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Rola i funkcjonowanie 
analizatorni. 

Żmudna praca internetowego redaktora

Niniejszy artykuł prezentuje zjawisko fanow-
skich analiz, czyli funkcjonowania eksperckiego 
systemu redaktorsko-recenzenckiego fanowskiej 
twórczości zależnej publikowanej w Internecie, 
który określić można jako wtórny obieg fanfiction. 
Fanowska analiza łączy w sobie elementy analizy 
i krytyki literackiej, internetowego „hejterstwa” 
i popkulturowej rozrywki, wyrastając na gruncie 
kultury postliterackiej. Główne tezy mojej pracy 
dotyczą społecznych funkcji tej praktyki recenzenc-
kiej, związanych z jej rozrywkowym charakterem, 
potrzebą edukacji medialnej w związku z obecno-
ścią „hejtu” w przestrzeni internetowej oraz postę-
pującym zanikiem społecznej i jakościowej różnicy 
pomiędzy dziełami kultury głównonurtowej i twór-
czością fanowską. Interpretacja fanowskich analiz 
opierać się będzie na przyjętych w fan studies me-
todach badawczych z zakresu studiów kulturowych 
(traktowanie fikcji fanowskich jako taktyk oporu, 
pisania na marginesach kultury głównonurtowej), 
psychoanalizy (rola kultury popularnej jako fantazji 
życzeniowej) oraz krytyki feministycznej (gettyzacja 
kobiecej twórczości i podwójne standardy w funk-
cjonowaniu postaci kobiecych w popkulturze).

W artykule zostaną podjęte interpretacje fa-
nowskich analiz w odniesieniu do różnych aspek-
tów kultury fanowskiej, takich jak autorstwo zbio-
rowe fikcji fanowskich i fandomowa koncepcja 
własności, fundująca polifoniczną naturę tekstów 
fanowskich, a także do internetowej praktyki re-
cenzenckiej, co związane będzie z metarefleksją 
nad ogólnym stanem kultury popularnej. Wśród 
podejmowanych wątków znajdą się więc kolejno: 
pisarstwo fanowskie w Sieci, różnice w funkcjono-
waniu analiz fanowskich w anglo- i polskojęzycz-
nych internetowych społecznościach fanowskich, 
specyfika analizowanych tekstów, status autorek 
analizowanych tekstów w związku z kompulsyw-
nych wymiarem ich twórczości oraz funkcja fa-
nowskich analiz w odniesieniu do krytyki literac-
kiej i internetowego „hejterstwa”. Osobnym wąt-
kiem stanie się wykorzystywanie terminu „Mary 
Sue” (wyidealizowanej postaci kobiecej) do  de-
precjonowania pewnego rodzaju analizowanych 

tekstów, co zostanie odniesione do statusu kultury 
popularnej jako fantazji życzeniowej. Końcowym 
elementem rozważań będą fanowskie analizy dzieł 
kultury popularnej, znajdujące się także w komer-
cyjnym obiegu, co stanie się polem do refleksji 
na temat stanu obecnej popkultury – szczególnie 
zakwestionowana zostanie profesjonalność insty-
tucji wydawniczych w jej ramach.

Szara strefa literatury. Obieg fikcji fanowskich

Analizatornie stanowią polski wkład w funk-
cjonowanie Sieciowej kultury fanowskiej. Chociaż 
analogiczne zjawisko istnieje na gruncie anglo-
języcznego, międzynarodowego multifandomu 
internetowego, nie stanowi aż tak rozbudowanej 
części obiegu fanfiction, jak ma to miejsce w pol-
skojęzycznej części Internetu, gdzie analizy fanow-
skie nadają ton dyskusjom o całym fanfiction. Cel 
niniejszego artykułu stanowi przedstawienie, czym 
jest fanowska analiza, jaka zostaje przeprowadzona 
na stronach internetowych określanych jako „ana-
lizatornie” oraz jakie funkcje pełnią one w odnie-
sieniu do cyrkulacji fikcji fanowskich i w stosunku 
do praktyki recenzenckiej w kulturze interneto-
wej. W szerszym ujęciu chciałabym odnieść się 
do zmieniających się społecznych funkcji krytyki 
literackiej, za przejaw czego uznać można popu-
larność analizatorni. Jedną z  tez artykułu będzie 
stwierdzenie, iż moment, w którym krytyka – fil-
mowa i literacka – przeniosła się na grunt kultury 
popularnej, sama zaczęła stanowić jej część, a więc 
pełnić funkcję rozrywkową; nie oznacza to jednak, 
iż  funkcje, jakie przypisuje się recenzjom (war-
tościująca i  postulatywna), zostały odruchowo 
zepchnięte na dalszy plan czy wręcz wymazane. 
Stwierdzam, iż analizatornie i im pokrewne zja-
wiska medialne, takie jak wideorecenzje filmowe, 
uczą poprzez zabawę. Co  ciekawe, ludyczność 
krytyki internetowej doprowadziła do  wyostrze-
nia wartościowania oraz radykalizacji postulatów 
stawianych w jej zakresie. W tym sensie fanowskie 
analizy i recenzje wskazują, jak cienka w praktyce 
odbioru jest granica pomiędzy krytyką a „hejtem”, 
czego przyczyną może być zanik krytyki w prze-
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strzeni publicznej, gdzie większość recenzji służy 
reklamie, zaś wszystko, co czytamy w Sieci stanowi 
zaledwie opinię – czy też raczej tak jesteśmy przy-
zwyczajeni to traktować. W ten sposób analizator-
nie służą edukacji medialnej młodego pokolenia 
autorów, także w zakresie tego, jak podchodzić 
do krytyki w ogóle.

Analizatornie to element internetowej kultury 
fanowskiej, tj. kultury zaangażowanych odbiorców 
kultury popularnej, którzy dokonują emocjonal-
nej inwestycji w pewne popkulturowe tytuły1, cze-
go owocem są określone artefakty, tzw. fanteksty 
(fanworks). Najważniejszymi elementami kultury 
fanowskiej są z pewnością fanarty i fanowskie wi-
dea, a także cosplay (przebieranie się za ulubione 
postaci fikcyjne) oraz fanfiction, czyli fikcje fa-
nowskie, rodzaj twórczości zależnej, jaki powstaje 
w oparciu o popkulturowe dzieła i skierowany jest 
od fanów do fanów w niekomercyjnym obiegu, 
obecnie głównie w sferze internetowej. Fanfiction 
stanowi nie tylko skomplikowane zjawisko literac-
kie2, ale też w pełni funkcjonalny obieg literacki, 
równoległy wobec rynkowego3. Alternatywność 

1 Zob.: J. Fiske, The Cultural Economy of the Fandom, 
[w:]  L.A. Lewis (red.), Adoring Audience. Fan Cul-
ture and  Popular Media, Routledge, London 1992 oraz 
L. Grossberg, Is there a Fan in the House?: The Affective 
Sensability of Fandom [w:] ibid.

2 O fanfiction można mówić m.in. w kontekście śmierci au-
tora, roli interpretacji i jej granicach, praktyce i świadec-
twach odbioru oraz różnych koncepcjach autorstwa zbio-
rowego, relacyjności kultury i literaturze postkolonialnej, 
czy też szerzej – literaturze grup uciskanych.

3 Istnieje kilka punktów przecięcia: w Japonii istnieje rynko-
wy obieg twórczości fanowskiej (przypadek dōjinshi, czyli 
komiksów tworzonych z użyciem postaci z różnych popkul-
turowych dzieł, które mogą znaleźć się w komercyjnym 
obiegu i często stanowią przepustkę do oficjalnej kariery), 
a wiele opowiadań fanowskich zostaje przeredagowanych 
tak, aby ukryć ich charakter twórczości zależnej i wydanych 
(często w ramach samopublikacji: najsłynniejszym przypad-
kiem pozostaje na razie Pięćdziesiąt twarzy Greya E.L. James, 
które zaczynało jako Masters of the Universe Snowqueen 
Icedragon, czyli fanfiction do Zmierzchu S. Meyer). Warto 
również wziąć pod uwagę, iż nie istnieje strukturalna róż-
nica pomiędzy fikcjami fanowskimi a  twórczością zależną 
opartą na tekstach literackich znajdujących się w domenie 

obiegu jest wymuszona stanem prawa autorskiego 
– fikcja fanowska mieści się w zakresie dozwolo-
nego użytku, o ile nie zostaje wykorzystana w ce-
lach komercyjnych. Można jednak zaobserwować 
wzrastającą obecność fikcji fanowskich w społecz-
nej świadomości i w obiegu literackim (największy 
bestseller ostatnich lat, Pięćdziesiąt twarzy Greya 
E. L. James, to przykład skomercjalizowanego 
fanfiction), co obrazuje chociażby zmiana reakcji 
autorek, których twórczość posiada rozbudowane 
fandomy, od całkowitej negacji fanfiction, łącznie 
z pozwami kierowanymi wobec autorów i stron 
internetowych służących publikacji tego typu tek-
stów (Anne Rice, Robin Hobb), do jawnego wy-
rażania swojej aprobaty wobec literackich aspiracji 
własnych fanów (J. K. Rowling, Stephenie Meyer), 
a także liczne dywagacje o możliwościach urynko-
wienia twórczości fanowskiej4.

Można się zastanawiać, czy właśnie wymuszo-
na separacja od rynku wydawniczego doprowa-
dziła do wykształcenia specyfiki fanfiction, która 
obejmuje odrębny podział gatunkowy, system 
edytorsko-redakcyjny i recenzencki, a nawet ope-
ruje inną koncepcją autorstwa niż literatura main-
streamowa. Szczególnie ta ostatnia cecha wydaje 
się istotna w kontekście analizatorni.

Historię fanfiction można podzielić na dwa 
podstawowe okresy: przed i po przeniesieniu się 
do Internetu, w tym sensie, iż Sieć stała się podsta-
wowym miejscem publikacji tekstów fanowskich. 
Za symboliczną datę graniczną można tu uznać 
rok 1998, kiedy utworzono stronę Fanfiction.net, 
multifandomowe archiwum fikcji fanowskich. 
W okresie pomiędzy powstawaniem wielkich fan-
domów medialnych w połowie lat 60.5 a powszech-

publicznej, stąd za fanfiction można uznać wiele tekstów 
tworzonych z myślą o komercyjnym obiegu (np. Dobranoc, 
panie Holmes Carol Nelson Douglas, czyli opowieści o Ire-
nie Adler, słynnej antagonistce Sherlocka Holmesa).

4 Zob.: A. Jamison, Fic: Why Fanfiction Is Taking Over 
the World, Smart Pop, Dallas 2013.

5 F. Coppa, Brief History of Media Fandom [w:] K. Hellekson, 
K. Busse (red.), Fan Fiction and Fan Communities in  the Age  
of the Internet, McFarland, Jefferson 2001, s. 43-50.

ną cyfryzacją pod koniec lat 90. podstawową plat-
formą publikacji twórczości tego typu były fanow-
skie magazyny (fanziny)6. Tworzenie i odbiór fikcji 
fanowskich w erze preinternetowej określić można 
jako zamknięte i przez to stabilne. Fanfiction do-
stępne było jedynie dla grupy wtajemniczonych 
fanów, którzy kontrolowali, kto ma dostęp do ich 
tekstów poprzez publikację w niewielkich nakła-
dach (rozpowszechnianie fanzinów opierało się 
na pobieraniu opłat pokrywających jedynie koszty 
produkcji) i bezpośrednią selekcję publikowanych 
tekstów. W praktyce oznaczało to, że publikacja 
tekstu fanfiction odbywała się przez wysyłanie swo-
ich opowiadań do redaktorek fanzinów (praktyka 
redaktorska, podobnie jak samo pisanie fanfiction, 
stanowiła sferę fanowskiej działalności zdomino-
waną przez kobiety7), w nadziei, że zostaną przez 
nie przyjęte, następnie nerwowe czekanie na ich 
rzeczywistą publikację, następnie równie długie 
oczekiwanie na ewentualne komentarze do tekstu 

6 Ibidem, s. 43.

7 Zob. H. Merrick, We Was Cross-dressing ‘afore You 
Were Born!’ Or, how sf fans invented virtual community,  
http://refractory.unimelb.edu.au/2004/06/17/‘we-was-
cross-dressing-‘afore-you-were-born’-or-how-sf-fans-in-
vented-virtual-community-helen-merrick/, 08.01.2016; 
J. Russ, Pornography by Women for Women, With Love 
[w:] eadem, Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritan-
s&Perverts. Feminist Essays, The Crossing Press, New York 
1985; J. Wallis, Stories by/for boys: Gender, canon and cre-
ativity within Warhammer 40,000 fanfiction [w:] K. Lars-
en, L. Zuberis (red.) Fan Culture: Theory/Practice, Cam-
bridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne 2012. 
Dominacja kobiet wśród autorek i czytelniczek fanfiction, 
a także w środowisku analizatorskim jest na tyle znacząca, 
że upoważnia do stosowania żeńskich zaimków osobowych 
w opisie zjawisk związanych z fanfiction. Twórczość fanow-
ską podzielić bowiem można wedle schematu żeńskiego 
fandomu transformującego i męskiego fandomu kultywu-
jącego. W tym sensie twórczość fanów skupia się na kulty-
wowaniu treści i znaczeń dzieła wyjściowego, a twórczość 
fanek na ich przekształcaniu, co wiąże się z koniecznością 
negocjowania popkulturowych treści przez grupy podpo-
rządkowane celem uzyskania i maksymalizacji przyjemno-
ści doznawanej w akcie odbioru. Niniejszy artykuł skupia 
się na twórczości w jej transformującym paradygmacie. 
Zob.: LordByronic, Tumblr-bashing -why? (Or why not?), 
http://np.reddit.com/r/gallifrey/comments/2u73cg/ tum-
blrbashing_why_or_why_not/co5ucsk, 17.02.2015.

nadsyłane przez czytelniczki raczej do redaktorki 
fanzinu niż do autorki tekstu, która najczęściej nie 
zdradzała swojego imienia i nazwiska ani domowe-
go adresu nikomu poza samą redaktorką.

