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Współczesne przemiany mediów, 
kultury i społeczeństwa

Wybitny badacz globalnych przemian społecz
nych Manuel Castells twierdzi, że społeczeń
stwo wchodzi obecnie w epokę nowego para
dygmatu technologicznego -  informacjonali- 
zmu. Zastępuje on paradygmat kapitalistyczne
go industrializmu i staje się podstawą dla społe
czeństwa sieciowego organizującego się wokół 
sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, 
przede wszystkim internetu1. Zdaniem Castellsa, 
siec komputerowa jest prawdziwie rewolucyjną 
technologią właśnie ze względu na możliwość 
połączenia się każdego z każdym, co między in
nymi sprzyja oddolnie inspirowanej współpracy. 
Inny wpływowy badacz współczesnego społe
czeństwa Barry Wellman podkreśla, że dominu
jącym wzorem uspołecznienia przestają być gru
py charakteryzujące się jasno określonymi gra
nicami i silną wewnętrzną więzią, a zaczynają 
być nim luźne sieci społeczne: „wspólnoty skła
dające się z jednostek” (person-to-person com- 
munities)2. Pozwalają one łączyć się ludziom, 
którzy geograficznie mogą być od siebie bardzo 
oddaleni, ale których charakteryzują podobne 
wartości, zainteresowania czy problemy.

Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe 
opierają się na innych wartościach niż przemy
słowy kapitalizm i społeczeństwo masowe. Jak 
dowodzi fiński socjolog Pekka Himanen, war
tości te można utożsamić z wartościami wypra
cowanymi przez społeczność hakerów. Twier
dzi on, iż systemem etycznym podtrzymują
cym i legitymizującym informacjonalizm jest 
etyka hakerska, podobnie jak etyka protestanc
ka stała się podbudową etyczną kapitalizmu3. 
Zdaniem Himanena, na etykę hakerską składa
ją  się takie wartości, jak pasja, wolność, otwar
tość, praca na rzecz dobra wspólnego, aktyw
ność, dbałość o innych i twórczość. W etyce 
hakerskiej podkreśla się też, że korzyści finan
sowe nie są najważniejszym czynnikiem moty
wującym do pracy. Zawarty w niej system mo
tywacyjny odwołuje się do wyższych potrzeb: 
uznania i samorealizacji4. Dla hakerów praca 
ma być przede wszystkim realizacją pasji 
i działaniem „po prostu dla zabawy” (tak też 
brzmi tytuł książki Linusa Torvaldsa, twórcy 
systemu operacyjnego Linux5).

Hakerskie przekonanie, że najwartościow
sze produkty i idee powstają w zapośredniczo- 
nych internetowo sieciach bezinteresownej 
współpracy legło u podstaw nowego spojrzenia

1 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
2 B. Wellman, C. Haythornthwaite, Moving the Internet out o f Cyberspace, [w:] The Internet in Everyday Life, 

ed. by B. Wellman, C. Haythornthwaite, Oxford 2002, s. 34.
3 P. Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit o f the Information Age, New York 2001.
4 W hierarchii potrzeb opisanej przez Abrahama Maslowa te potrzeby są umiejscowione najwyżej. Jego zda

niem człowiek dąży do zaspokojenia po kolei następujących potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależ
ności, szacunku i uznania oraz samorealizacji. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.

5 L. Torvalds, Po prostu dla zabawy. Historia przypadkowej rewolucji, Warszawa 2002.
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na społeczną dystrybucję wiedzy, na kulturę 
i ekonomię. Można bez wielkiej przesady wy
sunąć tezę, iż etyka hakerska „patronuje” róż
nego rodzaju działaniom spod znaku Web 2.0 
czy „wolnej kultury”; ma również swoje impli
kacje komercyjne6.

Na znaczeniu zyskuje też produkcja poza- 
rynkowa, która jest wynikiem współpracy ludzi 
w czasie wolnym od pracy, podejmowanej bez
interesownie, w ramach aktywnej rozrywki7. 
Internet sprawia, że nadawcą może stać się każ
dy bez względu na swoją rolę społeczną i for
malne kompetencje. W efekcie, oprócz infor
macji o najbardziej istotnych publicznie kwe
stiach, w internecie można znaleźć również in
formacje o zjawiskach niszowych, interesują
cych niewielką liczbę osób -  najczęściej ama
torów, tj. osób niezajmujących się tymi zjawi
skami komercyjnie i zawodowo.

