
Kultura oralna, maj¹ca wzorcowych opo-
wiadaczy (skrywaj¹cych obecnie swoje

umiejêtnoœci pod szyldem uprawiania storytel-
lingu)1, doczeka³a siê godnego przeciwnika.
Sztuk¹ okazuje siê nie tylko mo¿liwoœæ pi-
œmienniczych realizacji w snuciu opowieœci,
ale równie¿ (a mo¿e ju¿ przede wszystkim)
umiejêtnoœæ jej dowolnych przekszta³ceñ. Ofe-
rowane odbiorcom narracje okazuj¹ siê bo-
wiem niewystarczaj¹ce. Wachlarz otrzymywa-
nych przez czytelników wymyœlonych historii
nie powstrzymuje ich przed dalszymi poszuki-
waniami opowieœci.

Artyku³ omawia problematykê narracji
tworzonych na podstawie istniej¹cych ju¿ wy-
tworów kulturowych. Tego typu piœmiennic-
two, nazywane fikcjami fanowskimi, rozpatry-
wane jest ze wzglêdu na motywacje jego czyta-
nia. Prezentowane w tekœcie kategorie moty-
wacji czytelnictwa fikcji fanowskich zosta³y
okreœlone na podstawie wyników badañ autor-
ki przeprowadzonych na zrzeszaj¹cym twór-

ców i czytelników amatorskiej twórczoœci fan-
fikcyjnej polskim forum internetowym – Fo-
rum Literackim Mirriel2.

W tekstach traktuj¹cych o piœmiennictwie
fanfikcyjnym przyjmowane s¹ zazwyczaj dwa
podejœcia do genezy fikcji fanowskich. Wed³ug
pierwszego z nich fikcje fanowskie istniej¹ tak
d³ugo, jak d³ugo mo¿na mówiæ o tworzeniu
opowieœci3. Kolejne (bardziej precyzyjne i od-
nosz¹ce siê tym samym do aktualnego rozu-
mienia terminu fan fiction) datuje jego pocz¹t-
ki na lata 60. lub 70. XX w.4 i fikcje stworzone
do Star Treka i jego g³ównych bohaterów: Ka-
pitana Kirka i Spocka. Data ta odnosi siê do
fikcji fanowskich publikowanych jeszcze
w wersji papierowej, w fanzinach5, czyli ama-
torskich gazetkach tworzonych przez fanów.
Lev Grossman podaje dok³adn¹ datê pocz¹t-
ków piœmiennictwa fanfikcyjnego. W 1966 r.
na ekranach pojawi³ siê Star Trek, a ju¿ rok
póŸniej ukaza³ siê fanzin mu poœwiêcony, wy-
dawany pod tytu³em „Spockanalia”, który
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1 £. Œmigiel, Opowiadanie historii – narzêdzie wp³ywu w komunikacji z odbiorc¹, [w:] Teorie komunikacji i me-
diów, pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzêbskiego, [vol.] 3, Wroc³aw 2010, s. 421–426.

2 www.forum.mirriel.net [dostêp: 2.05.2012].
3 Where No Man Has Gone Before, „The Daily Beast” May 4, 2009, www.thedailybeast.com/newswe-

ek/2009/05/04/where-no-man-has-gone-before.html [dostêp: 10.08.2012].
4 Tam¿e; I. Arnold, Wenn Spock und Kirk sich plötzlich küssen, „Berliner Zeitung”, www.berliner-zeitung.de/ar-

chiv/serien-fans-schreiben-im-internet-ihren-stars-eigene-geschichten-auf-den-leib—-mit-recht-skurrilen-ergebnis-
sen-wenn-spock-und-kirk-sich-ploetzlich-kuessen,10810590,9838054.html [dostêp: 14.04.2012]; A. Urbanek, 
Wêdruj¹c bezdro¿ami uniwersum, „Miêdzy Rega³ami” 2010, nr 1, s. 8–9.

5 K. Czajka, Fikcja po fikcji, „Polityka” 2011, nr 28, s. 64–66.
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w numerach 3–4 opublikowa³ pierwsze fikcje
fanowskie. Na 1974 r. datowany jest natomiast
typ fan fiction okreœlany jako slash, który rów-
nie¿ odnosi siê do serialu Star Trek. Slash
Kirk/Spock ukaza³ siê w fazinie „Grup” w opo-
wiadaniu (fikcji fanowskiej) pt. A Fragment
Out of Time6.

Obecnie omawiane piœmiennictwo publiko-
wane jest przede wszystkim w sieci, z wyko-
rzystaniem wszelkich jej atrybutów, takich jak
mo¿liwoœæ szybkiego dotarcia do szerokiego
grona zainteresowanych odbiorców i nastawie-
nie na komunikacjê miêdzy internautami. Fik-
cja fanowska (inaczej fan fiction, fanfik, fanfik-
cja) to wytwór piœmienniczy mi³oœników/fa-
nów danych wytworów kulturowych (powie-
œci, seriali, filmów itp.) powsta³y na bazie kon-
kretnych narracji, niezale¿nie od jêzyka,
w którym powstaje, d³ugoœci, formy i iloœci za-
stosowanych zapo¿yczeñ z narracji (opowieœci)
oryginalnych (kanonicznych); prezentowany
szerokiemu gronu odbiorców na ogólnodostêp-
nych portalach, forach internetowych lub blo-

gach, zrzeszaj¹cych tylko lub miêdzy innymi
zainteresowanych czytelnictwem i piœmiennic-
twem fanfikcyjnym.

Charakterystyczn¹ cech¹ piœmiennictwa
fanfikcyjnego jest oddolnoœæ inicjatyw mi³o-
œników danych wytworów kulturowych. Odno-
si siê to zarówno do powstawania i rozprze-
strzeniania siê w sieci fikcji fanowskich, jak
i formowania siê struktur skupiaj¹cych zarów-
no osoby zainteresowane fanfikcjami, jak i sa-
me teksty7. St¹d te¿ zjawisko tworzenia fikcji
fanowskich jest coraz czêœciej zauwa¿ane,
omawiane i analizowane8.

Jedn¹ z najbardziej istotnych kwestii
w kontekœcie popularnoœci fikcji fanowskich s¹
motywacje mi³oœników tekstów fanfikcyjnych,
sk³aniaj¹ce fanów do ich czytania. Internetowe
badanie spo³eczne zosta³o przeprowadzone
w celu ich poznania.