Charakterystyczną cechą publikacji fanfiction 
w Internecie jest bezpośredniość, za którą płaci się 
brakiem kontroli nad własnymi tekstami. W Sieci 
nie istnieje żadna instytucja selektywna: każdy jest 
sam odpowiedzialny za publikację swoich tekstów 
na różnych portalach i archiwach. Komentarze 
do swoich fanfiction uzyskać można jeszcze tego sa-
mego dnia, w którym nastąpiła publikacja, podob-
nie jak inne dowody entuzjazmu oraz dane z liczni-
ka wejść na stronę. Jest to o tyle istotne, że komen-
tarze – świadectwa reakcji na dany tekst – stanowią 
jedyną formę zapłaty, jaką otrzymuje autorka fan-
fiction. Fikcje fanowskie znajdują się w obiegu po-
zakomercyjnym, ale nie przechodzą bez echa. Za-
płatą za fanfiction jest prestiż w społeczności, jaką 
stanowi fandom, wspólnota fanów danego tytułu.

Dla osób obeznanych z funkcjonowaniem fan-
domu i jego mechanizmami istnieje jedna pod-
stawowa wspólna ambicja: być tą autorką, którą 
w fandomie czytają wszyscy – i jedna obawa: tra-
fić na  analizatornię. Analizatornię uznać bowiem 
można za drugą stronę fandomowej popularności, 
swoistą drogę do niesławy. Im bardziej popularny 
staje się tekst fikcji fanowskiej, zarówno w pozytyw-
nym (fandomowe uznanie) jak i negatywnym sen-
sie (analizatornia), tym mniejszą kontrolę nad nim 
ma autorka. Popularne teksty często bywają tłuma-
czone na języki, którymi autorka nie włada, przez 
co nie może sprawdzić jakości tłumaczenia; tworzo-
ne są na ich podstawie fanarty i fanowskie widea, 
pisane są do nich lub na ich podstawie inne fanfic-
tion (zjawisko pisania fanfiction do innego fanfic-
tion, np. ciągu dalszego, jest całkiem powszechne, 
także ze względu na to, że wielorozdziałowe fikcje 
fanowskie bywają porzucane przed zakończeniem).

Ostatecznym dowodem popularności tekstu 
fanfiction jest wejście jego elementów do fanonu, 
czyli fanowskiego kanonu. „Kanon” to fanow-
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skie określenie całości treści wchodzących w skład 
popkulturowego tytułu (np. kanon Harry’ego Pot-
tera J.K. Rowling obejmuje siedem tomów serii, 
elementy ekranizacji nieobecne pierwotnie w po-
wieściach, fakty na temat świata przedstawionego 
serii ujawnione przez Rowling w wywiadach i ca-
łość treści zawartych na stronie internetowej Pot-
termore), a fanon stanowi kanon fanowski, tj. roz-
powszechniony zbiór treści (elementów, moty-
wów, wątków, charakteryzacji postaci) znajdujący 
się w fandomowej świadomości. Przykładowo, 
fanoniczną charakteryzację postaci w fandomie 
Harry’ego Pottera stanowi, określany prześmiew-
czo, Draco-Skórzane-Spodnie8. Jest to sposób uj-
mowania postaci Draco Malfoya jako szkolnego 
playboya-zawadiaki, bardziej w typie Dylana z Be-
verly Hills 90210 niż tego, jak ta postać była wy-
kreowana w powieściach Rowling. Początków po-
pularności tego konkretnego sposobu ujmowania 
postaci można doszukiwać się w The Draco Trilogy 
autorstwa Cassandry Claire, niezwykle popularnej 
serii fanfiction. Fenomen fanonu polega na tym, 
że nie kojarzy się już tej charakteryzacji z autorką, 
która ją  rozpowszechniła swoją twórczością. Ele-
menty fanfiction oderwały się od autorki i zaczę-
ły żyć własnym życiem w zbiorowej świadomości 
fanowskiej. W tym sensie można wiedzieć, czym 
jest Draco-Skórzane-Spodnie, nawet nie znając 
The Draco Trilogy i nie wiedząc, kim jest Cassan-
dra Claire, podobnie, jak zna się treści wszystkich 
odcinków ulubionego serialu, nie wiedząc, kto był 
scenarzystą i reżyserem poszczególnych epizodów.

Fanon doskonale ilustruje fanowską koncepcję 
autorstwa, czy wręcz fanowską koncepcję kultu-
ry. Istotne jest tutaj to, że kanon (wytwór prze-
mysłu kulturowego) i fanon (wytwór fanowski) 
traktowane są analogicznie: jako repozytorium 
postaci, wątków, motywów i rozwiązań, dostęp-
ne dla  wszystkich do wspólnego użytkowania. 
W rozumieniu fandomu autor, wydawca czy wy-
twórnia nie mają większych praw (artystycznych 

8 The Draco Trilogy, http://fanlore.org/wiki/The_Draco_
Trilogy, 08.01.2016.

i moralnych) do określonych postaci niż nastolet-
nia fanka, kreująca własne przygody tychże posta-
ci w swojej twórczości zależnej. W świadomości 
fanowskiej treści (pop)kultury, w której żyjemy, 
i  teksty, jakie się na nie składają, są tak samo 
wspólne jak powietrze, którym oddychamy.

Kluczowe dla zrozumienia autorstwa i statu-
su tekstu w społeczności fanowskiej jest pojęcie 
współpracy. Na najbardziej elementarnym po-
ziomie jest to współpraca mimo woli. Fanfiction, 
jako twórczość zależna, nigdy nie wyzwoli się 
z kontekstu dzieła wyjściowego, nawet jeśli two-
rzone jest jako polemika czy wręcz negacja jego 
przesłania (np. fanfiction, w którym Dumble-
dore jest złym manipulatorem, Harry bezwolną 
marionetką w jego rękach, a Voldemort ofia-
rą propagandy Dumbledore’a, ponieważ dążył 
do zniesienia biurokratycznego reżimu czarodziej-
skiego świata). Twórcy popkultury mimowolnie 
współpracują z autorkami fanfiction, dostarczając 
im  materiału wyjściowego. Następnie tekst fan-
fiction tworzony jest we współpracy czy  też dia-
logu: między autorką a tekstem wyjściowym, 
autorką a  fanonem, autorką a hegemoniczną 
ideologią9, autorką a  jej doświadczeniem, autor-
ką a jej betą10, autorką a jej czytelniczkami. Tekst 
fanfiction stanowi efekt współpracy wielu osób 
i instytucji, jest immanentnie polifoniczny i prak-
tycznie zawsze stanowi tekst otwarty, zadłużony 
zarówno w popkulturze, jak i kulturze fanowskiej. 
Pod wieloma względami analizy fanowskie stano-
wią żywe wcielenie tych właśnie cech, chociaż 

9 H. Jenkins, Textual Poachers. Television Fans & Participatory 
Culture. Studies in Culture and Communication, Routledge, 
New York 1992, Kindle Edition, Kindle Location 550.

10 Beta reader to współfanka odpowiedzialna za korektę tek-
stu fanfiction przed jego publikacją. Zakres jej ingerencji 
w tekst zależy od indywidualnej umowy pomiędzy autorką 
oraz betą i może obejmować korektę literówek, poprawie-
nie interpunkcji i gramatyki, korektę językową przy tłuma-
czeniach fanfiction, ale także ocenę charakterystyki postaci 
i rozwiązań fabularnych. Niektóre fora fanfiction nie do-
puszczają do publikacji „niezbetowanych” tekstów. Pseu-
donim osoby dokonującej „betowania” należy podać na po-
czątku tekstu fanfiction, tak samo jak pseudonim autorki.
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mogą być traktowane również jako ich karykatu-
ralne wypaczenie. Analizatornie można bowiem 
uznać za  radykalne konsekwencje polifonicznej 
kondycji tekstu fanfiction – konsekwencje popro-
wadzone tak daleko, że aż stają się autoparodią.

Teksty na wolności. Praktyka analizatorska

Pod wieloma względami analizatornie można 
uznać za zinstytucjonalizowaną, fandomową for-
mę hejterstwa. Poprzez „hejt” rozumiem tutaj nie-
pohamowaną ekspresję negatywnych opinii, często 
nieuzasadnionych, odbywającą się w Internecie 
z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, 
w  tym języka uznawanego powszechnie za wul-
garny. „Hejterstwo” stanowiłoby w tym ujęciu 
element „trollingu”, czyli antyspołecznego zacho-
wania charakteryzującego sieciowe fora dyskusyj-
ne, którego fenomen najczęściej tłumaczy się ano-
nimowością wypowiedzi w Internecie, co rzekomo 
służy odstępowaniu od przyjętych społecznie norm 
zachowania. „Hejterstwo” można uznać za swego 
rodzaju estetykę, styl czy też postawę użytkownika 
Sieci, polegającą na manifestowaniu własnej (ne-
gatywnej) opinii oraz narzucaniu jej innym uczest-
nikom jako obowiązującej. Jako postawa „hejter-
stwo” mogłoby streszczać się w stwierdzeniu: „jeśli 
ja tego nie lubię, nikt nie powinien tego lubić”.

To, czy analizatornie wpisują się w model in-
ternetowego hejtu (a z całą pewnością tak bywają 
odbierane przez autorki analizowanych tekstów), 
podlega dyskusjom. Znamienny jest jednak feno-
men popularności analizatorni w polskojęzycznym 
Internecie i to niekoniecznie w samym środowisku 
fanfiction. Chociaż same analizatornie wyrastają 
(także na gruncie polskim) z kultury fanowskiej, 
jej znajomość czy też zaangażowanie w taką twór-
czość, nie jest konieczne, aby czerpać przyjemność 
z lektury analiz. Biorąc pod uwagę, iż współczesne 
analizatornie korzystają z tekstów pochodzących 
z bardzo różnorodnych fandomów (od Harry’ego 
Pottera przez różne tytuły japońskiego komiksu 
i animacji po gry komputerowe), znajomość fa-
nowskiego kontekstu każdego z nich przez stałych 

czytelników jest niezbyt prawdopodobna. A mimo 
to analizatornie mają stałych czytelników, powra-
cających regularnie po kolejne analizy.

Można więc zastanawiać się nad przyczynami 
popularności takiej formy krytyki literackiej (ocie-
rającej się o „hejt”). Po części z pewnością tkwią 
one w jej rozrywkowym charakterze, jednak radość 
stałych czytelników, jaka pojawia się za każdym 
razem, gdy autorka analizowanego tekstu posta-
nawia bronić go na forum analizatorni, wskazuje 
również na atrakcyjność samego „hejtu”11 jako for-
my internetowej rozrywki. Jeśli przyjąć, iż analiza-
tornie stanowią element internetowego hejterstwa, 
można uznać je za swego rodzaju „hejt oswojony”, 
czy też „hejt”, po którym wiadomo, czego się spo-
dziewać (łącznie z przebiegiem dyskusji z autorką 
analizowanego tekstu), „hejt” w przyjętych grani-
cach, który nie rani osobiście czytelniczek, ponie-
waż osobiście odbierany jest jedynie przez autorki 
analizowanych tekstów.

Anglojęzyczna część internetowego multifan-
domu określa analizę fanowską terminem sporking, 
co stanowi skrót od frazy „Ten fik jest tak zły, że 
po lekturze chciałam wydłubać sobie oko widel-
cem” (It was so bad it made me want to gouge my eyes 
out with a spork12). Sporking to  zasadniczo każda 
praktyka polegająca na naśmiewaniu się i kpieniu 
z fanfiction uznanego za kiepskie pod względem li-
terackim. Termin ten określa więc takie zjawiska jak 
internetowa społeczność Weeping Cock, poświęco-
na wyszukiwaniu w fanfiction źle napisanych scen 

11 Jednym z terminów wykształconym przez polskich ana-
lizatorów jest „gównoburza” jako dosłowne tłumaczenie 
angielskiego terminu „shitstorm”. „Gównoburza” posiada 
jednak nieco inne znaczenie. Zwyczajowo określa się nim 
awanturę rozpętywaną przez autorki analizowanych tekstów 
w komentarzach pod analizą, którą traktują jako przejaw 
internetowego hejtu. „Gównoburza” w praktyce używana 
jest w tym samym sensie, co „hejt”, oznacza bowiem trolling 
i hejterstwo, jakie pod analizą będą stosować autorki ana-
lizowanych tekstów, używana jest jednak przez środowisko 
o hejt oskarżane, czyli analizatorki. W opinii stałych czytelni-
czek gównoburza zwyczajowo podnosi atrakcyjność analizy.