Treści przekazywane za pośrednictwem 
mediów masowych są materiałem omawianym, 
przerabianym i współtworzonym przez użyt
kowników internetu. Proces konwergencji me
diów zachęca odbiorców do podejmowania 
twórczej aktywności. Jak ujmuje to Henry Jen- 
kins, „konwergencja obejmuje nie tylko mate
riały produkowane komercyjnie i usługi krążą
ce w dobrze uregulowanych, przewidywalnych 
obwodach. [...] Konwergencja następuje także, 
gdy ludzie biorą media w swoje ręce”8. Osoby, 
które do tej pory musiały zadowolić się rolą 
biernych odbiorców, stają się w ten sposób 
współtwórcami przekazywanej poprzez media 
kultury.

Internet a rozwój społeczności 
fanowskich
Właściwości techniczne i społeczne internetu 
sprawiają, że jest on naturalnym środowiskiem 
sprzyjającym rozwijaniu się społeczności fa- 
nowskich (fandomów). Skupiają one przede

wszystkim odbiorców bardzo zaangażowanych 
w proces odbioru pewnych treści medialnych, 
wielokrotnie je odczytujących, mających dużą 
wiedzę na ich temat; treści wyzwalających 
w nich głębokie, pozytywne emocje. Uczest
nictwo w społeczności fanowskiej może być 
źródłem poczucia przynależności do szerszej 
wspólnoty ludzi o podobnych zainteresowa
niach czy poglądach. Wytwarza się ono na sku
tek współdziałania i wymiany doświadczeń 
wynikających z aktywnego odbioru danych 
utworów.

Charakterystyczne dla społeczności fanow- 
skich jest to, że ich członkowie są rozproszeni 
terytorialnie. Przed nastaniem internetu fani in
tegrowali się za pośrednictwem koresponden
cji, gazet (w tym także amatorskich, tzw. fanzi- 
nów) poświęconych przedmiotowi ich zaintere
sowania oraz poprzez organizowane co jakiś 
czas zloty. Upowszechnienie internetu stało się 
potężnym impulsem dla rozwoju fandomów, 
ponieważ dzięki sieci fani mogą w łatwiejszy 
sposób odnaleźć innych fanów (niekoniecznie 
obecnych w ich społecznym środowisku), mo
gą wirtualnie spotykać się, wymieniać opinie 
i wspólnie pogłębiać wiedzę. Sieciowe spo
łeczności fanów przyczyniają się do rozwoju 
fandomów również dlatego, że są źródłem ży
cia towarzyskiego i stymulują powstawanie re
lacji, które mogą znaleźć swoją kontynuację 
poza internetem9.

Fani często próbują na swój sposób przy
czyniać się do rozwoju zjawiska, które ich za
fascynowało. Zazwyczaj tworzą własne projek
ty inspirowane tym zjawiskiem: mogą to być 
opowiadania (fan fiction), artykuły dziennikar
skie, rysunki, piosenki, filmy, fanziny czy stro
ny internetowe związane z danym obszarem 
kultury. Tego rodzaju twórczość jest ściśle 
związana z internetem10. Sieć w prosty i tani 
sposób pozwala twórcom dotrzeć ze swymi

6 M. Juza, Kształtowanie się społeczności i kultury hakerskiej oraz ich znaczenie dla rozwoju Internetu, „Stu
dia Socjologiczne” 2008, nr 4.

7 Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, Warszawa 2008.
8 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 22.
9 P. Siuda, Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje spo

łeczności fanów, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. nauk. M. Sokołowski, Toruń 
2008, s. 244.
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utworami w krótkim czasie do szerokich rzesz 
odbiorców. Łatwo jest też uzyskać ich szybką 
reakcję na publikowane utwory. Twórcy-ama- 
torzy mogą wchodzić w interakcje ze swoimi 
odbiorcami, słuchać ich ewentualnych sugestii, 
a także wciągać do współpracy. Dzięki komu
nikacji internetowej nie tylko łatwiej znaleźć 
współpasjonatów, ale też koordynować wspól
ne prace.

