnej Prawda staje się tematem konkretnej 
narracji, a nie uniwersalnej narracji, a nie uniwersalnej 

metanarracji.metanarracji.



Richard RortyRichard Rorty

„„Teorie absolutyzujące prawdę Teorie absolutyzujące prawdę 
i poznanie są […] i poznanie są […] 

niedemokratyczneniedemokratyczne i i 
nietolerancyjne, ograniczają nietolerancyjne, ograniczają 

wolność człowieka i zbiorowości. wolność człowieka i zbiorowości. 
[…] Nie dają człowiekowi poczucia […] Nie dają człowiekowi poczucia 

samodzielności poznania ani samodzielności poznania ani 
odpowiedzialności za uzyskane odpowiedzialności za uzyskane 
wyniki poznawcze. wyniki poznawcze. KaŜą mu KaŜą mu 
prawdę odkrywać, ale nie prawdę odkrywać, ale nie 

tworzyć”tworzyć”



Czy miejscem prawdy jest lokalny Czy miejscem prawdy jest lokalny 
dyskurs, czy teŜ uniwersalny i dyskurs, czy teŜ uniwersalny i 

obiektywny świat?obiektywny świat?



HiperprawdaHiperprawda



Jean BaudrillardJean Baudrillard

��Zastąpienie rzeczywistości, Zastąpienie rzeczywistości, 
znakami rzeczywistościznakami rzeczywistości
��Rzeczywistość nie będzie juŜ Rzeczywistość nie będzie juŜ 
miała szansy, aby zaistniećmiała szansy, aby zaistnieć



HoaxHoax –– dokonanie dokonanie 
prowokacji prowokacji –– mistyfikacji mistyfikacji 

poprzez celowe poprzez celowe 
wprowadzanie w błąd wprowadzanie w błąd ––
podanie nieprawdziwych podanie nieprawdziwych 

danych lub wydarzeńdanych lub wydarzeń



Henryk BatutaHenryk Batuta

�� Największy Hoax w Polskiej Największy Hoax w Polskiej 
Wikipedii (istniał od 8 XI 2004 Wikipedii (istniał od 8 XI 2004 
do 20 I 2006)do 20 I 2006)
�� Autorstwo Autorstwo –– Armia BatutyArmia Batuty



Henryk BatutaHenryk Batuta
Henryk BatutaHenryk Batuta, właśc. Izaak Apfelbaum (ur. 1898 w Odessie, zm. , właśc. Izaak Apfelbaum (ur. 1898 w Odessie, zm. 
1947 pod Ustrzykami Górnymi), 1947 pod Ustrzykami Górnymi), polski komunistapolski komunista, , działacz działacz 
międzynarodowego ruchu robotniczegomiędzynarodowego ruchu robotniczego. Uczestnik wojny . Uczestnik wojny 
domowej w Rosji, po powrocie do kraju członek Komunistycznej domowej w Rosji, po powrocie do kraju członek Komunistycznej 
Partii Polski. Na mocy partyjnych wyroków organizował zabójstwa Partii Polski. Na mocy partyjnych wyroków organizował zabójstwa 
tajnych współpracowników policji politycznej, których wykonawcą był tajnych współpracowników policji politycznej, których wykonawcą był 
m.in. Wacław Komar. Sprawa ta wyszła na jaw dopiero w latach 50. m.in. Wacław Komar. Sprawa ta wyszła na jaw dopiero w latach 50. 
W latach 1934W latach 1934--1935 więzień Berezy Kartuskiej, później na emigracji. 1935 więzień Berezy Kartuskiej, później na emigracji. 
Uczestnik wojny domowej w HiszpaniiUczestnik wojny domowej w Hiszpanii. W czasie II wojny . W czasie II wojny 
światowej w ZSRR, od 1943 członek Związku Patriotów Polskich, światowej w ZSRR, od 1943 członek Związku Patriotów Polskich, 
major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zginął w 1947 pod major Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zginął w 1947 pod 
Ustrzykami Górnymi w starciu z UPA. Jego osobie poświęcona jest Ustrzykami Górnymi w starciu z UPA. Jego osobie poświęcona jest 
ulica w Warszawie (SłuŜew nad Dolinką). Po 1989 r. pojawiały się ulica w Warszawie (SłuŜew nad Dolinką). Po 1989 r. pojawiały się 
liczne głosy, by zmienić jej nazwę, jednak do zmiany nie doszło.liczne głosy, by zmienić jej nazwę, jednak do zmiany nie doszło.



