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Internet a rozwój społecznoś, ci fanowskich 
na przykładzie pols1kich fanów 
serialu Star Trek 

Media we współczesnym społeczeństwie 

Zdaniem wfelu współczesnych badaczy s.poiecznych, obserwujemy obecnie zja
wisko nadejścia n,owego typu społeczeństwa zastępującego masowe społecz·eń

stwo pr'Zemysło\ve. Wybitny badacz tych przemian M anuel Castells twie·rdzl, że 
społeczeństwo wcho~dzi obec,nie w epo·kę nowego· paradygmatu technologicz
nego - informacjonalizmlJ, który zastępuje parady·gmat. kapitalis.ty.czn,ego in.du
striaUzn1ut. Nowe technologie inforn1acyjne pozwalają na większą wydajność 

przetwarzania informacj i ora.z na rekombina·cję i elastyczność ich rozpowszech

n iania. Tak.jak społeczeństwo masowe było produktem mechanistycznej. techni
ki, masowych rynków konsumpcyjnych i środkó\V .masowego przekazu, tak spo
łeczeństwo epoki łnformacjonal'izmu jest synergicznym efektem rozwoju technik 
inforn1acyjnych, Ideologii wolności i rynków opartych na swobodzie wyboru. 

lnformacjona liz:rn staje się podstawą dla społeczeństwa sieciowego organizu
jącego się wokół sieci telekon1unikacyjnych i komputerowycl1, przede wszystkim 
Internetu. Zdaniem Castellsa, sie.ć korr1ptJterowa Jest prav1dz.iwie rewolucyjną 
technologią właśnie ze względu na swoją inte·ralktywoość oraz możliwość połą

czenia się każdego z :kaźdym, co międ.zy innymi sprzyja oddolr1ie f.nsplrowanej 
·współ'pracy. Zmiany czysto techoologic.zne wiążą się z przemianami społeczny~ 
mi. Komunikacja ludzka i organiz ująca ją kLll tu ra odwzorowują internetową tl i
f:>ertekstową strukturę : nie są tineart"le1 nie są ł1ierarchiczne i nie są zarnknię·tą 

całością. Inny wptywowy badacz współczesnego społeczeństwa Barry Wellman 
podkreśl a, ie domintijącym ·wzorem uspołecznieni.a przestają być grupy ct1arak
teryzujące się Jasno określonymi gra·nicami i silną wewnętrzną więzią)' a zaczy
nają być łuźne sieci społeczne: 11wspólnoty składające się z jednostek11 {pet-són-

1 M. Castells, Społeczeristwo sieci, Warsza:v.Ja .2007. 
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mote stać się każdy bez względu ,na S\iVOją rolę społeczną i formalne kom peten
cje. Wskutek tego zwiększ.a si·ę ilość dostępnych it1for macji. Oprócz informacj i 

o najbardziej istotnych publicznie kwestiacł11 w internecie można zt1ałezł rów
nież informacje o zjawiskach ·niszowych interesujących niewielką liczbę osób. 

Choć po·czątkowo wieszczono upadek tradycyjnych rTiediów rnasow·ych, które 
miały być jakoby ca·łkiem zastąpione prze-z internet„ z c.zasem okazało Siti1 ze ra-

• 
1 ł' t • • 0 t t • ' ' ' • d ' ~I ( d b ' czeJ 1vvspo i.s r11e1ą one 7.. in erne em 1 zm1en1aJą się po ·. Jego W~t1wem po o nie 

zre·sztą jak pod ich W;pływem zmienia się też internet)' . Treści przekazywane z.a 
pośrednictwem n1ediów masowych są materiałem omawia11ym, przerabianym 
i wspóltwo.rionym przez użytkowników internetu. Bywają też. dła nich inspiracją 
do stworzenia na ich podstawie włas.nyct1 utworów .. Proces k1onwergencji rr1e
diów zachęca bowiem dotychczasowych biernych odbiorców do podejmowania 
t~wórczej .aktywności. Jak ujął to Henry Jenkins, 11kon'vvergencja obejmuje nie tylko 
rnateriały prod~ikowat1e komercyjnie i usługi krą.:żące w dobrze uregulo\!vanych, 
przewidywalnych obwodac.h. [."]Konwergencja następuje także, gdy i.udzie biorą 
media w swoje ręce1'8 . Osob·y„ które do t ej pory musiały zadowolić się rolą bier
nych odbiorców.t stają się \JiJ ten sposób współtw6rcan1i przekazywanej poprzez 
n1edia kultury. Henfy Jenkins określa to zjawisko mianern kultury partycypa-cji. 