12 Sporking, http://fanlore.org/wiki/Sporking, 08.01.2016.

erotycznych, a także MST13, najbliższe temu, czym 
jest polska analizatornia, i tzw.  Turkey Reading14. 
MST to  praktyka publikowania na określonych 
stronach internetowych fragmentów tekstów fan-
fiction i komentowania ich, Turkey Reading zaś po-
lega na prześmiewczym czytaniu fanfiction na głos. 
Co ciekawe, MST jako praktyka fanowska posiada 
własną etykietę, której elementy nie odnoszą się 
do działania analizatorni na gruncie polskojęzycz-
nego Internetu. Przykładowo, przyjęte jest prosze-
nie o zgodę autorki tekstu fanfiction na wykonanie 
MST na jej tekście15 (podobnie jak prosi się o zgo-
dę na tłumaczenie tekstu fanfiction). Analizatornie 
nigdy nie proszą o zgodę, informują jedynie o do-
konaniu analizy po tym, jak zostanie już opubli-
kowana na stronie. MST postrzega się więc jako 
formę fanowskiej twórczości w rodzaju tekstowego 
remiksu, podczas gdy analizę postrzega się bardziej 
jako recenzję, stąd brak konieczności pytania o zgo-
dę. W tym kontekście pozostałe elementy „etykiety 
MST” ulegają zmianie: przyjęte jest, aby przy pu-
blikowaniu MST zawsze podawać źródło wyjścio-
wego tekstu, tj. autorkę, tytuł i adres pierwotnej 
publikacji. O ile w przypadku MST można mówić 
o wskazaniu współautorstwa, o  tyle analizatornie 
traktują to (chociaż i tutaj element współautorstwa 
„mimo woli” jest obecny) jako sposób piętnowania 
(zwłaszcza w  przypadku analiz powieści z komer-
cyjnego obiegu, które również się zdarzają), czy też 
odcinania się od tekstu źródłowego i  jego autorki 
(nie bez znaczenia jest fakt, iż tekst fanfiction często 
zostaje skasowany przez autorkę po tym, jak doko-
nano na nim analizy). Ważnym elementem „ety-
kiety MST” jest zasada krytykowania tekstu, a nie 
autora – przestrzegana także na analizatorniach, 
chociaż z różnym skutkiem (w  przypadku analiz 
fanowskich tradycyjne szkolne pytanie: „co autor 
miał na myśli?”, często zostaje zastąpione pełnym 
rozpaczy okrzykiem: „co autor sobie myślał?!”).

13 MST, http://fanlore.org/wiki/MSTing, 08.01.2016.

14 Turkey Reading, http://fanlore.org/wiki/Turkey_Reading,  
08.01.2016.

15 MST, http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/MST,  
08.01.2016.

Być może właśnie ograniczenia płynące z po-
dejścia, w ramach którego traktuje się sporking 
jako element twórczości fanowskiej raczej niż kry-
tyki literackiej, sprawiają, iż praktyka ta nie jest tak 
popularna w anglojęzycznym multifandomie in-
ternetowym, jak wśród polskojęzycznej sieciowej 
wspólnoty fanów. Nie bez znaczenia jest też skala: 
w przypadku anglojęzycznego fandomu mówimy 
o tysiącach stron, portali i archiwów, na których 
publikowane są codziennie tysiące tekstów, wśród 
których MST może z łatwością pozostać niezau-
ważalne, jeśli nie pojawia się na największych ar-
chiwach fanfiction, jak Fanfiction.net czy AO3.

Śledzenie na bieżąco zmian w polskojęzycznym 
fanfiction nie jest aż tak trudne, a analizatornie sta-
ją się łatwiejsze do zauważenia. Dzięki temu mogą 
być one źródłem metarefleksji nad polskojęzycz-
nym fandomem, wychwytując obowiązujące i po-
pularne trendy, tematy i motywy. Część analizator-
skiej terminologii przedostała się do fandomowej 
świadomości, sprawiając, że znaczna część autorek 
fanfiction zaczęła myśleć w kategoriach chociażby 
marysuizmu. Analiza stanowi więc swego rodzaju 
polski odpowiednik metarefleksji fanowskiej, jaka 
pojawia się w anglojęzycznym multifandomie16.

Analiza fanowska jest to specyficzna operacja 
na tekście fanfiction, o krytyczno-prześmiew-
czym charakterze, polegająca na jego zawłaszcze-
niu, sfragmentaryzowaniu i wtrąceniu w jego 
strukturę głosów analizatorów w formie komen-
tarzy, a więc odwołaniu się do immanentnej he-

16 Jako metarefleksję rozumiem tutaj skłonność fanek do au-
toanalizowania swojej kondycji fanowskiej oraz krytyczne 
podejście do popkulturowego dzieła, którego jest się fanką, 
co wprowadza element autoironii do fanowskiego afek-
tu w taki sposób, że dochodzi do dekonstrukcji własnego 
przedmiotu pożądania, jakim jest popkulturowe dzieło. 
Metarefleksje obejmujące chociażby strategie marketingowe 
popkulturowego dzieła, stosunek jego twórców do własnego 
fandomu, krytykę feministyczną i wskazywanie możliwych 
reinterpretacji dzieła obecne są w  fanowskich dyskusjach 
toczonych na multiblogowej platformie Tumblr (ich popu-
larność tam osiągnęła poziom autoparodii, pod koniec roku 
2015 pojawił się bowiem mem o „fanowskim dyskursie”).
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terofoniczności fanfiction i to w dwóch wymia-
rach: formalnym, poprzez sposób zapisu analizy 
jako dialogu z  tekstem fanfiction i w wymiarze 
strukturalnym, poprzez odwołanie się do tych 
elementów analizowanego tekstu, które występu-
ją wbrew intencji autorskiej.

Przedmiotem analizy stają się teksty rażą-
co odbiegające od przyjętych w mainstreamo-
wym obiegu literackim standardów literackości. 
Są to teksty „niebetowane”, co objawia się na kil-
ka sposobów. Mogą być one pełne błędów or-
tograficznych, interpunkcyjnych i składniowych 
(nagromadzonych do poziomu, gdzie stają się 
niezrozumiałe), mogą znacząco odbiegać od ka-
nonicznych interpretacji postaci (tzw. „gwałt 
na postaci”, gdzie Harry Potter uznaje, że w su-
mie nie obchodzi go, że Voldemort zabił jego 
rodziców, i postanawia z nim współpracować). 
Niekiedy postać zostaje zmieniona do tego stop-
nia, że przestaje być rozpoznawalna (np. sytuacja, 
gdy jedynym wspólnym elementem pomiędzy 
postaciami z tekstu fanowskiego i tymi z kanonu 
są imiona), czy też z różnych powodów uznawane 
są za złe pod względem jakościowym (gloryfikacja 
kultury gwałtu w Zmierzchu S. Meyer17 i patolo-
giczne zachowania rodzinne w Jeżycjadzie Mał-
gorzaty Musierowicz18).

Analiza przyjmuje formę podania cytatu z ana-
lizowanego tekstu i skomentowania go w bezpo-
średnim odniesieniu, czasami w formie dialogu 
pomiędzy dwiema lub kilkoma analizatorkami. 
Fiona Carruthers w swoim eseju Fanfic Is Good 
For Two Things – Greasing Engines And Killing 
Brain Cells określa analizatornie jako „hakerstwo”, 

17 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Niewolnica Bellau-
ra, czyli Dodatek Specjalny III, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2010/02/niewolnica-bellaura-czyli-mor-
dercze.html, 08.01.2016.

18 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Zbuntowany 
Tygrys, uśmiechnięta Róża, czyli grypa szaleje w Poznaniu 
(Tygrys i Róża, cz. 1/2), http://niezatapialna-armada.blo-
gspot.com/2015/11/302-zbuntowany-tygrys-usmiech-
nieta-roza.html, 08.01.2016.

odwołując się do metafory Henry’ego Jenkin-
sa, który zdefiniował fanfiction jako „kulturowe 
kłusownictwo” 19. Według Carruthers analizator-
nie dokonują zawłaszczenia już wcześniej przy-
właszczonych tekstów, kłusują w obrębie fanfic-
tion, które samo powstaje poprzez kłusowanie 
w obrębie popkultury. Zawłaszczenie odbywa się 
poprzez wtrącenie własnego głosu w  obręb tek-
stu fanfiction – pocięcie go w akcie cytowania 
i  uzupełnienie własnymi komentarzami. Anali-
zatornie posiadają prześmiewczy charakter – ko-
mentarze powinny w jednakiej mierze wytykać 
autorom popełnione błędy i bawić czytelników. 
Wbrew zamysłom autorów tekstów naświetlają 
one ich humorystyczny potencjał – w rzeczywi-
stości większość „złych fanfiction” stanowi nieza-
mierzone parodie, z jednej strony odnoszące się 
do  popkulturowego dzieła, na którym bazują, 
z drugiej do fanfiction powstających w jego fan-
domie. W ten sposób analizatornie działają wbrew 
intencjom autorów, ale zgodnie z intencjami tek-
stów. Satyryczny wymiar analiz nie stanowi bo-
wiem wartości dodanej, ale aktywację potencja-
łu zawartego w samych analizowanych tekstach, 
często już na poziomie językowym – poprzez 
złą konstrukcję tekstu, w którym brak spójności 
nawet na poziomie jednego zdania, lub poprzez 
nagromadzenie w nim błędów ortograficznych, 
interpunkcyjnych, stylistycznych. Przykładowo, 
specyficznie skonstruowana analiza jednego z fan-
fiction o Batmanie zmieniła się w trawestację Pie-
śni o Rolandzie, chociaż możemy mieć pewność, 
że autor fanowskiego opowiadania nie miał inten-
cji nasuwania czytelnikom podobnych skojarzeń 
(cytaty z opowiadania zapisane są białą czcionką, 
kolorowe czcionki to komentarze analizatorek)20.

19 Zob. F. Carruthers, Fanfic is Good for Two Things - Gre-
asing Engines and Killing Brain Cells, http://www.partici-
pations.org/volume%201/issue%202/1_02_carruthers_
article.htm, 07.04.14.

20 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Pieść o Batmanie, 
czyli revenge of the Black Mlask, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2012/09/piesn-o-batmanie-czyli-revenge
-of-black.html, 07.04.2014. 
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Analizatornie wykazują po pierwsze tenden-
cje intertekstualne, odnosząc się nie tylko do in-
nych analiz, ale również do innych dzieł kultu-
ry, a po drugie multimedialne, gdzie komentarz 
może zostać wprowadzony poprzez link w formie 
np. klipu lub grafiki. Istotne wydaje się, że polskie 
analizatornie wypracowały własną terminologię, 
co wskazuje na duży stopień ich zaawansowania21. 
Na funkcjonowanie analizatorni jako sytuacji ko-
munikacyjnej składają się w rzeczywistości trzy 
instancje. Są to: analizowane teksty (wraz z auto-
rami, określanymi w analizatorskim żargonie jako 
„aŁtoreczki” i „Pisaki”22), analizatorki oraz czytel-
niczki analiz.

Carruthers określa teksty poddawane fanow-
skiej analizie jako „meta-antyfanfiction” (anti fan
-fic meta-text)23, wzór tego, jak nie należy pisać fan-
fiction. Badaczka zauważa, iż funkcją analizy jest 
wyznaczanie norm i standardów literackości w kul-
turze fanowskiej24. Analizatornie są więc swego ro-
dzaju systemem eksperckim, którego zadaniem jest 
legitymizowanie statusu fikcji fanowskich. Innymi 
słowy, poprzez dostarczanie negatywnego wzorca 
analizatornie wskazują, czym fanfiction jest: tym, 
co nie trafiło na analizatornię. Status tekstów, któ-
re zostają poddane analizie, to  „niepełnoprawne” 
fanfiction, które nie powinno uchodzić za  fan-
fiction, przykład raczej internetowej aberracji niż 
twórczości fanowskiej. Analizatornie stoją więc 
na  straży dystynkcji w obrębie fandomów jako 
ich gate keepers: instytucja decydująca, który prze-
kaz jest pełnoprawny i w jakim zakresie.

21 Zob.: A. Kobus, J. Krzyżanowska, Słownik fandomu i fan-
fiction [w:] P. Grochowski (red.) Netlor. Wiedza cyfrowych 
tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013. 

22 Co istotne, terminologia analizatorska stanowi jedyny wła-
sny wytwór polskojęzycznego fandomu. Samo określenie 
„aŁtoreczka” czy „tfu!rczość”, określające złe jakościowo 
fanfiction, mają charakter onomatopeiczny, naśladując 
kolejno dźwięk wyrażający ból („aua”) ze sparafrazowanym 
błędnym zapisem właściwym dla „opek” oraz dźwięk po-
gardliwego splunięcia. 

23 F. Carruthers, op. cit. 

24 Ibidem.

Jak pisze Carruthers:

Hakowanie fanfiction stanowi kumulację 
dwóch procesów: pisania fanfiction i jego 
dekonstruowania w taki sposób, iż głos au-
tora zostaje stłumiony i zmarginalizowany 
w pisarskiej subkulturze fanfiction. Hake-
rzy karzą niekompetencję innych fanów, 
ponieważ stanowią oni zagrożenie dla tego, 
co oznacza bycie inteligentnym „czytelni-
kiem” tekstów (kultury –  przyp.  A.K.). 
Zdolność do skłusowania serialu tele-
wizyjnego, do  wyodrębnienia znaczenia 
z najdalszych przestrzeni, do, dosłownie, 
czytania pomiędzy liniami, staje się umac-
niającym mechanizmem dla  czytelnika 
każdego tekstu. (…) Z punktu widzenia 
hakera jednak, złe fanfiction ma zły wpływ 
na kulturę fanowską jako wielkie marno-
trawstwo potencjału fana do stania się au-
torem własnego produktu. Jedyną funkcją 
złego fanfiction jest służenie niepewnością 
fana-konsumenta poprzez egzemplifikację 
frustracji fanowskiej kultury: niezdolności 
fana-autora do  właściwego sprawowania 
jego autorytarnej kontroli nad serialem 
i  do  niesprawiedliwego prezentowania 
większej, bardziej kompetentnej fanow-
skiej społeczności pisarskiej25.

W praktyce przekłada się to na zarzuty kierowa-
ne do autorek analizowanych tekstów o nieznajo-
mość popkulturowego tekstu wyjściowego, na ba-
zie którego tworzą swoje opowiadania. Kondycja 
fanowska nie tylko zakłada szczegółową znajomość 
kanonu, ale też emocjonalny stosunek do niego, 
swego rodzaju troskę o elementy popkulturowego 
dzieła, wokół którego organizuje się swój fanowski 
afekt. Fani to ci odbiorcy, którym zależy na dalszej 
emisji, na właściwej reprezentacji bohaterów, na za-
chowaniu ciągłości pomiędzy kolejnymi częściami. 
Autorkom analizowanych tekstów brakuje tej tro-
ski, nie dbają o to, jak piszą (czego świadectwem 

25 Ibidem (tłumaczenie A.K.).

są różne błędy), ani co piszą (błędnie przedstawia-
jąc postaci i elementy fikcyjnego świata). Wynika 
z tego, że nie są one „prawdziwymi” fankami, a ich 
teksty nie są „prawdziwym” fanfiction.