Wybrane społeczności fanowskie 
w Polsce jako przedmiot badań
Sytuacja polskich społeczności fanowskich 
skupionych wokół niszowych zagadnień jest 
pod wieloma względami podobna, a jednocze
śnie bardzo interesująca z socjologicznego 
punktu widzenia. Przedmiotem zainteresowa
nia fanów są bowiem zjawiska mało atrakcyjne 
dla mediów masowych, najczęściej marginali
zowane lub w ogóle pomijane przez główny 
nurt medialny. Inwencja twórcza amatorów 
prowadzi jednak do powstania ciekawych dóbr 
kultury, które uzupełniają ofertę głównego nur
tu. Oferta ta byłaby uboższa bez oddolnej dzia
łalności fanów.

Należy podkreślić, że energię twórczą ama
torów w największym stopniu wyzwala komu
nikacja internetowa. Jak wskazują przeprowa
dzone przez nas wywiady pogłębione, miłośni
cy niszowych dyscyplin sportu, dzieł literac
kich czy filmowych rzadko mają okazję spo
tkać offline innych fanów tego samego zjawi
ska. To internet ułatwia integrację pasjonatów, 
co pozwala wysunąć tezę, że kreatywność 
wspomnianych osób nie znalazłaby tak twór
czego ujścia poza siecią.

Na przełomie 2008 i 2009 r. przeprowadzi
liśmy badania dwóch społeczności fanowskich 
-  pierwsza jest związana z uniwersum Star Tre- 
ka, druga z rozgrywkami zawodowej ligi hoke

ja  na lodzie National Hockey League. Star Trek 
i NHL są pod wieloma względami podobne -  to 
globalne, popularne na świecie marki, które nie 
doczekały się ekspozycji w polskich mediach. 
Powody tej sytuacji zostaną opisane dalej, skut
kiem było natomiast zmuszenie zainteresowa
nych osób do poszukiwań interesujących ich 
treści poza granicami kraju, a także do samo
dzielnego tworzenia.

Nie jest przypadkiem, że powstanie i funk
cjonowanie polskich społeczności fanowskich 
Star Treka i NHL można rozpatrywać w kon
tekście tzw. zderzenia starych i nowych me
diów. Intensywny rozwój fandomu Star Treka 
w Polsce wiązał się z popularyzacją internetu 
i dostępnością w sieci pirackich kopii filmów 
i seriali. To, czego nie można było obejrzeć 
w oficjalnych mediach, fani nielegalnie ściąga
li z internetu. Podobna sytuacja dotyczyła roz
grywek NHL, której rozgrywki do 2005 r. były 
przez polskich fanów oglądane z opóźnieniem, 
w postaci plików AVI i MPEG wymienianych 
w sieciach peer-to-peer. Dzięki rozwojowi naj
nowszych technologii fani NHL oglądają dziś 
hokej na żywo zarówno legalnie (telewizja cy
frowa nSport, a także ogólnodostępne transmi
sje online, zwłaszcza Yahoo! oraz kanadyjskich 
telewizji TSN i Sportsnet), jak i nielegalnie 
(dzięki serwisom internetowym, takim jak np. 
Justin.tv, oraz programom, takim jak Sopcast). 
Audiowizualnym źródłem wiedzy są także 
skróty meczowe, publikowane oficjalnie przez 
kanadyjską telewizję TSN w jej serwisie inter
netowym (http://tsn.ca/nhl)11.

Przede wszystkim jednak w internecie fani 
mogą łatwo „wziąć media w swoje ręce”, gro
madząc i dystrybuując wiedzę na temat interesu
jącego ich zjawiska. To, czego nie ma w me
diach masowych, fani tworzą sami. Stąd pomysł 
polskich fanów Star Treka na założenie nie tyl-