Należy podkreślić, że internet z.achęca również, aby robić to wspólnie z in
nym; lt1·dim·i. Dzięki ko.mu.nil<acji internetowej użytkowr\icy zainteresowani pew~ 
nymi kw~estiami mog.ą p·odsumować posiadaną przez sie·bie \Vied-zę„ dzielić się 

. . ' I . t ' . . d·""" . t „, ,JL • p· L ' k ' l t . nią 1 wspo nie .worzyc, na JeJ po ;:,Lawu:; nowe · r~.::.c 1. 1erre evy o res a . o zja-
·wisko mianet11 zbiorowej inteligencji (colJ:e.ctive inteJ!iger1ce) . Jest ona efektem 
mobilizacji zdołności czy wiedzy pojedynczych jednostek, podlega nieustannemu 
wzbogacanłu w kolejnycł1 ir1terakcjach, a pełny wyraz zyskuje dzięki interneto
wi, poniew.ai Jego sieciowa struktura umo·iliwia nieustanną dystrybucję wledzy 
wśród wszystkich użytkowników9. Na skt1tek zapośred n'lczonej przez internet 
współpracy pomiędzy jednostkami powstaje nowa forma społeczna, którą Ho
ward Rheingold (2002} nazwał smart mob. Jest to rodzaj oddolnie powstającego 
ruchu sp·ołeczncego, któreg·o uczestn icy organizują się dzięki nowy·m technolo~ 

giom i dzrał.ają razem po toł zeby zrealizować wspóln.y (doratny lub d·tugofalow,y) 
c:e110. 

' T. Goban-l<las"' Ontologia Internetu, (w :] Społeczeństwo info.r1nacyfr1e - wizja czy rzeczvwi'
stośt?, red. L.H. Haber, t . 11 Kraków 2004. 

9 

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderze.nie starych i nowych medló.w, Warszawa 2007, 

s. 22. 
P: Łevy, Collective lntelłiger1ce: Mankind':s Emerging World in Cybersp.oce·, New York 2000. 

io- H. Rhelngold, Smart Mobs. The Next Social Revofut1on. Transformlng Cultures and Com· 
munities in the Age of Instant Access, Carnbridge: Basic Sooks 2002.. 

Materiał chroniony pra\~ern autorskim 



150 Marta Ju:za 

Wpływ internetu n:a funkcjonowanie spo teczności fanowskich 

Możllwości internetu sprawiają, i .e staje się on naturalny.m środowiskiem, w któ
rym roiwłjają się społeczriości fanowskie ('fa ndomy).. Społeczności te skupiają 
odbiorców pewnych tekstów mediał nych wyjątkowo zaangażowanych w proces 
odbioru, w ielokrotnie ,odclytujących te teksty, posiadających dużą wi~d:zę na ich 
tert1at i darzących je głębokim.i pozytywnymi emocjami11 • Uczestnictwo w spo
łeczności fa,nowskiej może być dla nich źródłem poczucia przyna leżności do szer
szej wspólnoty ltJdzi o podobnych zainterescrwanla,ch czy p-0glądach. Wytwarza 
się ono na skut.f?k współdztał.a nia, wymłan,y doświadczeń wyn i kających .z :aktyw
neiJo odbioru danych utworów. Niekiedy f ani silnie identyfikują się z obiektem 
swojej adoracj i, a nawet przejmują pew·ne jej cechy12 (np. fan i Star Treka przebie
rają się za bohaterów serii}. 

Charakterystyczne d•la S 'połecrności fanowskicł1 jest to, że i,ch członkO·\~ie są 

rozproszeni terytorialnie. Przed nasta1nłem, ińternetu fan i integrowali się za po
średnictwern korespor1dencj i', gazet (w tym także amatorskich, tzw. fanz inó1w) 

poświęconych przedmiotowi ich uwiełbienia oraz poprzez organłzowane co jakiś 
czas zloty. Komunikacja po,między oddalonymi od siebie terytorialnie wielbicie~ 

lami jakiegoś zjawiska była więc dość trudna. Upowszecł1nieni1e interrietu stato 
się potężnym impulsem do rozwoju fandomów, ponieważ dzi ęki sieci fani mogli 

odna leić innycł1 fanów, niekoniecznie obecnych w ich społecznym środowisku . 