Kompulsywny wymiar internetowego pisania

Kolejnym problemem jest także dostępność 
tekstów, które stanowią potencjalny materiał 
do analizy. Publikowany jest on najczęściej w for-
mie opowiadania na blogu autorki (stąd pogardliwe 
nazwy: „blogaski” i „opka”), gdzie jedyną instancją 
wyznaczającą standardy publikacji jest sama autor-
ka. Blog taki dostępny jest dla wszystkich i możliwy 
do znalezienia w dowolnej wyszukiwarce, jeśli zo-
stał prawidłowo otagowany. Z kolei „prawdziwe” 
fanfiction publikuje się na przeznaczonych do tego 
forach, które mają określone standardy, na  pod-
stawie których dopuszcza się teksty do publikacji 
(np. wymóg „betowania”), gdzie teksty podlegają 
kontroli społeczności skupionej na forum (opcja 
komentowania) i najczęściej dostępne są dla zalogo-
wanych użytkowników, z czego wynika ich mniej-
sza dostępność. Stąd obawa, iż wizerunek fandomu 
i fanfiction budują łatwo dostępne teksty kwalifi-
kujące się do analizy.

Jest to o tyle kontrowersyjne, iż tego rodzaju 
teksty („opka” i „blogaski”) nie stanowią efektu 
partycypacji w fandomie, zaznajomienia z kul-
turą fanowską ani obycia z kanonem i fanonem. 
Analizowane teksty powstają bez wiedzy ich au-
torek na  temat historii i funkcjonowania fanfic-
tion (czy też, w skrajnych przypadkach, literatury 
w  ogóle). Stanowią one wyraz indywidualnego 
afektu odczuwanego wobec popkulturowego dzieła 
w jego pierwotnym wymiarze, niepoddanego su-
blimacji poprzez uczestnictwo w kulturze fanow-
skiej. Najczęściej skupiają się nie tyle na dziełach, 
co ikonach popkultury, czyli piosenkarzach, akto-
rach, sportowcach i celebrytach. Omawia to Fran-
cesca Coppa, powtarzając za Laurą M. Hale, iż tego 
typu teksty nie wywodzą się z  tej samej tradycji, 
co twórczość fanowska w wielkich fandomach 
medialnych, takich jak Gwiezdne Wojny czy Star 

Trek. Zdaniem badaczek fandom celebrytów, jeśli 
można tak to  określić, stanowi znacznie bardziej 
skomercjalizowane zjawisko, które w odróżnieniu 
od tradycyjnych społeczności fanowskich nigdy 
nie zorganizowało się w subkulturę26. „Komercja-
lizację” należy w tym wypadku rozumieć nie jako 
możliwość urynkowienia tak powstałych fikcji fa-
nowskich, ale sposób ujmowania samego fanfiction 
jako odpowiedzi na zabiegi marketingowe27.

Tym, co odróżnia analizowane teksty od fan-
fiction jest brak bety, korekty i redakcji, czyli brak 
jakiegokolwiek opracowania tego typu tekstów 
pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym 
i stylistycznym. Jest to o tyle znamienne, iż obnaża 
podstawową niewiedzę ich autorek na temat reguł 
poprawnego stosowania języka polskiego, a  także 
ich nieznajomość literatury, czy wręcz brak zainte-
resowania nią. Autorki analizowanych tekstów za-
zwyczaj nie mają literackich aspiracji28, nie czytają 
i nie planują napisać powieści, ponieważ w widocz-
ny sposób nie pracują nad własnym tekstem przed 
jego opublikowaniem. Ich teksty stanowią żywy 
zapis ich pragnień i fantazmatów (najczęściej w for-
mie spotkania wymarzonego idola), a nie świadec-
two aspiracji literackich czy nawet kompetencji czy-
telniczej. Roli bety-redaktora podejmuje się w tym 
przypadku analizatornia, poprzez wytykanie naj-
bardziej rażących błędów ku  uciesze czytelniczek, 
dopełniając tym samym formalnych wymogów sta-
wianych tekstom w oficjalnym obiegu: wprowadza-
nie dystansu pomiędzy autorką a jej pragnieniem 
w postaci logiki tekstu i poprawności zapisu.

Pozwolę sobie przytoczyć kilka kuriozalnych 
rozwiązań stosowanych przez „aŁtoreczki” i „Pisa-
ków” w ramach radzenia sobie z koniecznością za-
pisu dialogu (w tekście epickim) przy całkowitym 
braku znajomości reguł konstrukcji tekstu:

26 F. Coppa, op. cit., s. 55. 

27 Ibidem.

28 Osobnym przypadkiem jest sytuacja, gdy autorki anali-
zowanych tekstów mają zbyt wysokie aspiracje literackie 
i  ich teksty trafiają na analizatornię jako przykład grafo-
manii, a nie „złego” fanfiction.
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-nie pójdzie ze mna-siłował się Tom

-a właśnie ze ze mną-krzyknoł Georg29

Albo:

J - A może do przyjazdu twoich rodzi-
ców zostanę u ciebie, tylko musiałbym 
zabrać parę rzeczy z domu. Co ty na to?

D - To ja na to jak na lato. Chodźmy 
zatem po te rzeczy.

Uśmiechnęli się do siebie i powędrowali 
do domu Joe. Na miejscu nikogo nie-
było, więc szybko się spakował i poszli 
do domu Demi. Kiedy juz doszli.

J - Ok. To gdzie będę spał?

D - Masz trzy rzeczy do wyboru: kanapa 
w salonie, sypialnia rodziców lub mate-
rac koło mojego łóżka. Co wybierasz?30

W tym przypadku autorka stosowała inicjał 
oznaczający osobę mówiącą, wprowadziła więc 
nieświadomie awangardowe, paradramatyczne 
rozwiązanie, wynikające jednakże z braku znajo-
mości reguł konstrukcji tekstu. 

Jeszcze inna propozycja pojawia się w opowia-
daniu pisanym w całości wersalikami, w którym 
wtrącenia narratora ujęte zostają w nawias:

- KATE(ZAWOŁAŁ RYAN) WIEM, ŻE 
JESTEŚ TU NOWA W MIAMI...

- NO ZGADZA SIĘ WPROWADZIŁAM 
SIĘ TU TYDZIEŃ TEMU ...

29 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Bardzo 
osobista pokojówka, czyli pracująca dziewczyna, cz. 1,  
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/24.html,  
07.04.2014. 

30 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Tragedia 
na tragedii i zmienianie belfrom, czyli „nie” pisane łącznie, 
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/39.html,  
07.04.2014.

- TO MAM DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ 
NIE DO ODZUCENIA (UŚMIECH-
NOŁ SIĘ)

- JAKĄ

- IDĘ Z ERICIEM DO BARU. I TAK SO-
BIE POMYŚLAŁEM CZY BYŚ Z NAMI 
NIE POSZŁA??

- Z CHĘCIĄ ... BO NIE CHCE WRA-
CAĆ DO PUSTEGO MIESZKANIA31

Jeszcze inną formę zapisu wprowadza autor 
opowiadania o Batmanie, w którym angielska in-
terpunkcja zostaje połączona z paradramatyczną 
formą podziału na osoby mówiące, a wtrącenia 
narratora tradycyjnie pojawiają się w nawiasie:

M.B: (z politowaniem) ‘’Heh... Jesteście 
zalośni... wy i wasz szef. Az taki z niego 
tchórz, ze wysyla was, zamiast osobiście 
zalatwic porachunki miedzy nami?’’

Lider gangu: ‘’Co za róznica, Baxter... 
i tak zginiesz. Wiesz... z naszym szefem 
sie nie igra. Kazda zdrada przyplacana 
jest zyciem.’’32

Ciekawym zabiegiem jest również lokujące 
się po przeciwległej stronie spektrum opkowe-
go repertuaru nadmierne „poetyzowanie”, czyli 
sytuacja, w której poprawność języka zostaje za-
chowana, a tekst zdradza daleko posunięte am-
bicje literackie, które jednak nie pokrywają się 
ze  zdolnościami autorek. W efekcie prowadzi 
to do nagromadzenia błędów stylistycznych i kre-
acji najdziwniejszych związków frazeologicznych 
w sytuacji, gdy autorzy ewidentnie posługują się 
słownictwem, którego nie opanowali:

31 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Stój bo szcze-
lam, czyli Horadcio się rumieni (1/2), http://niezatapial-
na-armada.blogspot.com/2011/02/29.html, 07.04.2014.

32 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Pieść o Batmanie, 
czyli revenge of the Black Mlask, http://przyczajona-logika.
blogspot.com/2012/09/piesn-o-batmanie-czyli-revenge
-of-black.html, 07.04.2014.
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Przez noc nie zmrużyłam oka, mój stan 
można było porównać do bezosobowej 
kłody leżącej na leśnej drużce, którą 
stopniowo rozkładają przeróżni destru-
enci (…) Tyle, że w moim przypadku 
owymi bakteriami były irytujące za-
stanowienia (…) Porównywałam mój 
byt do opowieści przywdzianej w twar-
dą okładkę. Przeznaczenie natomiast 
uosabiałam z autorem tej tragedii bądź 
też komedii, którą przeczytać można 
wyłącznie raz. Pozostaje mi jedynie do-
wiedzieć się, czy teraźniejsza chwila jest 
prologiem, epilogiem czy też punktem 
kulminacyjnym, który powinien dać 
mi  wskazówki dotyczące realizowania 
fabuły dalszego życia33.

Można zastanawiać się nad statusem tekstów 
powstałych jako efekt afektywnych praktyk osób 
niezaznajomionych z literaturą (w tym literaturą 
fanowską) i pozbawionych literackich ambicji. 
Biorąc pod uwagę, iż większość analizowanych 
tekstów wpisuje się w schemat: „moje wyidealizo-
wane alter ego spotyka mojego idola”, traktować 
je można jako zapis fantazji życzeniowej. W tym 
sensie ich powstanie zdradza kompulsywny wy-
miar pisarstwa, jego charakter fantazji kompensa-
cyjnej, zidentyfikowany przez Zygmunta Freuda 
w eseju Pisarz a fantazjowanie34. Freud stwierdza, 
że fantazjowanie (śnienie na jawie) stanowi czyn-
ność pokrewną wobec tworzenia, czy też źródło 
literackiego procesu twórczego, reprezentowane-
go w wymienionej pracy głównie poprzez pisar-
stwo i to z zakresu literatury popularnej, co moż-
na uznać za znamienne. Zdaniem autora Kultury 

33 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Ucieczka 
z Nowego Jorku, czyli Śmigus Dyngus (1/3), http://niezata-
pialna-armada.blogspot.com/2011/02/47.html, 07.04.2014.

34 Z. Freud, Pisarz a fantazjowanie [w:] S. Skwarczyńska (red.) 
Teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 2, Od prze-
łomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1, Orientacje 
poetocentryczne i kulturocentryczne, tłum. M. Leśniewska, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

jako źródła cierpień, „fantazjuje tylko ktoś nieza-
spokojony”35, fantazja stanowi bowiem zastępcze 
zaspokojenie pragnienia, upragnioną „korektę nie 
dającej zadowolenia rzeczywistości”36.

Wpisuje to analizowane teksty (fanowskie fan-
tazje życzeniowe) w strukturę fanowskiego afektu, 
który opiera się na nieustannej cyrkulacji pragnie-
nia ze względu na niemożliwość zaspokojenia: fan 
nie może bowiem posiąść przedmiotu swojego 
pragnienia, jakim jest popkulturowe dzieło. Fan 
nigdy nie ma dość danego dzieła (o czym świadczy 
wielokrotny odbiór tego samego tytułu), a samo 
dzieło nigdy nie jest wystarczające – w tym sen-
sie, że nie wpisuje się idealnie w pragnienia fana; 
co tworzy frustrację napędzającą produkcję fanow-
skich artefaktów w rodzaju fanfiction37. W tym 
sensie fandom to zamknięty obieg pragnienia, sta-
nowiący rzeczywiste źródło rozkoszy38: wzbudza 
pragnienie i uczy je pielęgnować, prezentując ko-
lejne odsłony popkulturowego dzieła, zawsze obie-
cując, że następne jeszcze pełniej zaspokoi wzbu-
dzone pragnienie (przez samą kulturę produkcji 
seryjnej tekstów otwartych, których struktura 
oparta jest na zasadzie wzbudzania pragnienia39).

Analizowane teksty stanowią zapis „czystej” 
fantazji sprzed poddania jej zabiegom sublima-
cyjnym, chociażby w postaci korekty związanej 
ze  standardami literackości. O ile jednak Freud 
wielokrotnie w swoim eseju zauważa, że śnią-
cy na  jawie wstydzą się swoich fantazji, widząc 

35 Ibidem, s. 511.

36 Ibidem.

37 H. Jenkins, op. cit., s. 23.

38 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popu-
larną, tłum. J. Margański, Wydawnictwo KR, Warszawa 
2003, s. 16-17.