Metodologia badania
Prezentowane w artykule wnioski z badañ sta-
nowi¹ tylko wycinek uzyskanego materia³u ba-

6 L. Grossman, The Boy Who Lived Forever, „Time” July 7, 2011, www.time.com/time/arts/artic-
le/0,8599,2081784,00.html [dostêp: 15.08.2012]; Spockanalia, http://fanlore.org/wiki/Spockanalia#Issue_3 [do-
stêp: 15.08.2012]; F. Coppa, A Brief History of Media fandom, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age
of the Internet, ed. by K. Hellekson, K. Busse, Jefferson NC–London 2006, s. 43–46.

7 Prawdopodobnie najwiêkszym globalnym miejscem w sieci skupiaj¹cych mi³oœników fanfikcji i ich teksty jest
strona internetowa: www.fanfiction.net [dostêp: 5.05.2012]. Na rodzimym gruncie, poza Forum Literackim Mirriel,
dzia³a wiele for internetowych, poœwiêconych fan fiction, i tzw. analizatorni, zajmuj¹cych siê analiz¹ i krytyk¹ tek-
stów fanfikcyjnych: Przyczajona Logika, Ukryty S³ownik. http://przyczajona-logika.blogspot.com/ [dostêp:
31.03.2012] i Niezatapialna Armada, Kolonasa Waazona, http://niezatapialna-armada.blogspot.com/ [dostêp:
31.03.2012]. Obecnie tworzony jest równie¿ portal internetowy maj¹cy publikowaæ fanfikcje – www.alchemiaslo-
wa.net [dostêp: 2.05.2012].

8 W Polsce problematykê fanfikcji omawia³y dotychczas m.in.: M. Kamiñska, Niecne memy. Dwanaœcie wyk³a-
dów o kulturze Internetu, Poznañ 2011; B. Kulesza, Zagadnienie autorstwa w utworach fan fiction. Fandom jako
kolektyw twórczy, [w:] Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka, Kraków 2011; L. G¹sow-
ska, Fan fiction, czyli z³oto dla zuchwa³ych. Pomiêdzy pragnieniem narracji a realizacj¹ opowieœci, [w:] Kody kul-
tury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wroc³aw 2009; ta¿, Moda na fan fiction, czy-
li jak fan tworzy fikcjê i jak jej u¿ywa, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, pod red. S. Bury³y, L. G¹sow-
skiej, D. Ossowskiej, Kraków 2011; M. Ma³ek, Drabble w t³umaczeniu, [w:] Piêkno jêzyka specjalistycznego a pre-
cyzja jêzyka literackiego, red. K. Fordoñski, M. £ukasik, Warszawa 2008; I. Ozga, Fanfiction do Harry’ego Potte-
ra jako przyk³ad nowej twórczoœci w internecie, Kraków 2009 [praca magisterska]; Fanfiction, [has³o w:]  Encyklo-
pedia Fantastyki, http://encyklopediafantastyki.pl/ index.php?title=Fanfiction [dostêp: 28.01.2013]); M. Roszczy-
nialska, Fanfiction jako œwiadectwo odbioru, „Zeszyt Naukowy” / Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci
w Krakowie Z. 4 (2006), s. 218–229; P. Siuda, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, [w:] Cz³owiek a media.
Obserwacje, wizje, obawy, red. nauk. W. Gruszczyñski, A. Hebda, Warszawa 2007, s. 143–157. O zjawisku fan fic-
tion pisali te¿: P. Dunin-W¹sowicz, Wys³annicy fandomu: fantastyka po Lemie, „Polityka” 2006, nr 17/18, s. 90–91;
K. Czajka, Fikcja…; G. Giedrys, Piracka akademia pisania [rozmowa z prof. Przemys³awem Czapliñskim], „Ga-
zeta Wyborcza” 2013, nr 16 (19–20.01), s. 24–25.
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dawczego. G³ówny problem badawczy stano-
wi³o umiejscowienie piœmiennictwa fanfikcyj-
nego w rzeczywistoœci literackiej i poznanie
przebiegu granicy miêdzy dzia³aniami fanow-
skimi, komunikacyjnymi i literackimi. Jednym
z problemów szczegó³owych by³o ustalenie
motywacji czytania fikcji fanowskich przez re-
spondentów.

Badanie ankietowe trwa³o od 13 lutego do
14 marca 2012 r. Wybór Forum Literackiego
Mirriel nie by³ przypadkowy – jest ono naj-
wiêksz¹ tego typu polsk¹ platform¹ komunika-
cyjn¹ w sieci, dzia³aj¹c¹ od prawie dekady.
D³ugi okres istnienia (i aktywnego dzia³ania)
forum internetowego przek³ada siê na to, ¿e
wros³o ono na sta³e w œwiadomoœæ polskich
czytelników fanfikcyjnych, niezale¿nie od te-
go, czy s¹ oni aktywnymi u¿ytkownikami oma-
wianego forum czy skupiaj¹ siê w innych miej-
scach w sieci poœwiêconych fan fiction (pol-
skich i globalnych: na forach, stronach interne-
towych i blogach). Tak d³ugie funkcjonowanie
forum Mirriel wp³ywa te¿ na fakt, ¿e jest ono
znane zarówno obecnym, jak i dawnym (ju¿
nieaktywnym) mi³oœnikom fikcji fanowskich.
Wybór tego forum pozwoli³, z jednej strony, na
szeroki zasiêg celowego doboru respondentów,
a z drugiej ograniczy³ badanie do polskiego
œrodowiska fanfikcyjnego, które dotychczas
nie zosta³o poddane tak obszernym analizom.
Ponadto, przeprowadzanie badania na forum
internetowym by³o równoznaczne z dotarciem
do respondentów w ich naturalnym œrodowi-
sku. Warto zaznaczyæ, ¿e odbywa³o siê ono za
zgod¹ i poparciem administratorów i moderato-
rów forum, co pozwoli³o na unikniêcie postrze-
gania go jako kolejnego nieznanego badania

w sieci, do udzia³u w którym s¹ namawiani od
czasu do czasu internauci.