\I\/ sieci pojawlto się wiele miejsc, w których fani mog.ą wirtualnie się s.potykać, 
. . ,, . . . ł b. , . ' d t t . t . ' I.. • • k wym1entac opinie 1 pog ę 1ac· swo1ą wte zę na ema 1n eresu1ą,cego 1c 11 z1aw1s a. 

Wirtuatne społeczności fanów przyczyniają się do rozwoju fat1domów również 
dlatego, że s.ą źródłem życia towarzyskiego i stymul ują powstawan ie· refacji, któ
re mogą znaleźć swoją kontyn ,uację poza internetem13• 

Fani często też próbują w pewnym sens.ie przyczyn iać się do· ro.zwoju zjawiska, 
które ich zafascyn.owało . Służy ternu amatorsk~ twórczość, którą można okre
śl łć jako twórczość fanowską. Przez to pojęcfe można rozumieć tw-0rzone przez 
fanów opowiada,nia (fanfiction); rysunki, piosenki, filmy, gazetki (fanziny) czy 
strony internetowe związane· z: danym obszarem kultury~ T\lvórczości fanowskiej, 

sprzyj.a sam cł1arakter v..tsp6łczesr1ej kultury popułarnej. Jak za.uwa .ża John Flske, 
w produktach kultury po:pułarn·ej występują liczne spr:zeczności1 i n łedociąg

nięc.ia, co powodl1Je u fanów brak satysfakcji w odbforze 1 chęć wzięcta sprawy 

11 W. Godzic, Rozumie·ć telewizję, Kraków 2001. 
1i Por. D. M.cQuail, Teoria komunikowani.a rnaso1Arego, Warszavira 2007. 
13 P: Siuda, Wp,ływ internetu na rozwój fandan1ó~ czyli o ·tym„ j ak e/;:ktroniczna sieć rozwija 

I popularyzuje spoleczr10$ci f anói1t1, [w:] N.1edla I spolec:z·eństwo. Nowe strategie komuni
kacyjne, red. M . Sokołowski, Toruń 2008. 
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w swoje ręce14. Wydaje się,, żt: upra\t.1ianie takiej twórczości to najwyższy stopreń 
fanowskiegc> zaangaż.owania, poniewat wymaga dokładnego zaznaJomienia sję 

z dziedziną, która tanów interesuJe, oraz pośw~ęcenia sporych nakładów (np. 
czasu, pien iędzy). Te.go rodzaju twórczość jest ściś l e z.wiązan.a z internetem15. Sieć 

w prosty i tani sposób pozw.ala twórcom dotrzeć ze swymi utworami w krótkim 
c.z.asie do szerokich rzesz odb·forców. Łatwo jest tet uzyskać ich szybką reakcję 

b1"k T , ł . . . k 'k I ł h ' na pu •! .owane utwory. worcy · atwo mogą się z n1m1 omun1 ov.1ac, wys LJC' ac 
icł1 ewentua,Jnych sugestii, a także \iVCiągnąć ich w tworzony przez siebie projekt. 
Dzięki ko111unikacj i internetowej łatY.JO jest też znaleźć inne osoby1 które pod:zJe~ 
lają te sa.me zainteresowaniai stworzyć wraz z r1imi własne projekty i zakresu 
t • , . f k' . k d • worczo.sct anows 1e11 oo r ynowac prace. 

Twór<;zość fanowską można postrzegać jako ważne uzupeł·nie11łe dla kultury 
popularnej przek.azywanej poprzez tradycyjne media masowe. Aktywność od~ 
biorców sp.rawia, że utwory k·ultury popu larnej przestają być zwykłym przeka
zem, a stają się żywym zjawiskiem społecznym angażującym ludzi i ich emocje. 