39 Zob.: A. Derecho, Archontic Literature: A Definition, 
a History and Several Theories of Fan Fiction, [w:] K. Hel-
lekson, K. Busse (red.), Fan Fiction and Fan Communities 
in the Age of the Internet, McFarland, Jefferson 2001; 
A. Kobus, Fanfiction a funkcjonowanie literatury popular-
nej. Zarys perspektywy historycznej, „Kultura Popularna” 
3 (37) 2013, s. 146-159.

w  nich coś infantylnego40, autorki fanowskich 
fantazji życzeniowych publikują je jawnie, wręcz 
kompulsywnie, produkując tego typu teksty naj-
częściej seryjnie41 i występując w ich obronie wo-
bec wszelkiej próby krytyki (tj. traktowania ich 
jako zjawiska literackiego, a nie fantazmatyczne-
go). Ujawnia się w tym potrzeba swoistego uspo-
łeczniania pragnienia, potrzeba uzyskania społecz-
nej aprobaty dla fantazji, a przez to – jej uprawo-
mocnienia. Dopiero podzielenie fantazji udziela 
jej pewnej legitymacji. Jednak aby fantazja została 
podzielona, musi ulec sublimacji, odrywając się 
od swojego jednostkowego charakteru.

Można zgodzić się z Freudem, iż popkultura 
stanowi sferę fantazji życzeniowych i kompensa-
cyjnych, fantazmatów dzielonych przez miliony 
odbiorców. Tak samo każde fanfiction stanowi 
fanowską fantazję życzeniową, większość z nich 
jednak ulega sublimacji poprzez dostosowanie 
się do standardów literackości i wymogów sta-
wianych fikcjom fanowskim poprzez różne fora 
i archiwa, nabierając tym samym społecznego 
charakteru. Istnieje zasadnicza różnica w fando-
mowym odbiorze fikcji fanowskich, w których 
pojawiają się wyłącznie postaci znane z kanonu 
dzieła, na jakim bazują, a tych, których autorki 
wprowadzają własne postaci (tzw. OC, original 
characters). Te drugie deprecjonuje się z reguły, 
traktując je właśnie jako insercję alter ego auto-
rek, co automatycznie ujawnia charakter fanfic-
tion jako fantazji życzeniowej.

Kompulsywne publikacje fantazji życzenio-
wych stanowią po części efekt traktowania In-

40 Z. Freud, op. cit., s. 516.

41 Jednym ze skrajnych przypadków kompulsywnej potrze-
by tworzenia i publikacji są teksty regularnie analizowanej 
autorki określanej przez analizatorki jako „Jest nocia”, któ-
rą to frazą autorka zawsze  informuje o publikacji kolejnej 
notki (tekstu) na jednym ze swoich kilkudziesięciu blo-
gów. Zob.: Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Tajem-
nice greckiego panteonu, czyli o kompetencjach bogini mą-
drości, http://przyczajona-logika.blogspot.com/2012/10/
tajemnice-greckiego-panteonu-czyli-o.html, 07.01.2016.

ternetu jako przestrzeni semi-prywatnej, do któ-
rej mamy dostęp w zaciszu własnego pokoju, 
co stwarza wrażenie intymności i bezpieczeństwa. 
Być może publikacja internetowa (często łącznie 
z  samopublikacją, której przebieg jest w całości 
niemal cyfrowy) stanowi współczesny odpowied-
nik „pisania do szuflady”. Istnieje jednak silna 
potrzeba społecznej aprobaty dla prezentowanej 
fantazji, wyrażana przy publikacjach analizowa-
nych tekstów prośbami autorek o komentarze 
czy wręcz groźbami, że brak komentarzy dopro-
wadzi do zawieszenia publikacji (zwykle są to jed-
nak groźby bez pokrycia – zawieszenie publikacji 
przeraża w rzeczywistości tylko jedną osobę, i jest 
nią sama autorka). Warto jednak zaznaczyć, iż au-
torkom chodzi jedynie o pozytywne komentarze, 
na analizy bowiem – stanowiące z pewnością roz-
budowane komentarze – reagują najczęściej nie-
chęcią i agresją, niezdolne przyjąć krytyki. Prosząc 
o komentarze, proszą bowiem (czy też wręcz do-
magają się) o wyrażenie aprobaty wobec ich fanta-
zji, potwierdzenia jej słuszności.

Między hejtem a krytyką

Zarzuty stawiane przez autorki analizowanych 
tekstów analizatorkom ujawniają fantazmatyczny 
wymiar ich twórczości. Tym, co autorki zarzucają 
swoim recenzentkom, jest bowiem znęcanie się, 
a także rekompensowanie sobie własnych braków 
i  niepowodzeń literackich i życiowych (w myśl 
zasady, iż krytycy literaccy to zawistni niedoszli 
pisarze, którym się nie powiodło). W sytuacji, 
gdy ich własna kompensacja zostaje obnażona 
w trakcie analizy, rzutują ją na analizatorki, tym 
samym wypierając się jej. Być może więc teza 
Freuda o  wstydzie, jaki wiąże się z fantazjowa-
niem, pozostaje aktualna. Fantazje maskowane 
są jako literatura, a ich autorki panicznie boją się 
obnażenia fantazmatycznego charakteru własnej 
twórczości, ponieważ nie wypracowały dystansu 
do własnej fantazji. Analizowane teksty wykazują 
kompulsywność na niekontrolowanym, patolo-
gicznym poziomie: piszę, chociaż nie wiem, jak 
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(nie znam reguł i zasad), chociaż nie umiem, cho-
ciaż nie chcę (nie dbam o ten tekst jako o tekst 
właśnie, a jedynie jako o  realizację własnej fan-
tazji), w efekcie piszę wbrew sobie – ponieważ 
piszę sobą. Brak dystansu pomiędzy podmiotem 
a tekstem przejawia się bardzo wyraźnie w od-
powiedzi na analizatorską krytykę, gdzie autor-
ki traktują ją jako krytykę ich samych, nie tylko 
jako autorek, ale jako ludzi. Przykładowo, jedna 
z najbardziej dojrzałych odpowiedzi „aŁtoreczki” 
na analizę brzmiała:

Generalnie nic do Was nie mam i rozu-
miem to, że moje opowiadanie, a także 
ja sama, może nie spodobać się niektórym 
ludziom. Z krytyką już się spotykałam 
i nie mam Wam jej za złe, co nie powin-
no dziwić. Ale skoro nie komentowałam 
owej analizy, nie mogliście zrozumieć, 
że nie mam na  to  ochoty? Musieliście 
suszyć mi głowę u mnie? To jakiś non-
sens. Nie  wiem, czego autorzy analizy 
oczekują ode mnie i od tej odpowiedzi. 
Może podziękowania za  szczere słowa? 
Tak, no  to dziękuję za opinię. Wydały 
mi się one niedorzeczne, może dlatego, 
iż okraszone były od góry do dołu żar-
cikami i  tak dalej. A co do usuwanych 
komentarzy u mnie, cóż, wydaje mi sie 
normalne to, iż obok wspaniałych opinii 
moich wiernych czytelniczek, których 
nie było za dużo, ale z którymi się przy-
jaźnię, nie chciałam widzieć komentarzy 
od Was. Nie ze  strachu przed krytyką, 
lecz po prostu42.

Nawet tutaj widać, i to już w pierwszym zda-
niu, brak odróżnienia pomiędzy autorką a jej tek-
stem, brak dystansu pomiędzy nimi. Krytyka 

42 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Traktat o gra-
fomanii, czyli Biegunka słów przy obstrukcji treści (1/2),  
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/77.html,  
07.04.2014.

zawarta w analizie przyjmowana jest więc perso-
nalnie, co zresztą widać w podejściu tej konkret-
nej autorki do komentarzy, gdzie nie odróżnia 
ona tych ze sfery prywatnej (komentarze przyja-
cielskie) od tych związanych z publiczną stroną 
Internetu i  funkcjonowaniem w niej tekstu lite-
rackiego (komentarze analizatorskie)43. Jako fan-
tazja, analizowany tekst traktowany jest jak prze-
dłużenie samej autorki.

W przypadku innych autorek odpowiedź 
na  analizę często przybiera bardziej gwałtowny 
i  wulgarny charakter, przepełniony zaciekłością, 
z jaką odpowiada się właśnie na ataki personalne 
w środowisku młodzieżowym (warto pamiętać, 
iż najczęściej „aŁtoreczki” i „Pisaki” są w wieku 
gimnazjalnym). Przykładowo:

ZAMKNIJ RYJ CIPKO I MNIE NIE 
ANALIZÓJ!!!! TAM TRÓDNO ZRO-
ZUMIEC JEDNO ZDANIE?????!!!!! 
SZLAMA!!!!44

W tym przypadku wypowiedź ma charakter 
prowokacji, jest jednak przez to paradoksalnie 
charakterystyczna dla autorek większości anali-
zowanych tekstów – nie analizuj mnie, ponieważ 
nie ma różnicy między tekstem a mną, ponieważ 
stanowi on zapis mojej fantazji. W rzeczywistości 
więc, sądząc po zwyczajowej gwałtowności reak-
cji na krytykę, analizowane teksty stanowią zapis 
twardego rdzenia fantazmatu tożsamościowego 
(prezentację wyidealizowanego alter ego), dlatego 
ich analiza odbierana jest jako personalny atak, 
jako naruszenie nietykalności osobistej autorki. 
Tę  samą strategię widać u czytelniczek analizo-

43 Inną kwestią jest nieprzyjmowanie przez tę konkretną au-
torkę krytyki ze względu na nieznajomość formuły analizy: 
nie potraktowała jej jako recenzji, ponieważ jej prześmiew-
czy i rozrywkowy charakter przysłonił inne jej funkcje.

44 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Traktat o gra-
fomanii, czyli Biegunka słów przy obstrukcji treści (1/2), 
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/77.html, 
07.04.2014.

wanych tekstów, ich docelowej grupy odbiorczej, 
która zapoznaje się z nimi, zanim trafią na anali-
zatornie, i która najwidoczniej podziela ten sam 
schemat niesublimowanego fantazmatu i stara 
się podtrzymać jego funkcjonowanie, odnosząc 
się negatywnie do analiz:

Serio?

Poniżacie ludzi przed tysiącami osób 
tylko po to by się z nich pośmiać? Oce-
niacie kogoś, nawet go nie znając! Przez 
takie idiotyczne osoby jak wy, autorki 
nie mogą spać po nocach, zastanawia-
jąc się nad tym ile osób właśnie teraz 
się z nich nabija. To co wy robicie jest 
okrutne i  dziecinne! Na prawdę publi-
kując coś takiego nie myślicie, o uczu-
ciach innych? Zachowujecie się jak na-
dęte lalunie w mini spódniczkach, które 
sądzą, ze  są najlepsze, a inni niech się 
odpierdolą. Macie coś poprzestawiane 
w głowach! Każdemu normalnemu już 
dawno włączyłoby się sumienie! Życzy-
łabym wam „umrzyjcie” ale nie chcę 
zniżać się do waszego poziomu. Niech 
was piekło pochłonie.. Nieee... Wsadź-
cie sobie gdzieś te wasze irracjonalne 
logiki... Za mało. Dla mnie jesteście 
mrówkami, które chętnie bym zdeptała. 
Bo to wy zanieczyszczacie blogosferę.

Serdecznie pozdrawiam nadęte panie, 
Yokita45.

Jednym z najczęściej pojawiających się ar-
gumentów obronnych wśród autorek analizo-
wanych tekstów i ich fanek jest postawa stresz-
czająca się w  słowach „nie znasz mnie, więc nie 
oceniaj”, co z  jednej strony wyraża młodzieżową 
niedojrzałość charakterystyczną dla tej grupy wie-

45 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Róża Lilia „Koza”  
Potter, czyli proszę, umrzyj, http://przyczajona-logika.blo-
gspot.com/2012/12/roza-lilia-koza-potter-czyli-prosze.html,  
07.04.2014.

kowej, a z drugiej stanowi kolejny przejaw braku 
dystansu pomiędzy sobą a tekstem, który się two-
rzy. Z drugiej strony, autorki te zdradzają braki 
znajomości elementarnych zasad funkcjonowania 
tekstu w przestrzeni publicznej, domagając się 
uzyskania zgody przez analizatorów na przepro-
wadzenie krytyki i analizy od autorów analizowa-
nych tekstów. Zazwyczaj też autorzy zanalizowa-
nych tekstów widzą w analizie naruszenie praw 
autorskich, nie odróżniając cytatu od plagiatu. 
Często też argumentem czynią zarzut: „pokaż, że 
potrafisz lepiej”, na podstawie którego domagają 
się od analizatorów próbek ich twórczości jako 
gwarancji kompetencji46.

Właśnie w żywiołowych reakcjach analizowa-
nych autorek przejawia się odbieranie analizatorni 
jako elementu internetowego hejtu: krytyki za-
jadłej i bezpodstawnej. Trzeba przyznać, że nie-
które z najbardziej zjadliwych analizatorskich 
komentarzy również wpisują się w estetykę hej-
terstwa, realizując postawę: „nie lubię tego, więc 
inni też nie mają prawa tego lubić”. Analizatornie 
starają się zachowywać pozory bezstronnej, kon-
struktywnej krytyki i z pewnością stosują tę posta-
wę wobec większości tekstów. Jednak rozrywkowy 
charakter analizy stymuluje jej zjadliwość – reak-
cje skrajne i radykalne stanowić będą lepszą roz-
rywkę dla czytelniczek analiz niż wyważona kry-
tyka. Analiza zasadniczo służy wytknięciu błędów 
raczej niż wskazaniu zalet.

Przykładowo: komentarze w jednej z analiz 
ocierały się o hejt w stosunku do głównej boha-
terki (aczkolwiek można dyskutować nad zasad-
nością tak silnej negatywnej reakcji)47:

46 Forum Niezatapialnej Armady Kolonasa Waazona,  
AŁtoreczkowa linia obrony, http://www.sierzantundsaper.
fora.pl/o-blogaskach-ogolnie,19/altoreczkowa-linia-obro-
ny,2296.html, 07.04.2014.