¯eby uœciœliæ kryteria doboru responden-
tów, a przy tym unikn¹æ pos¹dzeñ o nieobiek-
tywnoœæ badawcz¹, tj. przeprowadzanie bada-
nia w tylko jednym miejscu w sieci skupiaj¹-
cym zainteresowanych literatur¹ fanfikcyjn¹,
potencjalni respondenci zostali szczegó³owo
poinformowani o sposobie doboru badanych:
„Respondentem/osob¹ bior¹c¹ udzia³ w bada-
niu mo¿e byæ ka¿da osoba pisz¹ca i/lub czyta-
j¹ca fanfiki, która »przebywa« na forum Mir-
riel. Przy czym: 1) nie musi to byæ wcale zare-
jestrowany u¿ytkownik Mirriel; 2) nie musi to
byæ osoba wszem i wobec deklaruj¹ca swoj¹
przynale¿noœæ do spo³ecznoœci Mirrielowczy-
ków. Wrêcz przeciwnie, respondentem mo¿e
zostaæ tak¿e osoba, która np.: 1) nie jest zareje-
strowanym u¿ytkownikiem, ale œledzi dzia³anie
forum; 2) by³a aktywna na forum Mirriel, ale
nie odnalaz³a siê na nim / znalaz³a inne forum
lub jeszcze inne miejsce w sieci (np. blogi),
które bardziej jej odpowiada³o; 3) zagl¹da na
Mirriel od czasu do czasu z ciekawoœci, co
dzieje siê u innych polskich fanfikowców”. Tak
precyzyjne okreœlenie by³o konieczne ze
wzglêdu na specyfikê badanej zbiorowoœci, po-
³¹czonej wspólnot¹ zainteresowañ, ale równo-
czeœnie o antagonistycznych podejœciach do
poszczególnych internetowych platform komu-
nikacyjnych, spo³ecznoœci fanów, przynale¿no-
œci do wybranych fandomów itd9.

Czytelnik fikcji fanowskich
Nieprobabilistyczny dobór próby badawczej nie
pozwala na uogólnianie wyników na ca³¹ pol-
sk¹ zbiorowoœæ czytelników fikcji fanowskich,

9 Wœród zainteresowanych fikcjami fanowskimi istnieje szereg podzia³ów. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by ne-
gatywny lub lekcewa¿¹cy stosunek mi³oœników jednego typu fikcji fanowskich do czytelników i pisz¹cych inne ty-
py fan fiction. Zdarza siê równie¿, ¿e mi³oœnicy omawianego w artykule piœmiennictwa udzielaj¹ siê tylko na jed-
nym wybranym forum internetowym, do którego deklaruj¹ siê przynale¿eæ, chocia¿ œledz¹ funkcjonowanie innych
tego rodzaju platform. Wpisuje siê to w jedn¹ z cech charakterystycznych fanów – cz³onków fandomu, a mianowi-
cie szczególny typ odbioru, odzwierciedlany przez emocjonaln¹ bliskoœæ oraz krytyczny dystans. Za: P. Siuda, Fan-
domy: spo³ecznoœci fanów zjawisk kultury popularnej, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Spo³ecz-
nych” 2009, [z.] 3, s. 298–304.
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stanowiæ jednak mo¿e przyczynek do formu³o-
wania kolejnych pytañ badawczych i ogólnych
wniosków pozwalaj¹cych na teoretyczne inter-
pretacje motywacji czytelnictwa fanfikcyjnego.
Poza tym, wiedza zastana na temat czytelników
fanfikcji pozwala na stwierdzenie, ¿e przebada-
na zbiorowoœæ w du¿ym stopniu odzwierciedla
faktyczny stan zbiorowoœci skupionej wokó³ te-
go typu piœmiennictwa.

W badaniu wziê³o udzia³ 186 respondentów
– czytelników fikcji fanowskich, przy czym
prawie po³owa (48,9 proc.) zadeklarowa³a, ¿e
nie tylko czyta fanfiki, ale równie¿ ma za sob¹

swój debiut piœmienniczy w tej dziedzinie.
Zdecydowana wiêkszoœæ osób, które wype³ni³y
ankietê to kobiety – a¿ 98,4 proc. Taki rozk³ad
badanych ze wzglêdu na p³eæ potwierdza wy-
stêpuj¹ce ju¿ w literaturze ustalenia wskazuj¹-
ce na dominacjê kobiet wœród mi³oœników fik-
cji fanowskich10. Czytelnicy fanfikcyjni zamie-
szkuj¹ g³ównie w miastach – 86,0 proc. (a¿
38,7 proc. w miastach powy¿ej 500 000 mie-
szkañców). Mniej ni¿ po³owa (39,8 proc.) ma
wykszta³cenie wy¿sze, ale trzeba pamiêtaæ przy
tym, ¿e czytelnicy fikcji fanowskich to zazwy-
czaj osoby m³ode, które nie zakoñczy³y jeszcze

Tabela 1. Informacje podstawowe o przebadanej zbiorowoœci czytelników fikcji fanowskich

Informacje podstawowe Liczba respondentów

o przebadanej zbiorowoœci Ogó³em Status fanfikcyjny
tylko czytaj¹cy        czytaj¹cy i pisz¹cy

£¹cznie 186 95 91
P³eæ
Kobieta 183 95 88
Mê¿czyzna 3 0 3
Miejsce zamieszkania
Wieœ 26 12 14
Miasto do 50 000 mieszkañców 31 11 20
Miasto 51 000–100 000 mieszkañców 18 11 7
Miasto 101 000–500 000 mieszkañców 39 24 15
Miasto powy¿ej 500 000 mieszkañców 72 37 35
Wykszta³cenie
Brak wykszta³cenia i podstawowe 6 1 5
Gimnazjalne 40 18 22
Zawodowe 1 0 1
Œrednie 65 35 30
Wy¿sze 74 41 33
Rok urodzenia
do 1997 (do 15 roku ¿ycia) 3 0 3
1996–1992 (16–20 lat) 73 34 39
1991–1987 (21–25 lat) 68 43 25
1986–1982 (26–30 lat) 22 11 11
1981–1977 (31–35 lat) 13 4 9
1976–1972 (36–40 lat) 3 2 1
1971–1967 (41–45 lat) 4 1 3

�ród³o: Wszystkie tabele i wykres w opracowaniu w³asnym na podstawie przeprowadzonych badañ.

10 Na to, ¿e czytelnictwo i piœmiennictwo fan fiction stanowi w wiêkszoœci domenê kobiet, zwraca³y uwagê m.in.:
M. Kamiñska, Niecne memy…; R. Mazar, Slash fiction/Fanfiction, [w:] International Handbook of Virtual Learning
Environments, ed. J. Weiss and oth., Dordrecht 2006, s. 1141–1150. Równie¿ obserwacje poszczególnych forów
i stron internetowych poœwiêconych fikcjom fanowskim potwierdzaj¹ sfeminizowanie omawianych zbiorowoœci.
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swojej edukacji (gimnazjaliœci i licealiœci). Re-
spondenci okazali siê przewa¿nie osobami do
30. roku ¿ycia (a¿ 89,2 proc. badanych).