Fani-twórcy przejawiają przy tyrn wobec interesującego i·ch zjawiska emocjor1al
ną bliskość1 ale zarazem także krytyczny dystans16• Fani ibywają bowiem bardzo 
krytyczni wobec fascynującego ic~1 fragrnentu kultury; paradoksałnie, najbar~ 

dziej surowymi krytykar11i bywają najbardziej oddani fani. Z tego też względu 
fani n.iekiedy organizują się po to, aby wymusić na producentach pewne roz
wiązania (np. fabtilarne) w zakresie interes.ującego ich fragmentu kultury. S>t\vo
rzenie własnego utworu inspi rowanego danym zjawiskiem bywa formą buntLJ. 
·wobec producentów, którzy ·często zdanlet11 fanów nie rozu mieją idei zjawiska, 
do którego mają formalne prawa .. Odwołując się do o·mawianego tu zjav„tiska, 
można z.adać w tyrrl miejscu pytanie: cło ,koga r1ależy .St.ar Trek jako pewna treść 

kultury! Do wytwórni Paramount Pictures, która zdaniem \Vieiu fahów w swoich 
ostatnich produkcj.ach wypacza Ideę tej serii, cry też właśnie do fanów;, którzy 
w amato,rskich utworach starają się pokazać Star Trek u taki, jaki powinien być11 ? 

Jak :zauważa Henry Jenkins, niektórzy fani poniekąd dopasowują w· ten spo
sób odbierany tekst do siebie, interpretują go nie z.godnie "oficjalną" wyk·ładn ią, 

ale z w·łasnymi ideamt rozbijają teksty na częśc i i dowolnie wykorzystu1ją pewne 
fragmenty1 tworząc: sam·od.zielnie nowe treści. Jenkins określ:a tę sytuację jako 

11 kł'USOwn ictwo'' {poaching): fani tworz.ą nOW~ aJternatywną kulturę Z elernen· 
tów 11upoł·owanych" w oficjalnych przekazach i przetworzony.eh wedle własnych 

1„ J. Ffske, The Cultural Economy of Fandom, (w:] Adoring Audience. Fon Culture at1d Po,pular 
Media, red. L. A. Lewis, London- New York 1992. 

15 Por. K. H·ellekson, K. Susse1 Fan Ffctio.n and Fan Communlt;1 in the Age of fnternet1 McFar
łand 2006. 

Hi Por. W. Godzlc, op. cit. 
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upodobań11• Spe·ktakularhym przykładem takiego ,,kłuso·wnictwa" są fanfiction 
zwane slash, któ.re przedstawiają orygir1ałnych bot1aterów w nietypowych konfiu 
guracjach eroty.czny:ch, najczęściej horn·oseksualnych. Nazwa pochod:z1 od znaku 
slash u rn ieszczonego pomiędzy tm i ona mi postaci przedstawionych w danym fon~ 

fiction . Pierwszym tego rodz:aju fanfictian było opowiadanie Kirk/Spock w·ydane 
w 1970 r. w j ednym z fanzin6\v. Fanfiction ukazt1jące tych bohate rów w homo

seksualnej relacj i są :po dziś dzień niezwykłe popularne w inter11ecie. Co ciekawe, 
zarówno tego typu slash„ jak i wszelkie opowiadania dotyc.zące relacji emocjo~ 
r1alnych n1iędzy postaci.ami1 są zwykłe dzłełern :ko.biet18 (podczas gdy autorami 
parod ii są -v.v przeważającej większości męiczytni)19• 

Twórczość fanowska często bywa jednak takie przedmiotem krytyki. Jest bo-
• • ,f. • • ,j • ł t ' k tk . b d . il • k , ' 'b w1·ern na1czę~c1eJ c4z1e em ama orow, co s_ u . UJe ar zo n1erowną, Ja :osc1ą fJU -

likowa:nych w internecie utworów, a w egal itarn·ej, sieciowej strukturze internetu 

nie podlegają one żadnej se lekcjFu>. Twórczość fano\\rSk:<~ spotyka się takźe z za
rzuten1 bezprawnego korzystan ia z własnoś.ci Intelektualnej wypracowanej prlez 
inrrych . Fano·wskie filmy czy opowiadania s.ą bowiern osadzone w uniwersach 
stworzonych przez przerriys·ły kułturowe, które posiadają prawa de w·ięks.z.ości tre~ 

