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Fandom – historia miłosna 

 

 

Społeczność fanów, jako zjawisko sprzężone z kulturą popularną, narodziła się w 

1939 roku, gdy odbył się pierwszy World Science Fiction Convention. W czasy 

świetności fandom wkroczył zaś dopiero na przełomie lat 60. i 70., przede wszystkim 

w związku z fenomenami popularności serialu Star Trek (oraz jego późniejszych 

filmowych i serialowych kontynuacji) i pierwszej trylogii Gwiezdnych wojen (1977–

1983), jednak dopiero dzisiaj, w dobie Internetu społecznościowego, ewolucji 

nowych sposobów filmowej dystrybucji oraz kanałów kontaktu z widzem, nadaje on 

rytm popkulturze i wytycza nowe ścieżki jej rozwoju. 

 

 

Fan nie jest przeciętnym odbiorcą kultury popularnej. Skala fanowskiego uczestnictwa 

jest wprawdzie szeroka, jej początek to jednak zawsze rozpoznanie wewnętrznego 

impulsu – emocjonalnego zaangażowania i podszytej palącą ciekawością potrzeby 

poszerzenia wiedzy. Tej ostatniej natomiast, jak nigdy wcześniej w historii popkultury, 

wychodzą naprzeciw media społecznościowe z niekończącymi się zasobami informacji i 

rozwój dostępnej dla każdego technologii, pozwalającej rozłożyć dowolny film czy serial 

na czynniki pierwsze. Fascynacja może się zacząć od lektury artykułów na temat 

ulubionego filmu, coraz bardziej niecierpliwego oczekiwania na jego kontynuację, 

oglądania materiałów dokumentalnych z najważniejszych konwentów i pilnego śledzenia 

fandomu – nieformalnej społeczności fanów, którą łączy ten sam obiekt uwielbienia i 

poczucie wspólnoty. Fanowska strategia odbioru wiąże się z nieustannym doznawaniem 

uczucia głodu i niezaspokojenia, w które nieodłącznie wpisane jest czekanie – na kolejny 

odcinek serialu, ciąg dalszy sensacyjnie zakończonego sezonu, premierę od dawna 

zapowiadanego filmu z ulubionym aktorem. Fundamentem tych emocji zawsze jest 

jednak radość płynąca z „fanostwa” jako wartość naddana w kontakcie z serialem, 

komiksem lub filmem. 



Fan jest bardzo wiernym, choć trudnym do zadowolenia odbiorcą – doświadcza 

nieustannej dialektyki zachwytu oraz krytyki i poczucia rozczarowania. Trudno 

zaspokoić jego podszyte emocjami oczekiwania. Z drugiej strony współczesne narracje 

kultury popularnej coraz chętniej próbują sprostać temu wyzwaniu, nasycając swoje 

teksty odniesieniami i cytatami, które na pewnym piętrze odbioru są czytelne dla wąskiej 

grupy widzów nie tylko zaznajomionych z sequelem, prequelem czy literackim 

pierwowzorem produktu, ale również świadomych tego, w jaki sposób funkcjonuje on w 

ramach fanowskiej narracji. Nagromadzona wiedza czyni z fana eksperta, a zdolność do 

wyłapywania intertekstualnych nawiązań i podtekstów – idealnego przewodnika po 

tekstach popkultury, która swoje sukcesy coraz silniej uzależnia od stwarzającego nowe 

możliwości marketingu społecznościowego. Współczesna kultura funkcjonuje więc po 

obu stronach barykady – twórców oraz fandomów, a jedni i drudzy wiedzą o sobie coraz 

więcej. 