Szczegó³owy rozk³ad liczebny zbiorowo-
œci, która wziê³a udzia³ w badaniu ankietowym,
ze wzglêdu na poszczególne zmienne metrycz-
kowe, prezentuje tabela 1.

Omawiaj¹c problematykê czytelnictwa fik-
cji fanowskich, warto mieæ jednak na uwadze
spostrze¿enie Becci Schaffner, wed³ug której
spo³ecznoœci fanfikcyjne przeciwstawiaj¹ siê
barierom odleg³oœci, czasu, wieku i talentu11.
Takie ujêcie podkreœla charakter osób skupio-
nych wokó³ fikcji fanowskich – ³¹cz¹cych siê
we fanowskiej wspólnocie zainteresowañ,
która na dalszy plan przenosi faktyczne cechy
poszczególnych czytelników fikcji fanowskich
(takie, jak miejsce zamieszkania, wiek czy
umiejêtnoœci piœmiennicze i recenzenckie
w odbiorze fanfikcji powsta³ych na podstawie
wybranych wytworów kulturowych).

Motywacje czytelnictwa 
fikcji fanowskich
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi respon-
dentów dotycz¹cych motywacji czytelnictwa
fanfikcyjnego12 okreœlono cztery ogólne kate-

gorie motywacji: fabularno-narracyjne, roz-
rywkowe, spo³eczne i edukacyjne. Motywacje
fabularno-narracyjne rozumieæ nale¿y przede
wszystkim jako oczekiwanie, poszukiwanie
i intensyfikowanie wybranej opowieœci (narra-
cji). Innymi s³owy, s¹ to wszelkie dzia³ania na
narracji oryginalnej, od modyfikacji po przed³u-
¿anie jej trwania, maj¹ce zaspokoiæ swoisty
„czytelniczy g³ód opowieœci”. Kolejny rodzaj
motywacji czytelniczych – rozrywkowe, odno-
si siê do wszelkich okreœleñ respondentów na-
wi¹zuj¹cych do relaksacyjnej funkcji czytel-
nictwa fanfikcyjnego, ujmowania go jako do-
brego sposobu na spêdzanie czasu wolnego,
oderwanie siê od rzeczywistoœci, a tak¿e ³a-
twego odbioru i dostêpnoœci tego typu tekstów.
W przypadku motywacji spo³ecznych respon-
denci k³adli nacisk w swoich odpowiedziach
na przynale¿noœæ do fandomu/ów i œwiadome
uczestnictwo w grupie o wspólnych zaintere-
sowaniach. W ramach tego rodzaju motywacji
czytelnictwo fanfikcji jest w pewnym stopniu
œwiadomie warunkowane funkcjonowaniem
w œrodowisku fanowskim. Ostatni rodzaj mo-
tywacji czytelniczych, tj. motywacje eduka-
cyjne, odnosi siê do mo¿liwoœci nauki poprzez
rozrywkê, a tak¿e celowych edukacyjno-

Tabela 2. Motywacje czytelnictwa fikcji fanowskich

Liczba wskazañ
Motywacje czytania Ogó³em Status fanfikcyjny

tylko czytaj¹cy            czytaj¹cy i pisz¹cy
Spo³eczne 51 20 31
Rozrywkowe 105 57 48
Fabularno-narracyjne 142 75 67
Edukacyjne 14 7 7

11 B. Schaffner, In defense of fan fiction, „The Horn Book Magazine” Vol. 5 (2009), nr 6, [za:] N. Luongo,
Let’s Keep the „Fan” in Fan Fiction, „Teachers Net Gazette” 2012, http://teachers.net/gazette/wordpress/nicole-lu-
ongo/let%E2%80%99s-keep-the-%E2%80%9Cfan%E2%80%9D-in-fan-fiction/ [dostêp: 6.05.2012].

12 Pytanie dotycz¹ce motywacji czytelnictwa fanfikcyjnego mia³o charakter otwarty i brzmia³o: „Dlaczego czy-
tasz fan fiction?”. Respondentów nie ogranicza³ ani czas przeznaczony na wype³nienie ankiety (mieli na to ca³y mie-
si¹c), ani d³ugoœæ udzielanej odpowiedzi na pytanie. St¹d te¿ uzyskane odpowiedzi stanowi¹ bardzo zró¿nicowany
materia³ badawczy. W dalszej czêœci tekstu prezentowane s¹ przyk³adowe odpowiedzi respondentów (lub ich frag-
menty). Ka¿demu respondentowi zosta³ nadany indywidualny numer zapisany w nawiasie po ka¿dym cytowaniu
wypowiedzi badanego (np. „r12”). Odpowiedzi respondentów s¹ cytowane z zachowaniem oryginalnej pisowni –
dlatego te¿ w tekœcie wystêpuj¹ ró¿ne formy zapisu terminu „fan fiction”, jak i emotikony.
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-rozwojowych zainteresowañ fikcjami fanow-
skimi. 

Tabela 2 i wykres 1 przedstawiaj¹ rozk³ad
wskazañ respondentów wed³ug poszczegól-
nych kategorii motywacji czytelnictwa fikcji
fanowskich.

Specyfika fikcji fanowskich, ujmowanych
g³ównie jako teksty, w których wszystko wol-
no, znajduje odwzorowanie w motywacjach
czytelnictwa fanfikcyjnego. Najczêœciej wy-
mieniane przez respondentów motywacje czy-
tania fan fiction plasuj¹ siê w kategorii, która
zosta³a ogólnie okreœlona jako motywacje fa-
bularno-narracyjne – 142 wskazania. Powody,
dla których fanfikcja cieszy siê popularnoœci¹
fanów w internecie, w wiêkszoœci odnosz¹ siê
w³aœnie do tej nieograniczanej wolnoœci
w zmienianiu narracji opartych na dowolnych
wytworach kulturowych. Motywacje fabular-
no-narracyjne nale¿y przez to uznaæ za najistot-
niejsze z punktu widzenia rozwoju czytelnic-
twa fanfikcyjnego, poniewa¿ s¹ one przejawem
tytu³owej czytelniczej pogoni za opowieœci¹.