ści z:aliczanycł1 do sfery kult ury popt1larnej . Co więcej, interpretacje dokorlywane 
poprzez twórczość fanows.ką stoją czasem w jaskrawej sprzeczności z intencjami 
twór.ców oficjalnych utworów Uak ma to miejsce choćby w prz.ypadku twórczo
ści spod z11aku slash). Takie zarzuty wydają się przejaw.em opisywanego przez 
Henry'ego Jenkinsa zderzenia starych i nowych mediów. Wielkie wy~twórnie są 

bo'Mv.ie·tn związane z t ra·dycyjnymi m·ediami maScowy111L; które dystrybuują wytwa~ 

rzane prz.ez nie treści . Tym·cz.asem intern,et dzięki sw-0jej strukturze, technicznym 
rozwiązaniom i tllożtrwościom j est naturalnytll środowiskiem dla tworzenia się 

kultury oddolnej/ łączącej dowolnie bardzo różne elem.enty wyt~vorzone także 
przez przemysły kulturowe, kultury często obrazoburczej, ale i płodnej21 . Jej roz
wój podlega j e·dnak ograniczeniom, które próbują narzucić przemysły kulturowe 
dyspont1jące prattVami autorskimi do wytwar:za nycł1 przez siebie treści. środowi
ska b,iznesowe, r1ie chcąc uszczuplać swoich poten·cjatnych z.ysł<ó·w, pragną Jak 
najbardziej zwiększyć zakres. obowiązywanła praw autorskich22

• Te p.róby ogra-

11 H. Jenkins, Textual Poachers. Televislon Fans & Participatory Culture, New York-Londor1 
1992. 

u C . . Bacon~Smith, Enterprising ltVomen. Televlslon Fandom and the Crea:tion of Popular 

M}Jth, Pent1sylvania 1991. 
19 H. Jenkins, Kultura.„, op. cit. 
20 Por, A. Keen, Kult amatora. Jak Jnterr1et niszczy ktilturę, Warszawa 2007. 
i 1 H. Jenkins, Kulturo.„ , op. cit. 

ii L. Lessig, Wolna kultura. W jaki spos61:.'f 11vielki~ media wykorzystują technologię f p rawa1 

aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, Warszawa 2005. 
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Paramount Pictures .zdecydowała slę wówczas na stworz.enie kolejnego seriału : 

5tar Trek: The N ext Generation, który nie tylko ci eszyl się ogromną popularnością 

\.VŚród widzów, ale również był ceniony za i~1tele ktualny po·tencjał oraz za walory 
artystyczne, czego wyrazem był:o ki lkanaście nagród Emrr1y oraz kilkadziesiąt ·no

minacjł do tej r1agrody (a także wiele innych wyróżnień w dziedzinie SF}. Kolejne 
fihny pełnometrażowe (Star Trek: The Finał Frontiet; Sta·r Trek: The Undiscovered 
Country1 Star Trek: Generatf ons, Star Trek: The First Contact~ Star Trek: Jnsurec
tion, Star Trek: Nemesis) oraz kolejne seriale (Star Trek: Deep S.pac.e Nine, Star 
Trek: VoyagerorazEnterprise), z których część powstała już bez udziału zmarłego 

w 1991 r. Gen.e'a Rodenberry'ego„ były różnej jakości i zdaniem wiełLJ fanów nie 
do·równywaty pozi·ornem wci.eśniejszym produkcjom. Ogromne kor1trowersje 

wzbudził jed-enasty film z s.er li zatytułowany po prostu Stetr Trek w reżyserii J.J. 
Abramsa. cz.ęść publiczności uznała ten znakomicie dopracowany pod względem 

\Vizuałt1ym obraz za odrodzenie serii, częśt - w tym .zwłaszcza najbardziej orto
doksyj nych fa.nów - skrytykowała za sptyc.enie p.rzesłan ia ide.ologicznego orygi

nalnego Star Treka. 
F.ani serii od początku byli wa.żną częścią t ego .zjawiska popkultury, jakim jest 

Star Trek26• Byli w stanie zorgariizować się Już w latach 60 .. podczas .emisji p·ierw
szego s.ezonu serialu i wymusić na wytwórni wyprodukowanie trzeciego. Z ·cia
sen"l stworzyli jedną z n.ajbardziej prężnych społeczności fa.nowskich, znaną jako 
Trekkersi (czasem określat1ą też jako Trekkies). Wielowątkowa, poruszająca róż

ne problemy fabuła zachęcała wielbicieli serii do liczny<:h spotkań i dyskusji. Jak 
pisze Eric Davis, „Trekkersi r~ad,ali seria lowi rezonans i głębię, napełniając go oso
bistymi interpretacjami, zbiorowymi rytuałami i głębokim poczuciem zabawy1