Nie od dziś wiadomo, że przemysł popkultury jest zorientowany na 

„wytwarzanie” fanów. Współcześnie przejawem tego zjawiska są kontynuacje: 

niezliczone sequele, prequele, sagi i franczyzy, a także adaptacje komiksów 

(przynoszących własny, bardzo silny fanbase) i strategia synergii, czyli obudowanie 

produktu konstelacją dodatków na DVD. Do tego dochodzą gadżety, stopniowo i 

umiejętnie sączone do Internetu, krótkie wywiady i materiały zza kulis (im zabawniejsze 

i dalsze od oficjalnego tonu, tym lepiej), które umiejętnie oddziałują na fanowskie 

emocje i pragnienie przedłużania kontaktu z ulubionym serialem lub filmem. W 

doskonały czas trafiło studio Marvela, dodatkowo jeszcze stymulując tę tendencję rynku. 

Począwszy od pierwszego Iron Mana (2008, J. Favreau), regularnie produkuje ono 

adaptacje poświęcone poszczególnym postaciom ze swego uniwersum oraz filmowe 

crossovery, które konfrontują z sobą bohaterów, a wszystko to napędzane jest wielką 

machiną promocyjną, sprzedażą gadżetów i multifandomem nie tylko konkretnych 

tytułów i ich bohaterów, ale nawet odtwarzających ich aktorów. 

 

Fan 2.0 

 



Fanowska społeczność jest rozproszona po całym Internecie na forach tematycznych, 

blogach, które zdołały skupić wokół siebie stałych czytelników, oraz stronach WWW o 

filmach, ich bohaterach lub odtwórcach głównych ról. Zdecydowana większość fanów 

codziennie spotyka się jednak na Tumblr, platformie społecznościowej zrzeszającej blogi 

tematyczne w znacznej części poświęcone najpopularniejszym obiektom fanowskiej 

adoracji. Tumblr to istny tygiel, w którym gromadzą się wszystkie najaktywniejsze 

fandomy współczesnych produkcji – Whovianie (Doktor Who), Trekkies (Star Trek), 

Sherlockianie (Sherlock), Sleepyheads (Sleepy Hollow), Marvelverse (fandom uniwersum 

Marvela) – oraz powstają nowe, przy okazji premier filmów i seriali, które nie są ani 

kontynuacjami, ani adaptacjami literackich pierwowzorów. Tumblr to dynamiczna 

internetowa przestrzeń o gorącym i spontanicznym potencjale, w której kwitnie i 

rozprzestrzenia się fanowska twórczość, amatorskie opowiadania (fan fiction lub w 

skrócie – fanfic) oraz fanarty, czyli rysunki, komiksy i grafiki. Portal to jednak przede 

wszystkim prawdziwy poligon fandomowej interakcji, oko cyklonu niekończącej się 

dyskusji, kłótni, snucia teorii spiskowych na podstawie fabularnych niedopowiedzeń lub 

najmniejszych detali, często zupełnie nic nieznaczących dla przeciętnego odbiorcy. 

Portal jest także barometrem popkulturowych trendów, gdzie najbardziej 

zaangażowana społeczność, awangarda kultury popularnej, tworzy wokół kulturowego 

produktu narrację alternatywną z konstelacji różnych treści – fragmentów press junkets, 

fotoreporterskich zdjęć z premier, kawałków seriali i filmów, materiałów zza kulis – 

łącząc to wszystko w wielopiętrowe posty, odpowiedzi, wymianę komentarzy 

składających się na dynamiczny i twórczy wielogłos narastający wokół pierwotnego 

tekstu. Reakcja na wszelkie nowości jest błyskawiczna. Skalą prędkości odpowiedzi na 

Tumblr i miarą jego produktywności oraz dowcipnej konwencji jest choćby zeszłoroczna 

premiera zwiastuna Thora: Mrocznego świata (2013, A. Taylor). W ciągu dwóch godzin 

po wypuszczeniu trailera do sieci użytkownicy portalu zdołali rozłożyć zwiastun na 

czynniki pierwsze, wyciąć z niego fragmenty scen i pojedyncze klatki, przerobić je na 

GIF-y, stworzyć grafiki, fanarty, rysunkowe żarty, dopisać pierwsze teorie dotyczące 

fabuły. Tym samym powstały fundamenty fanowskiej narracji wokół obrazu Taylora, 

przy czym najwięcej emocji z blisko trzyminutowego klipu wzbudziła jego ostatnia 



sekunda, w której pokazano, że jeden z drugoplanowych bohaterów zmienił uczesanie w 

porównaniu z poprzednią częścią. 