47 Przyczajona Logika, Ukryty Słownik, Róża Lilia „Koza”  
Potter, czyli proszę, umrzyj, http://przyczajona-logika.blo-
gspot.com/2012/12/roza-lilia-koza-potter-czyli-prosze.html,  
07.04.2014.
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Jawny „hejt” częściej widoczny jest po stronie 
oburzonych autorów i czytelników złego fanfic-
tion. Oto wypowiedź „Pisaka” zdegustowanego 
analizatorską praktyką:

*jesteście bezduszymi zwierzętami!!! nie 
nawidze was za to co robicie innym!!!

*tylko spróbujecie zanalizowac mojego 
bloga.!!!!! zostawcie wszystkich w spoko-
ju!!! i tak was zgłosze do onetu i już nie 
zdążycie (…)

* i tak mi go nie zanalizujecie!. co z tego 
że linka macie jak wam sie czytać nie 
chce? . niszczycie czyjeś blogi. a ja mu-
siałem swojego prowadzic pół roku żeby 
doprowadzić mnie do sławy (…)

*zal mi tej strony

* i przede wszystkim żal mi was gamonie

* a tylko sie dotkniecie do mojego blo-
ga!!!. nie daruej wam tego!!!

* ja nie mogę żal i bul48

Jak w takim kontekście określić można rolę 
analizatorek, którym autorki analizowanych 
tekstów zarzucają frustrację i rekompensowanie 
sobie własnych niepowodzeń? Czy one same po-
strzegają swoją działalność jako „hejterstwo”? Pa-
nel poświęcony analizatorniom, który odbył się 

48 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Eliksiry z Sa-
perem, czyli Soory vietu!, http://niezatapialna-armada.
blogspot.com/2011/02/45.html, 07.04.2014.

na Pyrkonie49 23 marca 2014 roku nosił znaczący 
tytuł – „Pomiędzy hejtem a krytyką”. Czy anali-
zatornie pełnią funkcję krytyki literackiej w od-
niesieniu do  fanfiction? Bez wątpienia element 
krytyki obecny jest immanentnie w samej struktu-
rze analizy, już na poziomie wyboru tekstu, która 
łączy się w tym przypadku z jego jednoznacznym 
wartościowaniem: jedynie wstępnie uznane za złe 
fikcje fanowskie trafiają na analizatornię. W tym 
sensie analiza jako praktyka w środowisku twór-
ców fanfiction stanowi odwrócenie standardowej 
procedury recenzenckiej, zakładającej, iż anali-
za poprzedza krytykę, gwarantując jej rzetelność. 
W  przypadku analizatorni krytyka (negatywna) 
ma charakter wyjściowy, po niej następuje analiza, 
jednak ta ostatnia stanowi operację na tekście ana-
logiczną pod pewnymi względami z pracą redakto-
ra (tj. ze wskazaniem błędów w tekście). Ostatecz-
nie efektem końcowym analizy fanowskiej jest to, 
co powinno stanowić element pracy nad tekstem 
przed jego publikacją.

Biorące udział w panelu na Pyrkonie analiza-
torki rzeczywiście przyznawały się do frustracji – 
frustracji pewnym stanem kultury, w którym zani-
ka krytyczne podejście do tekstu50. Mówiąc o misji 
analizatorni, zwracały się ku staremu hasłu „bawić 
i uczyć”51, a więc ich zdaniem prześmiewcze ko-
mentarze do tekstów fanfiction mają pełnić wła-
śnie funkcję „meta-antyfanfiction”, pokazywać, 
jak nie należy pisać – przy czym warto zaznaczyć, 
iż ten rozrywkowo-edukacyjny wymiar analizator-
ni skierowany jest w większej mierze do  jej czy-
telników niż do autorek analizowanych tekstów. 
Chociaż same analizatorki zaznaczały, iż ich celem 
jest trafienie z krytyką do środowisk, w których 
krytyka nie funkcjonuje – i być może również dla-

49 Festiwal Fantastyki Pyrkon to ogólnopolski konwent 
fantastyki, odbywający się corocznie w Poznaniu w pierw-
szy weekend po równonocy wiosennej.

50 Kura z biura, Panel analizatorski – cz. 1, https://www.
youtube.com/watch?v=zg8-kS1k3JM&feature=youtu.be, 
07.04.2014.

51 Ibidem.

tego odbierana jest jako atak na autora. Z pew-
nością praktyka analizatorska wyraża normatyw-
ny wymiar kultury fanowskiej, ale jednocześnie 
w paradoksalny sposób udostępnia „złe fanfiction” 
szerszej publice i czyni je przystępniejszym52 – wła-
śnie dzięki analizatorskim komentarzom.

Z jednej strony więc analizatornie wyodręb-
niają i alienują pewne przejawy subkultury fa-
nowskiej, czy też szerzej, przeprowadzają podział 
pomiędzy „prawomocnym” fanfiction a  analizo-
wanymi tekstami. Z drugiej strony jednak wpro-
wadzają analizowane teksty z powrotem w  ob-
szar „prawomocnej” fanowskiej kultury, niejako 
pobocznymi drzwiami i w satyrycznym ujęciu. 
Z kolei po stronie czytelniczek analiz można wręcz 
dopatrywać się celebrowania „złego fanfiction”, 
które dzięki analizie zostaje podane w sposób przy-
stępny i atrakcyjny. Dzięki temu z lubością można 
obcować z wyjątkowo złymi jakościowo tekstami, 
na dodatek okraszonymi złośliwymi komentarza-
mi. Zaspokaja to dwie potrzeby –  spełniania es-
tetycznych wymogów „śmieciowej” kultury inter-
netowej oraz zachowania dystansu pomiędzy nami 
a „śmieciowym tekstem”, który sprawia nam przy-
jemność. Z pewnością dla większości czytelniczek 
analiz sama treść tych tekstów, pozbawiona prze-
rywników w postaci analizatorskich komentarzy, 
byłaby nieprzystępna i trudna do przyswojenia. 
Analiza natomiast, z punktu widzenia jej czytelni-
czek, stanowi formę rozrywki. Przy czym istnieje 
związek pomiędzy jakością (czy też jej brakiem) 
analizowanego tekstu a rozrywkowym potencja-
łem analizy: im gorszy tekst, tym zjadliwsza analiza 
i tym większa przyjemność z jej odbioru.

Jako rozrywkowa forma krytyki, analizy fa-
nowskie stanowią literacki odpowiednik wideo-
recenzji filmowych zgodnie z formułą spopulary-
zowaną wśród wideoblogerów związanych z kana-
łem Channel Awesome53. Zgodnie z tą formułą 

52 F. Carruthers, op. cit.

53 Wytwórnia medialna założona w 2008 roku i skupiona 
na udostępnianiu oraz wydawaniu twórczości wideoblo-
gerów, przede wszystkim wideorecenzentów.
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treści popkulturowego dzieła medialnego (filmu, 
serialu, piosenki itp.) prezentowane są równole-
gle z komentarzem recenzenckim, pokazującymi 
wprost wady i zalety produkcji, a nie opisując je, 
czyli dokładnie w ten sam sposób, w jaki kreuje 
się fanowskie analizy54. Obie formy krytyki do-
konują zawłaszczenia tekstu i jego fragmentary-
zacji, przetykając wybrane części wypowiedziami 
krytyków/analizatorek. Obie formy są z założenia 
humorystyczne, z wyraźnie satyrycznym nastawie-
niem. Jednocześnie stanowią nowe formy rozryw-
ki, wykształcone przez internetową kulturę i nowe 
możliwości technologiczne – i obie przejmują ele-
menty estetyki „hejtu”, jakimi są chociażby bez-
kompromisowość sądów (szczególnie widoczne 
w analizach, które w odróżnieniu od wideoblogo-
wych recenzji nie próbują zachować bezstronności 
krytyki), emfatyczność wypowiedzi czy niestro-
nienie od wulgaryzmów. 

Analizatornie oraz wideorecenzje stanowią 
z  jednej strony mechanizm krytyki i wartościo-
wania w obrębie kultury popularnej, z drugiej 
zaś kolejny przejaw samej popkultury, kolejną 
formę rozrywki. Są więc formą recenzji tożsamą 
ze swoim własnym przedmiotem: wideoblogerzy 
kręcą filmy o recenzowaniu filmów, analizatorki 
tworzą kolejne fanfiction, powielają mechanizm 
zawłaszczenia i rekontekstualizacji tekstu. Zasad-
niczą różnicą pomiędzy wideorecenzjami a  fa-
nowskimi analizami jest normatywny charakter 
tych drugich. Ponieważ funkcjonują w mniej-
szej społeczności, analizatornie służą kreowaniu 
i podtrzymywaniu standardów jakości tekstów 
fanfiction (głównie przez prezentowanie jego ne-
gatywnego wzorca) oraz piętnują niektóre rodzaje 
fanowskich interpretacji – w pierwszej kolejności 
dotyczy to tzw. „marysuizmu”, czyli wprowadza-
niu do tekstu fikcji fanowskiej wyidealizowanej 
postaci bohatera. 

54 Można zresztą wyprowadzić powstanie Channel Aweso-
me z kultury fanowskiej, a samą formułę wideorecenzji 
z rozwoju fanowskiego wideo w jego funkcji komentarza 
do popkulturowego dzieła.

„Mary Sue”, czyli podwójne standardy fantazji  
życzeniowej

„Mary Sue”55 to pejoratywne określenie pew-
nego typu postaci pojawiającej się w fikcjach fa-
nowskich. Może funkcjonować w tekście fanow-
skim jako wprowadzenie tzw. oryginalnej postaci 
(OC) do świata przedstawionego, zaczerpniętego 
z popkulturowego dzieła wyjściowego (popular-
nym motywem w fandomie Harry’ego Pottera jest 
nowa uczennica zaczynająca naukę w  Hogwar-
cie), albo jako charakteryzacja jednej z postaci ka-
nonicznych (we wspomnianym fandomie najczę-
ściej przydarza się to Harry’emu albo Hermionie). 
W pierwszym przypadku, OC stanowi zazwyczaj 
nieuświadomione wprowadzenie do tekstu wyide-
alizowanego alter ego autorki (tzw.  self-insert), 
realizując schemat: „moje wymarzone ja spotyka 
mojego idola” (czyli wcielając romantyczne inten-

55 Nazwa pochodzi od imienia bohaterki A Trekkie’s Tale 
(1973) autorstwa Pauli Smith. Opowiadanie  miało być 
parodią fanfiction powstającego we wczesnym fandomie 
serialu Star Trek, wyśmiewającym konstrukcję oryginal-
nych postaci kobiecych (original female character, OFC, 
w  polskim fandomie zwana „ofcą”), jaka, zdaniem au-
torki, zdominowała tego rodzaju twórczość. Bohaterką 
A  Trekkie’s Tale jest Mary Sue, piętnastoletnia oficer 
gwiezdnej floty, ponadprzeciętnie uzdolniona i inteli-
gentna oraz niebywale atrakcyjna, w której natychmiast 
zakochują się wszyscy bohaterowie serialu pojawiający się 
w opowiadaniu. Konsekwencje wprowadzenia tego ro-
dzaju krytyki do fandomowego dyskursu na temat fanfic-
tion oraz intencji Pauli Smith były szeroko dyskutowane 
na przestrzeni lat. Znaczenie terminu „Mary Sue” również 
uległo daleko idącym zmianom, chociaż wciąż przyjmuje 
się, że najbardziej obiegową definicją jest „wyidealizowa-
na postać, z którą utożsamia się autorka”. W przypadku 
postaci męskiej można używać terminu „Gary Stu”. Ana-
lizatornie czasami stosują również spolszczoną wersję ter-
minu „Mary Sue” – „Marysia Zuzanna”. W większości 
przypadków „Mary Sue” stanowią nieświadome rzutowa-
nie na postać własnych wyobrażeń o  idealnej bohaterce 
(w przeciwieństwie do celowego zabiegu Pauli Smith). 
W środowisku autorek i czytelniczek fanfiction termin 
„Mary Sue” posiada niezwykle degradujący, piętnujący 
wręcz wymiar – przynajmniej w polskojęzycznym fando-
mie, albowiem anglojęzyczny multifandom internetowy 
dokonał w ostatnich latach daleko idącej reinterpretacji 
koncepcji „marysuizmu”.

cje autorki w stosunku do jednej z postaci dzieła 
wyjściowego). Drugie podejście to raczej kwestia 
identyfikacji autorki z postacią, która zmienia się 
w „Mary Sue”, a pod wieloma względami także 
efekt warsztatowych braków i niewiedzy na temat 
konstrukcji tekstu literackiego. Podstawowym 
bowiem problemem z wprowadzeniem postaci 
typu „Mary Sue” do  tekstu epickiego jest cał-
kowity zanik napięcia związanego z konfliktem 
–  z  góry wiadomo, że  „Mary Sue” z łatwością 
rozwiąże każdy problem. Ponieważ już na starcie 
jest postacią idealną, nie  podlega żadnemu we-
wnętrznemu konfliktowi. Można wręcz zaryzyko-
wać stwierdzenie, że podstawowym problemem 
z operowaniem postacią typu „Mary Sue” nie jest 
jej „marysuizm” jako taki, ale nieumiejętność po-
prowadzenia przez autorkę fabuły w ten sposób, 
aby dostarczyć postaci wyzwań i konfliktów, cho-
ciażby poprzez wykreowanie antagonisty na miarę 
swojej „Mary Sue”.