r
27, 

Życie t ej społecznoś.c l koncentrtije s.ię wokół trekowyc ł1 konwentów i wydarzeń 
związanyth ze Star Trekiem (np. premiery). Wybrani fani zostali tez zaproszen i 
jako statyści do udziału w fi lmie Star Trek: The Motfon .Plcture. Nowy wymiar 
is:tnien1iu trekkerskiej społeczności przyniósł internet. Oprócz w ielu oficjalnych 
i nieoficjalnych serw1s6w i forów internetowych w sieci pojawi-ty się różne f'ot my 
arnatorskiej twórcz:ości inspi.rowanej Star Trekiem. Oprócz licznych opowiadań 

fani tworzą amatorsk.ie filmy, z których najba,rdziej znar)e to: seria l Star Trek: The 
New Voyages (pomyślane jako k.ontynuacja serii oryginałnej) oraz t rzyodcinkowy 

miniseria.I Star Trek: 01· Góds and Men (którego akcJa rozgrywa się \Ve wszech· 
świecie alternatywnym). Warto też zaznaczyć, .źe vv projektach tych biorą niekie

dy udział scenarzyści i aktorz·y występ.ujący w offcja.lnych pro·dukcjach. Wsiystkie 

te utwory są dystrybuowane przez internet. 

26 A. Jałyńska, Odlatując U.S~S. „ Enterprise': Star Trek - fenomen kulturowego odbioru prze
kazu audlowlzualnego,, fw~J Novi1e Nai.vjgacje. Współczesna kultura o.·udio~vizualna, red. 
P. Kletowski, łv1 . Wrona, Kraków 199·9. 

27 E. Davis, TecflGnoza. Mit, magla + mistycyzm t-v wieku Informacj i, Poznań 2002, s. 2:2:8. 
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fanfiction bywa niekiedy próbą wywarcł<ł wpływt1 na oficjałnych prodttcen
tów; w an1atorskicł1 film«;i:ch czy opowiadaniach poja\~i ają się pomysły na nowe 
\.>Vątki albo na alternatywne rozwiązania ·fabularne. Z tego też względu zdarzało 
się, .że twórcy Star Treka przyjmowali scenaritJsze nadesłane przez fanów i kręcil i 

według nich odcinki serialu. Oficjał.ne imprimatur uzyskują też najlepsze opo
wiadania stworzon 1e przez fanów1 które są profesjonalnie wydawane w zbiorze

zatytułowanym Star Trek: Strange New Worlds . 

Star Trek w Polsce 

W Polsce Star Trek nie cieszy się zbyt dużą popularnością . Wydaje się, że wynika 
to przede wszystkim z faktu, że nigdy żaden z serial i ani filrn6w rl ie był ern·ito·wany 
przez ogólnie dostępną te lewizję w porze dużej oglądalności. Dość powiedzieć, 

ze serial Star Trek: The Originol Series został po raz pierwsz·y w Polsce i.,vyem ito~ 

wany przez ogólnie dostępną stację te.łewizyjt1ą dopiero w 2007 roku! Większość 

fanów zaczę·ła swoją przygodę ze Star Trekie1n od .oglądania serialu Star Trek: 
The Next Ge11eration1 który emitowany był przez TVPl w paśmie porannym na 
początku lat 90. Se·ria1 ten, podobnie jak serial Star Trek: Deep Space Nine, poka· 
2ała później także telewizja TV~, ale również nie w 1porze rlaj lep.szej ogląda lności. 

Seriale i fi lmy są natom iast od prz.etomu wieków ,dość często nadawa ne przez 
stacje kodowane. 

Trudr10 się dziwić" że w tej syt·uac.ji fani Star Treka są w Polsce nieliczni. Sta

nowią jednak całkiem prężnie d.ział'a.jącą spote.czność. Wyraźny impuls do rozwo
ju tej społeczności dała. popularyzacja internetu. W sieci fani niszowych zjawisk 

mogą bowi·em odnałeić innych ludzi o podobnych zainteresowaniach. W ich 
najblits2ym otoczeniu trudno jest zwykle znaJeźć osoby, które int ,eresowałyby 

się tym samyn1 zjawiskiem, zwłaszcza jeśli jest ono niezbyt popularn·e w dominu
jących mediach masowych. 

Początkowo fani Star Treka w celLł integracji wykorzystywali takie interneto
we narzędzia komuni kacyjne, jak kanały ł RC, Usenetowa grupa dyskusyjna pt.rec, 
fantastyka.startrek oraz listy dyskusyjne. Pod kon iec lat 90. z_ałożono t1 ieforrna!n.ą 

organizację zrzeszającą polskich Trekkerów Polski Oddział Gwiezdnej Ffoty, która 
porozum iewała się poprzez listy dyskusyj ne i kanały IRC. 