Henryk BatutaHenryk Batuta

Oto hasło z listy śydów polskich ze strony polonica.net :Oto hasło z listy śydów polskich ze strony polonica.net :
"Henryk Batuta "Henryk Batuta -- właśc. Izaak Apfelbaum właśc. Izaak Apfelbaum -- komunista, komunista, 
uczestnik "rewolucji" bolszewickiej w Rosji, po powrocie do uczestnik "rewolucji" bolszewickiej w Rosji, po powrocie do 
Polski członek Komunistycznej Partii Polski. Na mocy Polski członek Komunistycznej Partii Polski. Na mocy 
partyjnych wyroków organizował zabójstwa tajnych partyjnych wyroków organizował zabójstwa tajnych 
współpracowników policji politycznej, których wykonawcą współpracowników policji politycznej, których wykonawcą 
był m.in. Wacław Komar. Sprawa ta wyszła na jaw dopiero był m.in. Wacław Komar. Sprawa ta wyszła na jaw dopiero 
w latach 50. W latach 1934w latach 50. W latach 1934--1935 więzień Berezy Kartuskiej, 1935 więzień Berezy Kartuskiej, 
później na emigracji.później na emigracji.
Uczestnik komunistycznej wojny domowej w Uczestnik komunistycznej wojny domowej w 
Hiszpanii Hiszpanii -- mordował katolikówmordował katolików. W czasie II wojny . W czasie II wojny 
światowej w ZSRR, od 1943 członek stalinowskiego Związku światowej w ZSRR, od 1943 członek stalinowskiego Związku 
Patriotów Polskich, major Korpusu Bezpieczeństwa Patriotów Polskich, major Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego UB.)Wewnętrznego UB.)



John SeigenthalerJohn Seigenthaler

��Informacja w bibliografii o Informacja w bibliografii o 
zamieszaniu w śmierć zamieszaniu w śmierć 
prezydenta Kennedy’egoprezydenta Kennedy’ego



Śmierć Maurice'a Jarre'aŚmierć Maurice'a Jarre'a



PRawdaPRawda



Magazyn „Forbes”, Magazyn „Forbes”, 
VI 2006VI 2006

McDonald McDonald –– zniknął link do zniknął link do 
tekstu Erica Schlossera tekstu Erica Schlossera 
„Kraina Fast Foodów”„Kraina Fast Foodów”

WalWal--Mart Mart –– zniknęła linijka z zniknęła linijka z 
informacją o bardzo niskich informacją o bardzo niskich 

zarobkach pracownikówzarobkach pracowników



CIACIA

Upiększyli bibliografię byłych Upiększyli bibliografię byłych 
prezydentów USA Reagana i prezydentów USA Reagana i 

NixonaNixona

Zamienili słowo „inwazja” Zamienili słowo „inwazja” 
słowem „wyzwolenie” w haśle słowem „wyzwolenie” w haśle 

o wojnie w Irakuo wojnie w Iraku



FBIFBI

Usunięcie zdjęć z bazy Usunięcie zdjęć z bazy 
Guantanamo na KubieGuantanamo na Kubie



BBCBBC

Ok. 7 tys. wpisów w Ok. 7 tys. wpisów w 
Wikipedii, m.in. Zmienili w Wikipedii, m.in. Zmienili w 
artykule o konfliktach na artykule o konfliktach na 
Bliskim Wschodzie słowo Bliskim Wschodzie słowo 

„terroryści” na „bojownicy o „terroryści” na „bojownicy o 
wolność”wolność”



Fox News, Kongres Fox News, Kongres 
AmerykańskiAmerykański

Kasuje wpisy mu Kasuje wpisy mu 
nieprzychylnenieprzychylne



Kult Amatora w WikipediiKult Amatora w Wikipedii
(autoPR)(autoPR)



Szlachetny Amator Szlachetny Amator 
–– Andrew Keen Andrew Keen 

Amator Amator –– hobbysta, mający hobbysta, mający 
lub nie, szeroką wiedzę, lub nie, szeroką wiedzę, 

osoba, która nie utrzymuje osoba, która nie utrzymuje 
się z realizacji swoich się z realizacji swoich 

zainteresowań, laik bez zainteresowań, laik bez 
referencji potwierdzających referencji potwierdzających 

jego wiedzę, dyletantjego wiedzę, dyletant



Szlachetny Amator Szlachetny Amator 
–– Andrew Keen Andrew Keen 

Amator wg Wikipedii?Amator wg Wikipedii?