Analizuj¹c motywacje fabularno-narracyj-
ne, trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to równie¿ katego-

ria najobszerniejsza i najbardziej zró¿nicowa-
na, gdzie pogoñ za opowieœci¹ przyjmuje for-
mê czytelniczych oczekiwañ wzglêdem wybra-
nej narracji, które (co nie ulega w¹tpliwoœci) s¹
indywidualn¹ kwesti¹ odbioru. Nie oznacza to
jednak, ¿e niemo¿liwe jest wy³onienie i sprecy-

zowanie pewnych schematów oczekiwañ roz-
woju i przebiegu wybranych narracji. 

Takie schematy istniej¹ w fikcjach fanow-
skich – s¹ nimi chocia¿by poszczególne podga-
tunki w ramach tego typu piœmiennictwa. Mo-
tywacje fabularno-narracyjne s¹ czêsto ich
wiernym odzwierciedleniem: „Mam mo¿li-
woœæ polubienia »z³ego« Draco Malfoya, bo
dziêki ff widzê go ca³kiem w innym œwietle”
(r12); „Jednym, choæ na pewno nie jedynym,
powodem jest chêæ zobaczenia, jak Severus
Snape i Harry Potter mogliby siê zachowywaæ,
gdyby stali siê sobie z jakichœ powodów i pod
jakimiœ wzglêdami bliscy” (r28); „Jednak klu-
czowym aspektem jest mo¿liwoœæ przeczytania
»innych« b¹dŸ »dalszych« historii interesuj¹-
cych mnie bohaterów, szczególnie w sytuacji,
gdy niewiele o nich mo¿na dowiedzieæ siê z ka-
nonu (bo wystêpuj¹ w nim np. jako postacie

Wykres 1. Motywacje czytelnictwa fikcji fanowskich osób je czytaj¹cych i pisz¹cych (w proc.)
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drugo- czy trzecioplanowe) lub gdy kanoniczne
rozwi¹zania mnie nie zadowalaj¹ (np. uœmier-
cenie ulubionego bohatera). Fanfiki wype³niaj¹
te¿ ró¿nego rodzaju fabularne luki” (r98); „by
zatrzeæ niesmak po czymœ co w oryginale nie
przypad³o mi do gustu” (r61); „Poniewa¿ lubiê
czytaæ alternatywy i inne rozwi¹zania poniek-
tórych zakoñczeñ utworów” (r27); „Bo lubiê
czytaæ teksty o tematyce homoerotycznej,
a trudno jest dostaæ takie w pierwszej lepszej
ksiêgarni” (r78)13.

Niektóre z motywacji czytania fikcji fa-
nowskich odnosz¹ siê do fanowskich fascyna-
cji danym wytworem kultury: „Teraz gdy mam
nastrój na Harrego nie muszê ju¿ czytaæ zna-
nych na pamiêæ stron Rowling, mogê znaleŸæ
nowe opowieœci, niektóre gorsze, które odstra-
szaj¹ mnie na jakiœ czas od fanfików, ale czêsto
tak wspania³e, ¿e zarywam noc tylko po to by
przeczytaæ ca³oœæ” (r17); „ja niestety prawie
zawsze »zakochujê siê« w bohaterach, a potem
nie potrafiê ich opuœciæ” (r21); „Poniewa¿ mo-
gê wróciæ do œwiata danej ksi¹¿ki, filmu w ka¿-
dym momencie. Nawet jeœli dana seria ju¿ siê
skoñczy³a” (r22); „Bo jestem zafascynowana
danym »œwiatem« i nie potrafiê siê od niego
oderwaæ, a poza tym w fanfiction dobre jest to,
¿e mogê skoncentrowaæ siê tylko na moich ulu-
bionych postaciach” (r114).

Respondenci zwracali uwagê równie¿ na to,
¿e fikcje fanowskie s¹ dla nich sposobem na
przetrwanie zbyt d³ugiego, ich zdaniem, okresu
oczekiwania na kolejny odcinek serialu czy
tom cyklu powieœciowego: „Fanfick jest dla
mnie przed³u¿eniem orygina³u – »g³ód« pomiê-
dzy odcinkami ulubionego serialu œwietnie za-
pycha siê Fickami” (r18); „to takie »przed³u¿e-
nie« trwania filmu, ksi¹¿ki, serialu, pozwala na
d³u¿sze cieszenie siê ulubionymi postaciami”

(r26); „Czytanie ff jest przede wszystkim spo-
sobem na zape³nienie czasu miêdzy kolejnymi
tomami i odcinkami. Czytam je, bo chcê zostaæ
w œwiecie danej opowieœci nieco d³u¿ej”
(r115).

Inne motywacje czytelnictwa fikcji fanow-
skich dotycz¹ potrzeby modyfikacji i/lub mul-
tiplikacji wybranej narracji: „Poniewa¿ ksi¹¿-
ka/serial/film to czasami za ma³o” (r19); „Bo
niektóre fabu³y prosz¹ o rozwiniêcie, a inne
o naprawienie. Bo z niektórymi dzie³ami nie
umiem i nie chcê siê rozstaæ” (r29); „kanon nie
dostarcza wystarczaj¹co du¿o z³aknionym fa-
nom” (r41); „Fanfiktion daje mo¿liwoœæ spoj-
rzenia w zupe³nie inny sposób na postacie i wy-
darzenia i sprawia, ¿e historia nigdy siê nie
koñczy” (r79); „Chcê, ¿eby moja przygoda
z bohaterami kanonu siê nie koñczy³a” (r48).

Za zaletê fikcji fanowskich respondenci
uznali równie¿ fakt, ¿e choæ stanowi¹ one prze-
jaw nowatorskich rozwi¹zañ autorów amator-
skich, to jednak pozwalaj¹ czytelnikowi poru-
szaæ siê po dobrze mu znanym fikcyjnym œwie-
cie – „A fanfiction ma jeszcze tê dodatkow¹ za-
letê, ¿e œwiat, w który wkraczam wraz z lektu-
r¹, jest dla mnie œwiatem bliskim i poruszam
siê w nim zupe³nie swobodnie” (r150).