Obecnie aktyw.ność społe·czno.ści far1ów Star Treka konceritruje się przede 
wszystkim wokół d,wóch serw is6.w; powstałego w 2002 r. trek.pl (Twój Sposób 

ria Sci ,Fi) o raz po\vstałego w 2004 r. startrek.pI (USS Phoer1ix); istnieje rówr1iei 
wiele innych n1niejszych, niekiedy lokalnych, serw isów fanowskich .. Częścią nłe~ 

których z nich, w tyrrl dwóch naj\~iększych, są fora dysku.syjne, gdzie .użytkow-
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nicy mogą wymier'liać s·ię wiedzą i opiniami na temat i.eh ulLtbionego zjawisk~. 
Fora te są też ·miejscem„ w którym rozwija się życie towarzyskie .. Rozmowy nje 

dotyczą wyłącznie Star Treka, ale również kult.ury, pro.blemów poHtycznych czy 
społeczr1ych1 a także niekiedy kwestii osobistych. Popu lart1e są też .działy prze~ 

znaczone wyłącz.n ie uPogadusz.kon1 na różne tematy11
: na forum USS Phoenix 

służy temu tapic 11 Ka\viarenka;', na trek.pl dział 11Mesan. Sprzyja to· powstawanJu 
' ' 

ni·eformalnej; koleżeńskiej atmosfery. Użytkow11icy często podkreślają, i.e dana 

sp .ołeczność i kontakty z innymi fanami są dla ni'ch ważną i cenną cz.ę.ścrą życia 28 • 

Wiele nawiązywanych tam rela·cji znajduje swoją k·ontynuację· poza internetem. 

Jak wykazał Piotr Siuda w swoich badaniach :poświęconycł1 polskim fa.n·domom 
(rn.in . fandomowi Star Treko) społecznoś.ci fanowskie integrują się przez internet 
i stano·wią dla swoich członków źródło ·wsparcia} lnformacji1 poczucia przynależ
ności i to.żsamości sp-0łecznej29• \iVspótnoty charakteryzujące się ta:kimi cecha~ 

rn i francuski uczony Michel Maffesoli naz\!vał sieciowymi pletnionarni (tribus). 
Nie są one wyznaczone odgórnle prze.z struktury społeczne, ale są rezultatem 

h.1dzkicł1 dział'ań, kontaktów i i11terakcjl. Dlatego też mają emocjonalr1y, zmier1-
ny i nietrwały charakter. Powstają spontanicznie w odpowiedzi na instynktowną 
potrzebę by:cia z innyn1 i ludfmi30• Grupy takie wpisują się zarazem w opisywa
ny przez B. Wellmana sieciowy model integracji społe·cznej: łączą indywidualne 
jednostki pocho·dzące z różnych miejsc i k.ornunikujące się z.e sobą najczęściej za 
pośredn ict'\.vem internetu. Jednak zarazen1 realizuje się w nich pierwotna ll,idz
ka potrzeba przyna1eżnoścr31• Marilyn Ferguson nazywa w tym kontekście sieci 
społeczne nowoczesnym odpowiedt1ikien1 dawnego plemienia, który zaspokaja 
starą potrzebę wspólnotowości12 

vV 2008 r. zostato zorganizowane ogólnopolskie spotkanie fanów.: TrekSfera. 
P·omysł na jego. organizację pojawił się na forum USS ·Phoen ix na początku 2008 r. 
(w jednym z ternat6w użytkown ik Psyker napisał wtedy: ,,No to· j ak panowie 
(i panie?)- oź.ywiamy polską ... Treksferę? OOo, TrekSfera - i już mamy pomysł na 
nazwę. WłdzJcie, jak srybko to idzie? Ach, ten brainst·orrnlng ... 1133

}. Była to jednak 

18 Por. np. http://www,startrek. pl/forum/h1dex. php?action=vtł1read&forum=l&topi~209S 
&pa.ge=O (1.12.2009). 

29 P. Siuda, op. cit. 
30 M . fvlaffesoli, Cz.as plemion. Schyłek indywiduatizn1u w społeczeństwach ponowoczesnych, 

Warszawa 2008. 
31 B. \ftlellman, C. Ha:ythornthwaite, op. cit. 
32 M. Ferguson, The Aquarian Coosplracy~ Personal and sociat tran>formotion Jn the 1980, 

podaję za: J. Naisb itt, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających 11asze życie, 
Poznań1997,s. 24l, 