„wirtuoz”„wirtuoz”
„koneser”„koneser”

W dziedzinie programowania i otwartego W dziedzinie programowania i otwartego 
oprogramowania, a takŜe w dziedzinie oprogramowania, a takŜe w dziedzinie 

astronomii i ornitologii, wielu amatorów wnosi astronomii i ornitologii, wielu amatorów wnosi 
bardzo znaczący wkład, odpowiadający bardzo znaczący wkład, odpowiadający 

wkładowi wniesionemu przez specjalistów lub wkładowi wniesionemu przez specjalistów lub 
nawet go przewyŜszający. Dla wielu określenie nawet go przewyŜszający. Dla wielu określenie 

„amator” traci swoje negatywne znaczenie i „amator” traci swoje negatywne znaczenie i 
stanowi oznakę wyróŜnieniastanowi oznakę wyróŜnienia



James WalesJames Wales

„Wyobraźcie sobie świat, w „Wyobraźcie sobie świat, w 
którym kaŜda osoba na Ziemi którym kaŜda osoba na Ziemi 

ma wolny dostęp do sumy ma wolny dostęp do sumy 
całej ludzkiej wiedzy. My to całej ludzkiej wiedzy. My to 

właśnie robimy”właśnie robimy”



James WalesJames Wales

„To jest nie dla nas, ale dla „To jest nie dla nas, ale dla 
nich. Dla dziewczynki w nich. Dla dziewczynki w 

Afryce, która będzie w stanie Afryce, która będzie w stanie 
uratować Ŝycie setek tysięcy uratować Ŝycie setek tysięcy 

ludzi wokół niej, ale tylko jeśli ludzi wokół niej, ale tylko jeśli 
będzie wyposaŜona w będzie wyposaŜona w 
odpowiednią wiedzę”odpowiednią wiedzę”



WikiŚwiat?WikiŚwiat?

Real vs UnrealReal vs Unreal



Richard EdelmanRichard Edelman

W czasach eksplozji W czasach eksplozji 
technologii mediów nie technologii mediów nie 

istnieje Ŝadna inna prawda istnieje Ŝadna inna prawda 
poza tą, którą sam sobie poza tą, którą sam sobie 

stworzyszstworzysz

??????



Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges ––
Biblioteka Babel, 1939Biblioteka Babel, 1939

Horror niekończącej się Horror niekończącej się 
bibliotekibiblioteki, która nie ma , która nie ma 
centrum, nie ma Ŝadnej centrum, nie ma Ŝadnej 
logiki. Zamiast tego logiki. Zamiast tego jest jest 

chaosem informacyjnymchaosem informacyjnym
nieokreślonej, i być moŜe nieokreślonej, i być moŜe 

nieskończonej liczby nieskończonej liczby 
sześciobocznych galeriisześciobocznych galerii



Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges ––
Biblioteka Babel, 1939Biblioteka Babel, 1939

Biblioteka BabelBiblioteka Babel

Anonimowa, niepoprawna, Anonimowa, niepoprawna, 
chaotyczna i obezwładniająca.chaotyczna i obezwładniająca.

ToTo miejsce, gdzie nie istnieje miejsce, gdzie nie istnieje 
Ŝadna konkretna Ŝadna konkretna 

rzeczywistośćrzeczywistość, dobro i zło, , dobro i zło, 
rządzący kod moralny. rządzący kod moralny. To To 

miejsce gdzie prawda jest miejsce gdzie prawda jest 
selektywna i nieustannie selektywna i nieustannie 

podlega zmianompodlega zmianom



Prawda staje się ulotna… Prawda staje się ulotna… 
zawsze oddalona o jedno zawsze oddalona o jedno 

kliknięciekliknięcie



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!