Oczywist¹ motywacj¹ czytania fikcji fa-
nowskich jest rozrywka. W przypadku tak¿e
tej motywacji mo¿na wyró¿niæ kilka podkate-
gorii:
■ sam¹ chêæ czytania i czytania fanfikcyjne-
go: „Poniewa¿ uwielbiam czytaæ” (r49); „czy-
tam by zaspokoiæ chêæ czytania. To, ¿e przy
okazji dostajê wiêcej, mocniej, szybciej, to tyl-
ko przemi³y skutek uboczny” (r68); „Najwa¿-
niejsze jest tu chyba samo czytanie. Uwielbiam
czytaæ, a fan fiction stanowi czasami odskocz-
niê od tradycyjnych ksi¹¿ek” (r141);

13 Przywo³ane odpowiedzi respondentów odnosz¹ siê w³aœnie do przyk³adowych podgatunków fikcji fanow-
skich. W przypadku r28 i r78: slash, czyli fanfik opieraj¹cy swoj¹ fabu³ê na homoerotycznej lub homoseksualnej
relacji miêdzy dwoma postaciami, której nie by³o lub nie zosta³a przedstawiona w narracji ulubionego wytworu kul-
turowego. Z kolei w wypowiedziach r27, r12, r61 i r98 mowa o A/U (alternative universe) – fanfikach, w których
akcja odbiega od opowieœci oryginalnej (definicje poszczególnych podgatunków fikcji fanowskich na podstawie:
S. Pugh, The Democratic Genre: Fan Fiction in a Literary Context, Glasgow 2005).
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■ chêæ pozostania w wybranym fikcyjnym
œwiecie: „Spodoba³ mi siê œwiat Harry’ego Po-
ttera. Lubiê czytaæ o stworzonych przez Row-
ling postaciach” (r25); „Sprawia mi frajdê po-
zostawanie w œwiecie bohaterów ulubionej
ksi¹¿ki, czy serialu po zakoñczeniu czytania
lub emisji” (r50);
■ uznanie fikcji fanowskich za ³atwiejsze
w odbiorze piœmiennictwo: „dla mnie fanfic-
tion to œwietna rozrywka […]. Ficki traktujê ja-
ko normaln¹, mo¿e nieco l¿ejsz¹ lekturê” (r47);
„Traktujê to jako »³atw¹« lekturê – coœ, co
mo¿na przeczytaæ w wolnej chwili, tylko dla
w³asnej przyjemnoœci i co nie wymaga zbyt du-
¿ego wysi³ku intelektualnego (to nie zawsze
jest prawd¹, oczywiœcie, ale generalizujê)”
(r77); „gdy jestem zmêczona ³atwiej mi czytaæ
coœ o bohaterach, których ju¿ znam ni¿ zaczy-
naæ zupe³nie now¹ ksi¹¿kê” (r60);
■ chêæ ucieczki/odskoczni od rzeczywistoœci:
„Czytanie fan fiction pozwala oderwaæ siê od
szarej rzeczywistoœci, przenieœæ siê w zupe³nie
inny œwiat, œwiat marzycieli, w którym wszystko
jest mo¿liwe” (r109); „fan fiction to forma ode-
rwania siê od œwiata realnego. Tak jak ksi¹¿ki”
(r44); „I s¹ dobr¹ odskoczni¹ od codziennych
problemów” (r54);
■ têsknotê za dzieciñstwem: „Pewnego dnia
obudzi³am siê z przeœwiadczeniem, ¿e skoñczy-
³am ca³¹ seriê – to nie by³o mi³e uczucie, bo HP
to potê¿na czêœæ mojego dzieciñstwa. I wtedy
zaczê³am czytaæ opowiadania fanowskie
i przed³u¿y³am dzieciñstwo” (r99); „Trudno jest
mi siê rozstaæ z ulubion¹ sag¹ z dzieciñstwa
i czytanie takich opowiadañ pozwala w pewien
sposób os³odziæ rozstanie z du¿ym etapem mo-
jego ¿ycia” (r105);
■ relaks, przyjemne spêdzenie wolnego czasu:
„Bo lubiê ;)” (r24); „Aby zabiæ nudê” (r84);
„by siê odprê¿yæ” (r72); „Wreszcie czytam fan
fiction po prostu dla rozrywki (np. czytanie nie-
których parodii poprawia humor) – zamiast

czytaæ w internecie np. jakieœ bzdurne informa-
cje dotycz¹ce ¿ycia gwiazd, wolê przeczytaæ
DOBREGO fanfika (lub zaj¹æ siê poszukiwa-
niem takowego)” (r98); „Czytam fan fiction,
poniewa¿ jest to dla mnie idealna forma roz-
rywki” (r44); „odk¹d zaczê³am czytaæ fanfic-
tion nie znalaz³am lepszej rozrywki w interne-
cie” (r80); „Poza tym gwarantuj¹ mi kilka go-
dzin rozrywki tygodniowo” (r46).

Dla respondentów istotnym elementem
czytelnictwa fikcji fanowskich okaza³a siê sa-
ma wspólnota mi³oœnictwa. Przynale¿noœæ do
fandomu oraz wspólne zainteresowania
i obiekty fanowskiego zachwytu uznaje siê za
spo³eczne motywacje czytelnictwa fikcji fa-
nowskich w momencie uœwiadomienia sobie
potencja³u (zarówno grupowego, jak i poszcze-
gólnych jednostek) w spo³ecznoœci fanfikcyj-
nej, podobieñstw i ró¿nic jej cz³onków: „fajnie
wiedzieæ, ¿e jest wiêcej maniaków i mi³oœni-
ków tego, co i ja lubiê” (r13); „Mi³o jest czytaæ
i byæ zaskakiwanym sposobem ujêcia lub rozu-
mienia rzeczy, które ty interpretujesz zupe³nie
inaczej. Tak to dzia³a na mnie ;)” (r21); „czêsto
siê uto¿samiam z postaciami, zastanawiam siê
nad ich motywacjami, zachowaniami itd., oraz
nad tym, co dzieje siê z nimi »potem« – po za-
koñczeniu emisji czy po napisaniu wystarczaj¹-
cej liczby powieœci na ten temat, st¹d te¿ fajnie
siê dowiedzieæ, ¿e inne osoby tak¿e to robi¹,
tj. tak¿e siê zastanawiaj¹, analizuj¹, a niektóre
nawet swoje przemyœlenia spisuj¹” (r34);
„Sprawia mi przyjemnoœæ dowiadywanie siê,
jak inni fani ksi¹¿ek postrzegaj¹ poszczególne
postacie i wydarzenia” (r15).