Pierwszoplanowe postaci ze świata Harry’ego 
Pottera często padają ofiarą nadmiernej idealizacji 
związanej z utożsamianiem się autorki z postacią: 
Hermiona okazuje się zaginioną córką Voldemor-
ta, a przez to najpotężniejszą czarownicą na świe-
cie (przyjmując swoje dziedzictwo i przechodząc 
na stronę Voldemorta ze spokojem, jakiego 
nie zniósłby kanon tej serii), zaś Harry nie jest tyl-
ko zwykłym wybrańcem i nadzieją czarodziejskie-
go świata, ale wręcz:

Jako potomek Najwyższej Piątki (Mer-
lina i czworga założycieli Hogwartu 
– przyp. A.K.) jest bardzo silny. Odważ-
ny, sprytny, inteligentny. Miły i opie-
kuńczy dla swoich przyjaciół i podda-
nych. W roli króla doskonały (…). Jego 
formą animagiczną jest feniks, ponurak 
i jaszczurka żywiołowa, natomiast jego 
forma demoniczną jest diabeł mały (…). 
Druid, Wampir, Elf, Will, Nekromant, 
Neffarz, Czarny i Biały Anioł. Oprócz 
mieszanki wybuchowej różnych ras, po-

siada jeszcze w sobie krew jednorożca,  
pegaza i smoka. Dzięki temu potrafi 
zmieniać sie również w te zwierzęta (…) 
Umięśniony. Bardzo przystojny. Potrafi 
zmieniać kolor oczu i włosów56.

W fandomie panuje przekonanie, że każda po-
czątkująca autorka napisała chociaż jedną postać 
typu „Mary Sue”, co wiąże się właśnie z brakiem 
doświadczenia i umiejętnością sprawnej kreacji 
tekstu literackiego. Chociaż podałam obowiąz-
kowy niemal dla polskiego fandomu Harry’ego 
Pottera przykład ujmowania głównego bohatera 
serii w  fanfiction jako „Gary’ego Stu”, znacznie 
bardziej powszechne jest jednak wprowadzanie 
„marysuistycznych” oryginalnych postaci żeńskich 
w ramy zapożyczonego z kanonu świata przedsta-
wionego, stąd też uważa się, że „Mary Sue” to je-
den z problemów, które należy podejmować w ra-
mach krytyki feministycznej.

W ramach fan studies (badań nad fandomem) 
przyjmuje się, iż fanfiction stanowi strategię nego-
cjowania własnej pozycji w świecie wobec hegemo-
nicznych ideologii, a tym samym praktykę upod-
miatawiającą (empowerment)57. Wewnątrzfando-
mowa krytyka, obeznana z osiągnięciami fantro-
pologii, zaczęła zastanawiać się, jak – przy takich 

56 Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Harry Potter 
i meandry koligacji czyli animagia dla zaawansowanych (1/3),  
http://niezatapialna-armada.blogspot.com/2011/02/32.html, 
07.04.2014.

57 Zob.: S. Cumberland, Private Uses of Cyberspace: Wom-
en, Desire and Fan Culture, [w:] H. Jenkins, D. Thorburn 
(red,), Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition, 
The MIT Press, 2003, Kindle Edition; J. Fiske, The Cultur-
al Economy of the Fandom, [w:] L.A. Lewis (red.), Adoring 
Audience. Fan Culture and Popular Media, Routledge, Lon-
don 1992; R. Flanagan (BellaFlan), Becoming Bella Swan. 
An Experiment in Subversion and Perversion, [w:] A. Jem-
ison (red.), Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World, 
Smart Pop, Dallas 2013, Kindle Edition; H.J.  Meggers, 
Discovering the Authentic Sexual Self: The Role of Fandom 
in the Transformation of Fans’ Sexual Attitudes, [w:] K. Lars-
en, L. Zuberis (red.), Fan Culture: Theory/Practice, Cam-
bridge Scholars Pub., Newcastle upon Tyne 2012.
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założeniach – mogło dojść do całkowitej deprecja-
cji określonego modelu postaci kobiecej. Krytyka 
feministyczna obecna w wewnątrzfandomowych 
dyskusjach w anglojęzycznej części internetowych 
społeczności fanowskich postrzega „Mary Sue” 
jako sposób deprecjonowania postaci kobiecych 
i kobiecej twórczości.

Ważne jest tutaj także zauważenie, że termin 
„Mary Sue” już od dawna nie ogranicza się wy-
łącznie do kultury fanowskiej, ale stanowi słowo
-wytrych używane w odniesieniu do całej popkul-
tury. Bohaterki powieści, filmów, komiksów 
czy gier komputerowych określa się jako „Mary 
Sue” tylko z tej racji, iż zajmują centralne miejsce 
w narracji i robią dokładnie to, co postaci męskie 
w analogicznej funkcji bohatera dzieła popkultu-
rowego58. Blogerka fandomowa o pseudonimie 
adventuresofcomicbookgirl zauważyła, że tabu-
izacja i degradacja postaci kobiecych związana 
z „marysuizmem” ma zdecydowanie seksistowski 
wymiar. Jak pisze w swoim eseju:

Więc, jest taka dziewczyna. Została 
tragicznie osierocona i jest bogatsza niż 
ktokolwiek na planecie. Każdy facet, 
którego spotyka, zakochuje się w niej, 
ale pomiędzy kolejnymi gorącymi ro-
mansami, odrzuca ich wszystkich, po-
nieważ jest oddana temu, co Czyste 
i  Dobre. Ma iloraz inteligencji geniu-
sza, zdolności atletyczne na poziomie 
olimpijskim i jest nieprawdopodobnie 
atrakcyjna. Pożera ją straszliwe cier-
pienie, ale  to tylko sprawia, że faceci 
bardziej jej pragną. Nie ma żadnych 
nadludzkich mocy, a jednocześnie jest 

58 Plus dodatkowy wątek związany z karaniem kobiecej trans-
gresji, obecny niemal zawsze przy kreacji „Silnej Kobiecej 
Postaci”, co można uznać chociażby za charakterystyczny 
element twórczości Jossa Whedona (Buffy pogromczyni 
wampirów, Firefly). Chyba pierwszą popkulturową bohater-
ką nieobciążoną tego rodzaju karą (w formie utraty ukocha-
nych, śmierci, gwałtu, napastowania, bezpłodności itp.) jest 
Rey z filmu Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (2015).

bardziej kompetentna niż jej nadludz-
cy przyjaciele i z łatwością pokonuje 
nadludzi. Ma przyjaciół i sprzymierzeń-
ców darzących ją niewzruszoną lojalno-
ścią, pomimo faktu, że źle się do nich 
odnosi. Boją się jej, szanują ją i bronią 
przed innymi. Każdy ma na  jej punk-
cie obsesję, nawet jej wrogowie czują 
do niej pociąg. Może zaplanować z wy-
przedzeniem każdą sytuację i zasadni-
czo nie ma problemu z żadną konklu-
zją, do jakiej dochodzi. Ci, którzy się 
z nią nie zgadzają, muszą się mylić.

Boże, co za Mary Sue.

Właśnie opisałam Batmana59.

Blogerka pokazuje podwójne standardy 
w podejściu do kreacji i funkcjonowania posta-
ci w  popkulturze w zależności od płci: gdyby 
Batman był kobietą, stanowiłby idealny przy-
kład „Mary Sue”. Oznacza to, że jednym, co po-
wstrzymuje zaetykietowanie Batmana jako „Mary 
Sue”, jest właśnie płeć. Batman nie zostanie 
określony tym mianem. Jeszcze kilka lat temu, 
zanim „marysuizm” stał się obiektem krytyki 
feministycznej, nikt nie pomyślałby o Batmanie 
w kategoriach „Gary’ego Stu”. Jako postać mę-
ska, niepochodząca z fanfiction, funkcjonował 
całkowicie poza tymi kategoriami. Obecnie z jed-
nej strony postrzega się samo określenie „Mary 
Sue” jako seksistowskie, z  drugiej zaś analizuje 
się kulturę popularną w takich samych katego-
riach, w jakich podchodzi się do fanfiction. Do-
strzega się życzeniowy charakter popkultury jako 
takiej, zwracając jednocześnie uwagę, iż kultura 
popularna została zmonopolizowana przez męską 
fantazję życzeniową, męskie sny o potędze, uosa-
biane w najczystszej formie przez Conana i jemu 

59 adventureofcomicbookgirl, Mary Sue, what are you? 
Or why the concept of Sue is sexist, http://adventuresofco-
micbookgirl.tumblr.com/post/13913540194/mary-sue
-what-are-you-or-why-the-concept-of-sue-is, 25.02.2013 
(tłumaczenie własne). 

podobne postaci, co nie zostawia wiele miejsca 
na kobiece upodmiotowienie. Jeden z popular-
nych fandomowych żartów brzmi: „Jak  nazywa 
się męski odpowiednik Mary Sue? Harry Potter”. 
W tym sensie każdy bohater popkultury stanowi 
efekt nadmiernej idealizacji i myślenia życzenio-
wego (wish fullfilment), co zauważył już Freud 
w swoich refleksjach poświęconych kulturze 
rozrywkowej: „ego jest rzeczywistym bohaterem 
wszystkich snów na jawie”60. Adventuresofco-
micbookgirl zauważa wręcz:

Centralną ideą w koncepcji „Mary Sue” 
jest założenie, że kobieta musi „zasłużyć” 
na moc, pochwałę, miłość albo wyróż-
nione miejsce w fabule. Mężczyźni nie 
muszą tego robić, z oczywistych wzglę-
dów są potężni, grają centralną rolę 
i  otrzymują miłość. To pierwsza rzecz, 
jaką zarzuca się żeńskiej postaci – co ta-
kiego zrobiła, że otrzymała tak duże 
względy jak postać męska? Dlaczego 
nagle uzurpuje sobie męską rolę? „Mary 
Sue” to najłatwiejszy sposób na umniej-
szenie postaci. To źle brzmi, gdy mówi 
się: „I nie lubię tej bohaterki. Nie lubię 
tego, że ta kobieta jest potężna. Nie lu-
bię tego, że fabuła skupia się wokół niej. 
Nie  lubię tego, że bohater, którego lu-
bię, jest nią zainteresowany”. „Mary 
Sue” to sposób na mówienie tych rzeczy 
bez ich wypowiadania – uprawomocnie-
nia [naszej niechęci – przyp. A.K.]61.

Z kolei blogerka o pseudonimie UnWinona 
stwierdza:

Istnieje powód, dla którego większość 
twórców fanfiction, zwłaszcza autorek, 
zaczyna od Mary Sue. Dzieje się tak, 

60 Z. Freud, op. cit., s. 514.

61 Adventureofcomicbookgirl, op. cit.

ponieważ dziewczynki uczy się, że ni-
gdy nie są dość dobre. Nie możemy być 
zbyt głośne, zbyt ciche, zbyt mądre, zbyt 
głupie. Nie możesz zadawać zbyt dużo 
pytań ani znać zbyt dużo odpowiedzi. 
Nikt nie poszukuje naszej rady. A potem 
dzieje się coś cudownego. Dziewczyn-
ka, której powiedziano, że jest głupia, 
odkrywa, że może być lepszym czaro-
dziejem niż Albus Dumbledore. I jest 
to niezwykle ważne. Kiepska w sporcie? 
Jesteś robiącą salta do tyłu wojowniczką 
i Legolas uważa, że jesteś NAJLEPSZA. 
Żadnych przyjaciół? Dostajesz owację 
na stojąco od Hana Solo i całej Rebelii, 
kiedy dokonujesz trudnego lądowania 
na Hoth po wysadzeniu Super Podwój-
nej Gwiazdy Śmierci. Wszystko zależy 
od ciebie. Wszystko w twoim ulubio-
nym wszechświecie zależy WYŁĄCZ-
NIE OD CIEBIE.

Zaczęłam pisać fanfiction w ten sam 
sposób, co większość dziewczyn, prze
-pisując samą siebie.

Mary Sue istnieje, ponieważ dzieci, któ-
rym mówi się, że są niczym, pragną być 
wszystkim62.

Jeśli każda popkulturowa postać jest typem 
„Mary Sue”, termin ten traci swoją rację bytu. An-
glojęzyczna część internetowych fandomów ogło-
siła więc, że „Mary Sue” nie istnieje, nie w  tym 
degradującym sensie, który miałby przesądzać 
o jakości tekstu, gdzie taka postać rzekomo się po-
jawia. Oskarżenie o „marysuizm” wciąż stanowi 
jednak podstawę fanowskich analiz dokonywa-
nych w polskojęzycznym Internecie. Co ciekawe, 
oskarżenia te wysuwane są w równej mierze wo-
bec fanfiction, co wobec innych dzieł popkultury, 
które coraz częściej trafiają na analizatornie.

62 UnWinona, The Importance of Mary Sue, http://unwino-
na.tumblr.com/post/76199740643/the-importance-of-
mary-sue, 27.10.2014 (tłumaczenie A.K.).
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Analizatornie na wolności: „Opór jest bezcelo-
wy, wszyscy zostaniemy zanalizowani”63

Tym, co naprawdę interesujące w kulturze 
analizatorskiej, jest kierunek jej rozwoju. Coraz 
częściej bowiem analizy nie dotyczą już fanfiction 
– ich ofiarą padają teksty znajdujące się w oficjal-
nym, rynkowym obiegu kulturowym. Wydaje
się, iż pierwsza tego typu analiza została dokona-
na przez analizatornię Przyczajona Logika, Ukry-
ty Słownik na serii Zmierzchu S. Meyer, zapo-
czątkowując nowy trend. W środowisku fanow-
skim powszechnie uważało się, iż sam Zmierzch
to właśnie „marysuistyczne” fanfiction, które
zostało przez przypadek wydane (oczywiście była
to opinia powszechna poza fandomem tej serii).

Przypadek ten powtarza się coraz częściej. Ist-
nieją autorzy regularnie powracający na analiza-
tornie. Jak dotąd zanalizowano m.in. Bezdomną, 
Nie oddam dzieci i Bitwę o Farrin Katarzyny Mi-
chalak64, Achaję Andrzeja Ziemiańskiego65 i kil-
ka tomów Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. 
Stanowi to ciekawy przekrój gatunkowy głów-
nonurtowych dzieł, które określić można jako 
podatne na analizę.