 

Producenci i fani, po obu stronach barykady 

 

Producenci czują, gdzie jest fanowskie emocjonalne epicentrum, starają się więc dotrzeć 

do fanów za pośrednictwem ich platformy komunikacyjnej. Okazuje się to szczególnie 

skuteczne i efektywne w przypadku seriali, których przeżywanie jest rozciągnięte na czas 

emisji aktualnego sezonu i podtrzymywane premierami kolejnych odcinków oraz 

fanowskim zaangażowaniem. To ono spaja społeczność w trudnym okresie oczekiwania 

na następną serię. W chwili emisji trzeciego sezonu brytyjskiego Sherlocka (2010–) 

oficjalny kanał BBC One regularnie publikował na Tumblr zdjęcia i materiały z produkcji 

oraz GIF-y, dostarczając tym samym fandomowi treści z pierwszej ręki i wchodząc z nim 

w interakcję. Relacja na linii fani–producenci może mieć też postać bardziej nieformalną 

i kreatywną. Świeży, bo powstały w zeszłym roku, fandom serialu Hannibal (2013–) 

szybko dorobił się konkurenta (tzw. Fannibals) znacznie ciekawszego niż produkcja sieci 

NBC – skłonnego do makabrycznego żartu, dopatrującego się dowcipnego podtekstu w 

zbyt poważnym scenariuszu i tworzącego alternatywną narrację. Producenci za pomocą 

własnego profilu na Tumblr zaczęli komunikować się z fandomem w poetyce 

ustanowionej przez jego członków, dostarczając im jeszcze więcej materiału do żartów, 

dyskusji, memów i fanartów. Podczas zeszłorocznego Comic-Conu ten dialog przełożył 

się na niewirtualną rzeczywistość. Gdy ekipa serialu pojawiła się na swoim panelu w 

wiankach na głowach – takich jak te dorysowywane postaciom na zdjęciach i 

publikowane przez fanów na Tumblr – radość widzów osiągnęła apogeum. Wielbiciele 

Hannibala oddają zaangażowanie z nawiązką. Nim skończył się pierwszy sezon i została 

podjęta decyzja o kontynuacji, fani słali listy i wiadomości do studia, grożąc, że jeśli nie 

powstanie drugi sezon serialu, jego producenci zostaną zjedzeni. 

Przykładów na moc sprawczą oddanych fanów jest mnóstwo. Najbardziej 

spektakularny z nich to przypadek Jossa Whedona, twórcy m.in. seriali Buffy – postrach 

wampirów (1997–2003), Anioł ciemności (1999–2004) i Firefly (2002–2003), który 

dorobił się silnego zaplecza wiernych i wyrozumiałych miłośników jego talentu. I to 



właśnie im Whedon zawdzięcza punkt zwrotny w swojej karierze, bo między innymi 

dzięki naciskom na decydentów wytwórni Marvela studio zdecydowało się powierzyć mu 

reżyserię Avengers (2012). Oddziaływanie fanów na losy produkcji nie zawsze kończy 

się sukcesem, co nie oznacza, że oni sami nie pokładają bezgranicznej wiary we własne 

możliwości. Dobrym dowodem (i zarazem miarą desperacji) była zeszłoroczna 

interwencja u najwyższej możliwej instancji. Po upublicznieniu informacji, że w 

kontynuacji Człowieka ze stali (2013, Z. Snyder) w roli Batmana wystąpi Ben Affleck, 

rozczarowani tą decyzją wielbiciele serii o Człowieku-Nietoperzu, po licznych, 

ignorowanych przez producentów filmu protestach, zdecydowali się na zamieszczenie 

petycji na oficjalnej stronie Białego Domu z prośbą do Baracka Obamy o usunięcie 

Afflecka z obsady. Petycję oczywiście odrzucono, a Affleck nie stracił roli. 