Respondenci ceni¹ równie¿ dostêpnoœæ
amatorskich autorów fanfikcyjnych i mo¿li-
woœæ kontaktu z nimi: „Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e
autorzy ficów s¹ nam bardziej dostêpni ni¿ Po-
wa¿ni Autorzy – bo mo¿na z nimi wspó³praco-
waæ jako beta14, mo¿na na bie¿¹co komento-

14 Betami nazywa siê w spo³ecznoœciach fanfikcyjnych osoby zajmuj¹ce siê g³ównie korekt¹ i redakcj¹ fikcji
fanowskiej, jeszcze przed upublicznieniem danego fanfika na portalu internetowym b¹dŸ forum.
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waæ ich teksty, doradzaæ, wymieniaæ siê spo-
strze¿eniami, a niektórzy z nich naprawdê ma-
j¹ talent. I oczywiœcie jest tu tak¿e przynale¿-
noœæ do grupy, która interesuje siê fantastyk¹
i tematami z ni¹ zwi¹zanymi” (r83); „Poniewa¿
mo¿na w ³atwy sposób przekazaæ autorowi, co
siê s¹dzi³o o tekœcie. Poniewa¿ daj¹ mo¿liwoœæ
kontaktu z autorem i przekazania, czy i jakiej
kontynuacji siê oczekuje, jakie siê ma uwagi
wzglêdem tekstu” (r85).

Czytelnictwo fikcji fanowskich niejedno-
krotnie jest motywowane chêci¹ poznania in-
nych punktów widzenia: „ff gromadzi pomys³y
wielu fanów, co daje niesamowity wybór” (r5);
„Spodoba³a mi siê pomys³owoœæ ludzi, ich kre-
atywnoœæ” (r8); „To interesuj¹ce jak inni potra-
fi¹ zmieniæ kanon, nagi¹æ go” (r26); „Interesu-
j¹ mnie pomys³y innych” (r35); „Ciekawi mnie
sposób, w jaki inni odbieraj¹ moje ulubione se-
rie i ulubionych bohaterów” (r123), co potwier-
dza autorefleksjê respondentów na temat
odbioru literackiego. Czasami w wypowie-
dziach respondentów pojawiaj¹ siê tak¿e spo-
strze¿enia odnoœnie do kumulatywnoœci pomy-
s³ów na narracjê i ich odbioru: „Ludzie maj¹
tak ró¿ne pomys³y, ¿e szkoda ich nie poznaæ, to
swego rodzaju wymiana kulturowa” (r11); „Po-
niewa¿ mogê porównaæ swoj¹ wizjê bohatera
z wizj¹ innych, niekiedy zdarza mi siê dostrze-
gaæ pewne cechy postaci w³aœnie przez twór-
czoœæ fanowsk¹” (r52).

Czytelnicy fanfikcji szanuj¹ pracê ich ama-
torskich autorów na tyle, ¿e tak¿e twórczoœæ
niektórych z nich stanowi motywacjê do dalsze-
go czytania fikcji fanowskich: „Poza tym auto-
rzy ff czasami s¹ naprawdê utalentowani i choæ
aktualnie nie czytam ju¿ tak du¿o ff to do twór-
czoœci wielu z nich wracam” (r181); „Z czasem
znalaz³am swoich ulubionych autorów fan-fic-
tion i przesta³y liczyæ siê postacie, bo wiedzia-
³am, ¿e cokolwiek dany autor napisze, to po
prostu bêdzie dobre” (r4); „G³ównie ze wzglêdu

na osoby (bliskie mi), które je pisz¹” (r96).
Z kolei wœród motywacji edukacyjnych

sk³aniaj¹cych do czytania fikcji fanowskich
wyszczególniæ mo¿na przede wszystkim naukê
jêzyków obcych, rozwijanie wyobraŸni po-
przez zapoznawanie siê z ró¿norodnym pi-
œmiennictwem fanfikcyjnym, nabywanie umie-
jêtnoœci literackich i recenzenckich, a tak¿e ³a-
twiejszy kontakt z amatorskimi autorami ni¿
z tymi profesjonalnie wydawanymi, co pozwa-
la konfrontowaæ swoje wyobra¿enia na temat
pisania i literatury15.

Respondenci, wskazuj¹c edukacyjne moty-
wacje czytelnicze fikcji fanowskich, podkreœla-
li pewn¹ przypadkowoœæ i drugorzêdnoœæ nau-
ki przy fan fiction: „W moim przypadku, choæ
nie by³o to do koñca celowe, czytanie ff sta³o
siê sposobem polepszenia znajomoœci jêzyków
obcych, bardzo przyjemnym zreszt¹” (r77);
„Zaczê³am czytaæ jakieœ 10 lat temu chc¹c
przed³u¿yæ kontakt z Dragon Ballem (i przez
przypadek ucz¹c siê w ten sposób jêzyka an-
gielskiego ;))” (r164).

Pomimo wtórnoœci i zale¿noœci fikcji fa-
nowskich od dzie³ oryginalnych, z których
czerpi¹ swoj¹ podstawê, tego typu piœmiennic-
twu przypisywana jest olbrzymia rola
w kszta³towaniu gustu literackiego i oczeki-
wañ wzglêdem ulubionej narracji: „Na ogó³ 
teksty amatorskich autorów s¹ te¿ œwietnymi
przyk³adami wprawek literackich, co pozwala
zapoznaæ siê z ró¿nymi stylami i formami,
a tak¿e nauczyæ siê krytycznie oceniaæ tekst –
œledziæ fabu³ê, prawdopodobieñstwo psycho-
logiczne postaci czy po prostu poprawnoœæ jê-
zykow¹” (r5); „FF nauczy³y mnie te¿ krytyki i,
hm, wiêkszej wybrednoœci literackiej” (r134);
„rozwijaj¹ wyobraŸniê nie gorzej ni¿ ksi¹¿ki,
pozwalaj¹ rozwijaæ w³asny warsztat literacki
poprzez mo¿liwoœæ szybkiego komentowania
cudzych tekstów i tym samym nabywania
umiejêtnoœci” (r2).

15 Ostatnia z motywacji edukacyjnych by³a równie¿ analizowana wczeœniej w ramach motywacji spo³ecznych.
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Respondenci w przypadku motywacji edu-
kacyjnych zaznaczali hierarchicznoœæ zbioro-
woœci skupionej wokó³ fan fiction, gdzie mo¿na
siê uczyæ od fanów bardziej zaawansowanych
i kreatywnych piœmienniczo: „by poszukaæ in-
spiracji do pisania” (r72); „Oczywiœcie to te¿
forma nauki, poprzez podpatrywanie lepszych.
Kontakt z innymi autorami, ich wskazówki,
podpowiedzi s¹ nieocenione” (r13).