Wciąż jednak nie wykroczono poza ramy 
popkultury. Pojawiają się w polskim fandomie 
fanfiction tworzone na bazie dzieł tzw. kultury 
wysokiej, np. Pan Severus autorstwa Arien Hal-
felven, stanowiący odwołanie do kilku dzieł pol-
skiego romantyzmu z Panem Tadeuszem na czele, 
albo analizowany fanfik do Przedwiośnia Ste-
fana Żeromskiego66 oraz do Kamieni na szaniec 

63 Jest to motto analizatorni Niezapialna Armada Kolo-
nasa Waazona.

64 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blogspot.
com/search/label/Katarzyna%20Michalak, 08.01.2016.

65 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blog 
spot.com/search/label/Achaja, 08.01.2016.

66 Analizy dostępne na http://niezatapialna-armada.blo-
gspot.com/search/label/Stefan%20Żeromski, 08.01.2016.

Aleksandra Kamińskiego67. Nikt jednak jeszcze 
nie podjął się fanowskiej analizy samego Żerom-
skiego czy Mickiewicza w celu sprawdzenia po-
datności ich dzieł na tego typu zabiegi.

Analizatorzy wytykają profesjonalnym auto-
rom te same wady i błędy, jakie spotykają u auto-
rek fanfiction, tym razem odnajdując je w książ-
kach znajdujących się w obiegu literackim68. 
Oznacza to, że w założeniu zostały poddane ko-
rekcie, ale nie krytycznej lekturze, co widać cho-
ciażby po nagromadzeniu nieścisłości w Achai Zie-
miańskiego, sprawiających, iż tekst jest niespójny 
już na poziomie akapitu, w obrębie którego znaj-
dują się przeczące sobie nawzajem stwierdzenia69.

Jednym z wytłumaczeń takiego stanu rzeczy 
mógłby być postawiony przez analizatorki zarzut 
zaniku (auto)krytycznego myślenia, przekładają-
cego się na postępującą niezdolność wykreowania 
spójnego tekstu. Nie istnieje bowiem zasadnicza 
różnica konstrukcyjna pomiędzy komercyjną po-
wieścią a fanfiction, skoro oba teksty powielają 
tego samego rodzaju błędy świadczące o kompul-
sywnym charakterze takiej twórczości70. Można 
potraktować to jako zarzut skierowany w stronę 

67 Zob. Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Krew 
i kartofle, czyli konspiracja w cieniu Pałacu Kultury, http://
niezatapialna-armada.blogspot.com/2015/04/289-krew
-i-kartofle-czyli-konspiracja-w.html, 08.01.2016. Dzięki
ekranizacji z 2012 roku pojawił się w anglojęzycznym fan-
domie prawdziwy zalew fanfiction pisanych na podstawie
Nędzników Wiktora Hugo.

68 Po raz kolejny dochodzi tu do zakwestionowania podziału 
na twórczość amatorską i profesjonalną – bywa bowiem, że 
tekst fanfiction lepiej spełnia wymogi literackości niż tek-
sty znajdujące się w komercyjnym obiegu. 

69 Zob. Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona, Łeb jak 
bania, czyli Księżniczka w koszarach (Achaja cz. 1), http://
niezatapialna-armada.blogspot.com/2012/08/185-eb-jak
-bania-czyli-ksiezniczka-w.html, 07.04.2014.

70 Może stać się to przyczynkiem do kulturowej psychoana-
lizy zjawiska seryjności w kulturze popularnej – przykład 
kompulsywnej twórczości komercyjnej stanowi twórczość 
takich autorów jak Katarzyna Michalak czy Andrzej Pi-
lipiuk, wydający kilka książek rocznie, z których każda 
kwalifikuje się do fanowskiej analizy.

samych korektorów i redaktorów w poszczegól-
nych wydawnictwach albo oskarżyć same wy-
dawnictwa o oszczędzanie na korekcie i w efek-
cie sprzedawanie bubli nieróżniących się niczym 
od  darmowej literatury dostępnej w Sieci. Wy-
daje się, iż oddaje to ogólny stan (pop)kultury, 
w  którym krytyka pełni funkcję marketingową, 
a proces redakcji ogranicza się do samej korekty, 
o ile w ogóle występuje. Na tym tle należy zdać
się jednak na kompetencje czytelników, których
zbiorowe działanie w ramach systemu eksperckie-
go, jakim jest analizatornia, stanowić może ostat-
nie przejawy krytycznego myślenia nad tekstem
na poziomie popkulturowym – odbierane są przy
tym jako nieuzasadniony „hejt”.

Pytanie o różnicę pomiędzy „hejtem” a krytyką 
sprowadza się do różnic w funkcjonowaniu obu 
tych kategorii na poziomie kultury popularnej. 
W  przypadku analiz powieści znajdujących się 
w  obiegu komercyjnym można dodatkowo spy-
tać, czy „hejt” nie byłby uzasadniony przez rażącą 
niekompetencję instytucji wydawniczych działają-
cych w ramach obiegu komercyjnego? Nie podno-
sząc tej kwestii, w milczeniu godzimy się na to, aby 
pojawiające się w księgarniach publikacje przypo-
minały teksty publikowane na blogach. O ile ba-
dania nad fandomem na Zachodzie podejmują 
kwestię traktowania fanfiction jako warsztatów 
kreatywnego pisania, projektując programy na-
uczania oparte o fikcje fanowskie, o tyle w Polsce 
sam fandom przywykł do traktowania fanfiction 
jako literatury gorszego sortu czy też zgoła zjawiska 
nieliterackiego. Być może swój udział w tym miała 
popularność analizatorni i przełożenie w świado-
mości polskojęzycznego fandomu piętnowania 
pewnego rodzaju fanfiction na deprecjonowanie 
fanfiction w ogóle.

Ciekawym przypadkiem połączenia fanowskiej 
analizy i wideorecenzji jest cykl „Złe Książki”, 
prowadzony przez popularnego polskiego bloge-
ra, Pawła Opydo (alias Zombie Samuraj)71. W ra-

71 Zob. P. Opydo, Złe Książki, https://www.youtube.com/
user/pawelopydo, 08.01.2016.

mach tej serii Opydo czyta fragmenty książek, któ-
re uznał za złe (np. Pięćdziesiąt twarzy Greya oraz 
Grey E. L. James, Wszystkie odcienie czerni Ilony 
Felicjańskiej) i opatruje je złośliwymi komenta-
rzami na temat stylu, składni czy zachowań oraz 
przemyśleń bohaterów. W zasadzie uznać to moż-
na za  nagranie i upublicznienie Turkey Reading. 
Opydo nie jest pierwszym blogerem, który wpadł 
na taki pomysł. Słynny wideobloger Doug Walker 
(alias Nostalgia Critic) wraz z grupą innych vlo-
gerów (Team Four Star) uprawiał Turkey Reading 
właśnie na podstawie Pięćdziesięciu twarzy Greya 
na konwencie Connecticon w 2012 roku72, Tur-
key Reading tej samej powieści został także włączo-
ny do wideorecenzji kręconej na tym festiwalu73.

Można zastanawiać się nad atrakcyjnością for-
muły zaproponowanej przez Opydę. Z pewno-
ścią dociera on do szerszej grupy odbiorczej niż 
czytelniczki analizatorni, jednak nie wydaje się, 
by  jego filmy były tak atrakcyjne jak wideore-
cenzje czy  same fanowskie analizy (ograniczenia 
medium filmowego sprawiają, że dziesięciominu-
towe „relacje z czytania” Opydy to osławiona „ga-
dająca głowa” na ekranie, podczas gdy fanowska 
analiza stanowić może wciągającą, multimedial-
ną operację na tekście, pozwalającą na  bardziej 
rozbudowane komentarze). Wprawdzie Opydo 
wprowadza formułę analizy fanowskiej do ma-
instreamu (quasi-analizując dokładnie te same 
teksty, które pojawiły się wcześniej na analiza-
torniach), jednak w innej formie, znacznie zubo-
żonej. Warto też zaznaczyć, iż element recenzji 
i redakcji, obecny w fanowskich analizach, zanika 
całkowicie w  serii „Złych Książek” – analizowa-
ne teksty nie są w nich poprawiane ani oceniane 
(inaczej niż przez sam wybór), a jedynie ośmiesza-
ne (co jest typowe dla Turkey Reading).

72 katTCritic, Doug Walker and Team Four Star read 
50 Shades of Grey, https://www.youtube.com/watch?v=sVe-
hWp8Ah90, 08.01.2016.

73 Nostalgia Critic, Superbabies – Baby Geniuses 2, http://
channelawesome.com/nostalgia-critic-superbabies-baby-geni-
uses-2/, 08.01.2016.
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Faktem pozostaje, że analizatornie coraz chęt-
niej sięgają po inne teksty niż fikcje fanowskie: 
powieści znajdujące się w obiegu komercyjnym 
oraz twórczość publikowaną w Sieci, jednak nie-
koniecznie o charakterze zależnym. W przypadku 
tego rodzaju tekstów nie funkcjonuje już wymów-
ka pełnienia funkcji niesublimowanej fantazji 
życzeniowej w rodzaju: „moje alter ego spotyka 
mojego idola”. A jednak często są to teksty pro-
dukowane równie kompulsywnie, co twórczość 
fanowska (niedbale i niechlujnie, bez korekty, re-
dakcji i dbałości o to, co się pisze i publikuje)74.

Można się więc zastanawiać, czy seryjność kul-
tury popularnej produkuje potrzebę tworzenia, 
czy też jedynie daje jej upust, przede wszystkim 
w sferze cyfrowej, która stanowi tanią i dostępną 
platformę publikacji. Nie tyle chodzi jednak o na-
gromadzenie grafomaństwa w Sieci, co o strukturę 
przestrzeni cyfrowej i kultury popularnej oraz ich 
wzajemne powiązania w  stymulowaniu pewnego 
rodzaju twórczości – i odpowiedzi na nią w po-
staci analizatorni. Te same mechanizmy bowiem, 
które dopuszczają do powstawania tekstów nada-
jących się do analizowania, wzmagają również po-
pularność samych analizatorni. Fanowskie analizy 
stanowić mogą przykład istnienia kompulsywnej 
potrzeby czytania łączonej z celowym poszukiwa-
niem tekstów o wątpliwej jakości. Im gorszy tekst, 
tym lepsza analiza; im więcej bólu sprawia lektura, 
tym większa uciecha płynąca z treści komentarzy. 
Wszystko to wreszcie powoduje, że odbiorcy tym 
chętniej wracają po więcej. W ten sposób funkcjo-
nowanie analizatorni łączy się z kwestią dystynkcji: 
z  jednej strony pogłębiając różnicę między róż-
nymi grupami odbiorców (czytelniczkami anali-
zowanych tekstów i czytelniczkami analizatorni), 
z drugiej zaś poprzez analizę wprowadzając dystans 

74 W przypadku autorów głównonurtowych powody, 
dla  których trafiają na analizatornie, są bardzo zróżni-
cowane. Meyer i E.L. James wpisują się jeszcze w sche-
maty twórczości fanowskiej, jednak Musierowicz anali-
zowana jest ze  względu na to, jak wartości deklarowane 
w  tzw.  Neojeżycjadzie rozmijają się z tymi rzeczywiście 
praktykowanymi przez jej bohaterów.

konieczny do czerpania przyjemności z miernego 
pod względem literackim tekstu. Objawia się tutaj 
prawdziwy wymiar wtórnego obiegu, jaki stano-
wią analizatornie: pośredniczą one w przyjemno-
ści między odbiorcą a tekstem traktowanym jako 
„niewłaściwy” w tym sensie, że urąga sądom sma-
ku odpowiednim danej grupie czytelniczej.

Fanowskie analizy, a także takie zjawiska 
popkulturowej metakrytyki jak wideorecenzje 
czy  Turkey Reading w formie cyklu „Złych Ksią-
żek”, określić można jako czerpanie przyjemności 
z odbioru wbrew uznawanym sądom smaku – for-
mę czerpania przyjemności z odbioru „złych” (mier-
nych jakościowo) dzieł popkulturowych. Można się 
zastanawiać, czy kategoria „tak złe, że aż dobre” sta-
nowi element estetyki Internetu, czy też po prostu 
na gruncie cyfrowej popkultury rozwinęło się wiele 
form pozwalających zaobserwować mechanizm od-
bioru treści „tak złych, że aż dobrych”. Interesujące 
dla naszych rozważań jest to, że świadomy odbiór 
miernych jakościowo treści (odbieranych właśnie 
ze względu na swoją niską jakość, a nie na przekór 
niej) i czerpana z niego przyjemność stanowi swego 
rodzaju nobilitację, przejście od internetowej nie-
sławy do swego rodzaju „fejmu”. W tym sensie ana-
lizatornie i  im pokrewne formy medialne pozwa-
lają odbiorcom w pełni rozkoszować się dziełami 
godzącymi w kulturowo warunkowane sądy smaku 
– właśnie dlatego, że w nie godzą, określając wtór-
ny obieg treści kulturowych, do których odbiorca 
może podejść z pozycji dystansu, jaki zapewnia 
analiza. Można więc również traktować zjawisko 
analizatorni jako punkt wyjścia dla dalszych rozwa-
żań o estetyce Internetu oraz funkcjonowania ka-
tegorii estetycznych w ramach kultury popularnej, 
przede wszystkim w odniesieniu do przyjemności 
odbioru, także w jej mniej oczywistych wymiarach.

The purpose and function of sporking. Tedious work of web editor

The article discusses the issue of fan “sporking” as a phenomenon existing on the border of fanfiction, 
review and online hating. It focuses on the institutional dimension of Polish sporking websites and 
their input into the online circulation of Polish language fanfiction, exploring, in particular, the enter-
tainment qualities of fan sporking, whose sources can be traced to a controlled use of elements of on-
line hating. The reflections on the popularity of Polish sporking websites are then applied to online 
reception of criticism, as well as functioning of criticism within popular culture, where it has been 
transformed into another form of entertainment.

Keywords:
fanfiction, sporking, internet haters, video review
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