 

Fan w terenie i w praktyce 

 

Niektórzy fani, ci mniej zaangażowani lub mniej głodni wrażeń, zadowalają się udziałem 

w społeczności jedynie w kinowym fotelu lub przed monitorem komputera, inni jednak 

dążą do tego, aby „fanować w praktyce”. Choć ewolucja od roli fanów do pozycji 

ambasadorów ulubionych filmów i seriali dokonała się z wielkim udziałem równolegle 

rozwijającego się Internetu, kultura fanowska wciąż ma się dobrze także w 

rzeczywistości niewirtualnej. Na całym świecie odbywają się zjazdy poświęcone 

poszczególnym filmom i serialom oraz konwenty. Najsłynniejszym z nich jest 

organizowany już od blisko 40 lat Comic-Con w San Diego, który co roku przyciąga 

ponad 140 tysięcy uczestników. 

Znane jest też zjawisko fanowskiej turystyki – pielgrzymowania do miejsc, w 

których kręcono kultowe dzisiaj seriale i filmy. Wycieczki szlakiem powstawania trylogii 

Władca Pierścieni (2001–2003, P. Jackson) od ponad dekady są ważnym elementem 

nowozelandzkiego sektora turystycznego. Tam z kolei, gdzie wydarzenia kultury 

popularnej stają się częścią życia publicznego, dla fanów kreuje się prawdziwą, fizyczną 

przestrzeń podsycającą radosną i nieskrępowaną reakcję. Na wielkich premierach 

filmowych obecność fanów jest oczekiwana przez organizatorów. To część uzgodnionej 



konwencji, okoliczność, w której pojawia się społeczne i kulturowe przyzwolenie na 

gorący, spontaniczny entuzjazm wielbicieli. To obustronny układ leżący u podstaw 

współczesnego star systemu: status gwiazdy filmowej jest „tu i teraz”, uzasadniony 

radosnym tłumem za bramkami, który doznaje fanowskiego katharsis, mogąc zobaczyć 

swoich ulubionych aktorów na żywo. Pisk i emocje są pożądane i egzekwowane przez 

samych organizatorów imprezy, nieodzowne stają się notesy i zdjęcia podetknięte do 

podpisania, stroboskopowy błysk fleszy i rytualne przechadzanie się po czerwonym 

dywanie w glorii i chwale. 

 

Fangirl, fanboy i uprzedzenie 

 

Obok zjawiska fandomu i bycia mniej lub bardziej zaangażowanym wielbicielem 

funkcjonuje postawa odbiorcza określana jako fangirl, której polski ekwiwalent – 

„fanka” – nie jest dostatecznie precyzyjny. Termin ten może określać należenie do 

fandomu wszystkich bądź wybranych produktów kultury popularnej (w tej samej 

kategorii, ze względu na płeć, będzie mieścić się fanboy), ale również bycie wielbicielką 

aktora lub artysty, które niekoniecznie musi funkcjonować w ramach charakterystycznej 

dla fanowskiej społeczności specyficznej narracji. W najogólniejszym ujęciu fangirlizm 

to wypracowana konwencja obcowania z kulturą popularną, za którą kryje się uznanie dla 

talentu oraz szacunek dla obiektu uwielbienia poparte gorliwym oglądaniem wszystkich 

filmów, wywiadów, kolekcjonowaniem zdjęć bądź trzymaniem kciuków, aby aktor jak 

najdłużej pozostał stanu wolnego. W dalszej perspektywie jest to spadek po 

fundamentalnych założeniach star systemu z lat 20., w myśl którego wizerunek gwiazdy 

filmowej i jej publiczność (obojga płci) stanowi system naczyń połączonych, wzajemnie 

warunkujących swoje istnienie. W tym rozumieniu współczesne bycie fanem gwiazdy to 

przedłużenie pewnej kulturowej i medialnej konwencji, w ramach której mieszczą się 

określone i uzgodnione rytuały, choćby zwyczaj zdobywania autografu, tak chętnie 

praktykowany przez wielu fanów, nie tylko tych określanych mianem fangirl lub 

fanboya. 