Edukacyjne motywacje czytelnictwa fan-
fikcyjnego najpe³niej oddaj¹ s³owa jednego
z respondentów: „Jeœli siê czymœ fascynujê, to
lubiê wiedzieæ o tym wiêcej” (r20), co œwiad-
czy o zaanga¿owaniu w zdobywaniu kolejnych
pu³apów „wtajemniczenia” w czytelnictwie
fanfikcji i uczestnictwie w fanfikcyjnej zbioro-
woœci, cechuj¹cej siê stosunkowo precyzyjnie
ustalonymi zasadami funkcjonowania i jêzy-
kiem, który dla laików i niezorientowanych
w temacie uchodziæ mo¿e za specjalistyczny. 

Zamiast podsumowania
Pogoñ za opowieœci¹ nie odbywa siê jednotoro-
wo. Pozbawienie mety, czyli faktycznego koñ-
ca opowieœci, sprawi³o, ¿e uwaga skupia siê na
samym biegu – mo¿liwoœciach rozwoju i zapê-
tleñ akcji; kolejnych, coraz bardziej wymyœl-
nych perypetiach ulubionych bohaterów. W ten
sposób historia nigdy nie koñczy siê ostatecz-
nie – zawsze bowiem mo¿e pojawiæ siê kolejna
osoba, która zechce j¹ poznaæ, zmieniæ lub
kontynuowaæ. Nie liczy siê wiêc poznanie za-
koñczenia, a jego realizacje. Multiplikacja
mo¿liwoœci, sposobów, formy, autorstwa, wre-
szcie tak¿e samego odbioru, sta³a siê faktem
jednoczeœnie dokonanym i dokonywanym.
Znajomoœæ kanonicznej (oryginalnej) narracji
jest przez to obecnie dopiero pocz¹tkiem. Jak
zauwa¿y³ jeden z respondentów: „I po to jest
fan fiction, by spe³niæ niespe³nione ¿yczenia fa-
nów” (r135). Odbiorca zaanga¿owany (fan) ma
tutaj moc sprawcz¹ i decyduje o tekœcie fanfik-

cyjnym, na bocznym torze umieszczaj¹c auto-
rów oryginalnych wytworów kulturowych (pi-
sarzy, re¿yserów i innych) i uelastyczniaj¹c
ulubione narracje.

„Jest tak, jakby fanfiction by³o wyekstraho-
wan¹ i przekazan¹ dalej fascynacj¹, przetwo-
rzon¹ i wzbogacon¹ w taki sposób, ¿e dzia³a na
kolejnego odbiorcê, bo zreszt¹ trafia w podob-
ne potrzeby i podobn¹ obsesjê. Literacka ja-
koœæ, logicznoœæ fabu³y, spójnoœæ œwiata przed-
stawionego, psychologiczne dopracowanie po-
staci, wszystko to jest w opinii fandomu (w tym
mojej) istotne, ale mimo wszystko fanfiction
nie »spina siê«, nie »aspiruje«, nie wymaga
obiektywizmu ani dopasowywania do oczeki-
wañ czytelnika – jest bezwstydne, bo mo¿e byæ
szczere i jest szczere, bo mo¿e byæ bezwstydne,
naiwne, z za³o¿enia g³upie, »to tylko zabawa«,
»to przecie¿ nie na powa¿nie, nie zarabiam na
tym, robiê to po godzinach, nie publikujê pod
realowym nazwiskiem i w ogóle«. I ta »niepo-
wa¿noœæ« okazuje siê si³¹. W fanfiction mo¿na
wszystko – napisaæ, przeczytaæ, poczuæ, roz-
wa¿yæ, wypróbowaæ […]. Fanfiction jest […]
œmietnikiem rzeczy niewykorzystanych i nie-
wykorzystywalnych, ale gdzieœ, jakoœ, komuœ
potrzebnych” (r67). Specyfika fanfikcji umiej-
scawia j¹ przez to jako naroœl na wytworach
kulturowych, maj¹c¹ spe³niaæ (poprzez swoj¹
ró¿norodnoœæ i wpisan¹ wrêcz w definicjê sa-
mowolê twórcz¹) warunek bezu¿ytecznej nie-
zbêdnoœci.

Zdaniem Przemys³awa Czapliñskiego efek-
tem piœmiennictwa i czytelnictwa fan fiction
jest rozbudzenie aktywnoœci kulturowej: „Ci,
którzy przeszli etap k³usownictwa16, zdobyli
umiejêtnoœci bezcenne – potrafi¹ zagarn¹æ
tekst masowy dla stworzenia alternatywnej
spo³ecznoœci; przyzwolenie na biernoœæ cha-
rakterystyczn¹ dla kultury masowej przekszta³-
caj¹ w wezwanie do ogromnej aktywnoœci; to,
co gotowe, skoñczone, oddane do konsumpcji,

16 W rozumieniu Henry’ego Jenkinsa. Za: H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Cul-
ture, New York 1992.
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zamieniaj¹ w niegotowe, niepe³ne, wymagaj¹-
ce dopiero stworzenia. […] Fanfikciarze po-
znali kulturê masow¹ od strony praktycznej
i nauczyli siê, jak przerabiaæ j¹ na w³asn¹ ko-
rzyœæ. […] s¹ na pozór idealnymi konsumenta-
mi kultury masowej, ale dziêki kompetencjom
staj¹ siê elit¹ mas”17. Takie podejœcie przedsta-
wia zainteresowanych fikcjami fanowskimi ja-
ko maj¹cych realny wp³yw na przemiany doko-
nuj¹ce siê w obrêbie kultury, którego nie mo¿-
na zlekcewa¿yæ. Charakterystyczne dla mi³o-

œników fan fiction oderwanie, œwiadome od-
dzielenie siê od g³ównego nurtu, aprobuj¹cego
(w wiêkszym lub mniejszym stopniu) wytwa-
rzane i przekazywane historie (w postaci ksi¹-
¿ek, filmów itd.) przybra³o postaæ swoistej au-
tonomii odbioru opowieœci, która (w najmniej
inwazyjnym przypadku) ma formê wspó³opo-
wiadania. I na tê autonomiê producenci wytwo-
rów kulturowych zmuszeni s¹, prêdzej czy
póŸniej, wyraziæ zgodê.

17 G. Giedrys, Piracka akademia pisania…
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