33 http:/ /www. start rek. pl/fo rurn/ind e.x.ph p? acti o n=vth r~ad&f orum=4&to pl c= 2 094#msg96 

615 {l.12.2009), 
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stosunkowo niewjelka imp.reza o raczej czysto towarzyskim charakterz.e„ Kolej
r1y zlot zorgariizowany. w 2009 r. jako część większego k.onwentu pośwłęconego 

fantastyce zgromadził znacznie większą liczbę fanó.w, którzy mogli uczestniczyć 
w licznych dyskusjach, grach I konkursach. Oddolny sposób organizacji tego kor~

wentu, współpra.ca porniędzy osobami z różnych środo>vvisk oraz koordynowanie 
prac przez internet po·zwalają ro·zpatrywać. ruch na rzecz zo.rganizowania Trek-Sfe
ry jako przejaw opisywanego przez H. Rheingolda zjawiska smart mobs. 

FtJnkcjon·owanie społec.zności polskich fan.6·w Star Treka można rozpatrywać 
teź w :kontekście !izderzenia starych i nowych mediÓ·\tv "'. Intensywny rozwój spo~ 
łecznoścł fanO\.'VSkiej, który 1laleiy łączyć z popularyiacją interrietuz był tei l.a
pewne związany z dostępnością w sieci piracki,ch kopii filmów i seria11i. To, cze,go 
nie można było obeJrzeć w oficjalnych mediach, fani nielegaln ie ściągali z inter
netu. Można przy tym uznać te·n proces za korzystny w ostatecznym rozrachunk.u 
także dla producentów, którzy zyskal i w ten sposób grupę wierr~ych konsumeri
tów, skłonnych i:aopatrywać się tak,ie w legalne produkty związane l ulubion .ą 

marką, gdy tylko stały się or1e dostępne w Polsce. Faf1l są bowiem często najwier
niejszą, grupą konsum,e.ntów sktonnych zakup·ić wszystko, co dotyczy ich ulubio~ 

nego świata34• „Piractwo11
, zwiększając wiedzę konsu:mentów na ten1at danego 

proouktui moz·e się zatem przyczynić do w zrostu popytu na produkty l egalne3~. 

W internecie fanl mogą też gromadz ić i ·dystrybuować między sobą wiedzę 

na temat przekazywanego za pośrednictwem mediów mas:owycł1 uniwersum 
Star Treka. W tym celu ciągłe rozwijana j1est Memory Alpha - polska wersj i 
serwisu typu wiki stanowiącego kompendium wiedzy na temat .Star Treka. Od 
2004 r. powstaj-e też ,.tPathftnd,er", gazetka internetowa, która co kilka miesięcy 
oferuje f)iSaf1e przez fanów· artyku1y n·a tematy związane z uniwersum Gene'a 

Roddenberry'ego o raz z innymi światam i science-fiction. Pot1ad·to nowe wiado
mości na tematy sz.eroko związane ze Star Trekiem pojaw·iają się nfeustannie 

w prowadzonych przez fa nów serwisach. 
Uniwersum Star Treka stanowi też inspirację dra arriatorskiej twórczośc i. Pfo

jektefn, który angazuje niemal całą społ'eczność fanowską, jest tworzony obec~ 
nie przez ki lka osób z te,go grona fiLm .zatytułowany Horizon,. którego akeja ma 
rozgrywać się w realiach Star Treka. Pomysł nakręcenia fanowsł<lego fi lmu został 

przedstavviony przez jedne.go z użytkowników foru·m trek.pl, d następnl-e pod· 
chwycot)y przez inne osoby. Prace nad nlmern są koordynowane przez internet; 
gotowy fi lm ma być takie dystrybuowar1.y w sieci. Twórcy projektu podkreślają 
jego niekomercyj ny i czysto fanowski charakter·, ch<)Ć zarazem przykładają dużą 

34 ~Siuda, Fani jako specyficzna subkultura kansumpcji. Pomiędzy fanatyczną konsumpcją 
a oporem przeciwko konsumery:zrnowi1 [v.1:) 11 Czas ukoi r1as?" Jakość życia i czas walny we 
współczesnym spoleczetistivle, red. W. Muszyński, Toruń 2008. 

35 H. Jenkins, Kt1lturo.„ , op. cit.. 
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