Choć z fangirlizmem w zdecydowanej większości identyfikują się wielbicielki 

aktora albo innego artysty, które traktują tę postawę jako pewną odbiorczą konwencję i 

źródło radości, do emancypacji fangirl jako postawy społecznie akceptowanej wciąż 

jeszcze daleko. Dotyczy to także generalnie fanowskiego, emocjonalnego odbioru kultury 

popularnej i zaangażowania, zwłaszcza gdy objawiają się one aktywnym adorowaniem 

swojego przedmiotu uwielbienia, na przykład poprzez udział w konwentach, 

kolekcjonowanie autografów i osobiście wykonanych zdjęć oraz wielogodzinne 

wystawanie w kolejkach w oczekiwaniu na premierę wydarzenia z udziałem idola. Fan 

jako swoisty miniproducent, czyli autor treści internetowych, wyewoluował do pozycji 

aktywnego współtwórcy dzisiejszej popkultury, ale nie pociągnęło to za sobą szerokiej 

społecznej akceptacji. Zarówno przynależność do fandomu, jak i bycie fanką lub 

fanboyem wciąż rozbija się często o stereotyp nieprzystosowanego społecznie dewianta, 

rozhisteryzowanej nastolatki bądź życiowego nieudacznika poszukującego ucieczki od 

stawiającej zbyt wysokie wymagania rzeczywistości. 

 

Fan wyemancypowany 

 

Patrząc jednak na fanowską postawę odbiorczą, oddany wielbiciel kultury popularnej być 

może zasługuje na wydostanie się z ram zakorzenionego w podświadomości społecznej 

stereotypu. Fan, bez względu na jego stopień zaangażowania i zgromadzonej wiedzy, 

zawsze jest przynajmniej o krok przed zwykłym widzem i już sam ten fakt domaga się 

znalezienia punktu odniesienia dla „fanostwa”. W czasie gdy równolegle ze zmianami 

sposobów dystrybucji i ścieżek dotarcia do widzów, otwierania i komplikowania narracji 

zmienia się publiczność, fan jako odbiorca zasługuje na próbę redefinicji swojej postawy 

jako lustrzanego odbicia kinofilii, ulegając tym samym procesom, które uczyniły z fana 

awangardzistę popkultury. Określając kinofilię za Antoine’em de Baecque jako 

„szczególny sposób oglądania filmów, dyskutowania o nich i następnie upowszechniania 

tego dyskursu”, można zauważyć, że jest to zestaw pojęć, które choć praktykowane i 

rozumiane są nieco inaczej, to nadają się także do opisania fanowskiej postawy wobec 

medium. Współczesna kinofilia, mimo że wciąż celebruje okoliczność odbioru i ceni 

wyjątkowość towarzyszącej mu atmosfery, poszukuje ujścia dla swych uczuć w 



dobrodziejstwach oferowanych przez Internet, rozwiniętą technologię i współczesną 

dystrybucję nasycającą rynek kolekcjonerskimi wydaniami na nośnikach optycznych. 

Fanostwo, sprowadzone do dialektyki uczuciowego zachwytu i rozczarowań, choć 

wydestylowane z kinofilskiego wyrafinowania podszytego nostalgią, wciąż jest 

doznawaniem kina w sposób o wiele bardziej intensywny niż ten będący udziałem 

przeciętnego odbiorcy. Fanowski rytuał, chociaż pozbawiony mistycznej ciszy kinowej 

sali, wrzucony w harmider i splendor premiery filmowej, radosny chaos konwentu bądź 

kakofonię spontanicznej internetowej narracji, pozostaje rytuałem i niesie w sobie 

pierwiastek magii obcowania z kinem na różne sposoby. 
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