10 Por. K. Hellekson, K. Busse, Fan Fiction and Fan Community in the Age o f Internet, Jefferson, NC 2006.
11 Oglądanie nielegalnych transmisji meczowych i ściąganie plików multimedialnych można przy tym uznać za 

proces nie zawsze niekorzystny dla producentów. W ostatecznym rozrachunku zyskali oni nową grupę wiernych 
konsumentów, skłonnych zaopatrywać się także w legalne produkty związane z ulubioną marką -  gdy stają się one 
dostępne w Polsce (a nierzadko i poza nią, dzięki handlowi elektronicznemu). Fani są często najwierniejszą grupą 
konsumentów danej marki, skłonnych zakupić wszystko, co dotyczy ich ulubionego świata. W ten sposób, jak za
uważa H. Jenkins w Kulturze konwergencji, „piractwo” nie tylko zwiększa wiedzę konsumentów na temat danego 
produktu, ale także przyczynia się do wzrostu popytu na produkty legalne.

http://tsn.ca/nhl)11


148 Marta Juza, Michał Piotr Pręgowski

ko fanzinu „Pathfinder” (ukazuje się od 2004 r.), 
ale także serwisu wiki Memory Alpha. Te same 
intencje przyświecały twórcom niekomercyjne
go serwisu NHL.com.pl, komentującego wyda
rzenia w lidze NHL i mającego dziś opinię naj
lepszego źródła wiedzy o niej w języku polskim.

W badaniach społeczności fanowskich Star 
Treka i NHL poszukiwaliśmy odpowiedzi na 
pytanie o motywacje, którymi kierują się w ra
mach tej działalności. Staraliśmy się też wska
zać na związek między motywacjami deklaro
wanymi przez respondentów a wartościami 
podstawowymi dla etyki hakerskiej oraz od
powiedzieć na pytanie, czy wartości te wpły
wają w jakiś sposób na działania podejmowa
ne przez badanych. Badania zostały przepro
wadzone przy użyciu metody doboru celowe
go (aktywni twórcy ze społeczności fanow- 
skich) oraz techniki wywiadów pogłębionych. 
Wywiadu udzieliło łącznie 20 osób, z czego 
osiem jest zaangażowanych w projekty z uni- 
wersum Star Treka (trzy brały udział w reali
zacji amatorskiego filmu Horizon, pozostali 
są autorami lub autorkami fan fiction), a dwa
naście to redaktorzy NHL.com.pl. W przypad
ku Star Treka grono respondentów było mie
szane -  trzy kobiety, pięciu mężczyzn, 
w przypadku NHL jednolite (sami mężczy
źni). Wypowiadający się fani są osobami albo 
czynnymi zawodowo (25-35 lat), albo uczą
cymi się (szkoła średnia, studia wyższe; 
15-24 lata). Z internetu korzystają od wielu 
lat. Wypowiedzi respondentów cytujemy 
w dalszej części artykułu, przypisując każde
mu z nich oznaczenie [r] oraz numer.

Star Trek na świecie i w Polsce -  
krótki opis zjawiska
Star Trek jest prawdziwym fenomenem kultury 
popularnej. Stanowi żyjące już właściwie wła
snym życiem uniwersum przedstawione w je
denastu filmach fabularnych i sześciu serialach 
telewizyjnych, a także w książkach i grach. 
Produkty związane ze Star Trekiem traktują 
zwykle o podróżach kosmicznych w dalekiej 
przyszłości.

Fani serii od początku stanowili ważną 
część tego zjawiska popkultury. Jeszcze w la
tach 60. XX w., podczas emisji pierwszego se
rialu (zwanego obecnie The Original Series), 
byli w stanie zorganizować się i wymusić na 
wytwórni wyprodukowanie trzeciego sezonu. 
Naciskom fanów zawdzięczamy również wy
produkowanie pierwszego filmu pełnometra
żowego Star Trek: The Motion Picture, które
go sukces przekonał wytwórnię do nakręcenia 
kolejnych filmów i seriali. Z czasem fani 
stworzyli jedną z najbardziej prężnych spo
łeczności fanowskich, znaną jako Trekkersi 
(czasem określaną też jako Trekkies). Wielo
wątkowa fabuła zachęcała wielbicieli serii do 
spotkań i dyskusji. Jak pisze Eric Davis, 
„Trekkersi nadali serialowi rezonans i głębię, 
napełniając go osobistymi interpretacjami, 
zbiorowymi rytuałami i głębokim poczuciem 
zabawy”12.

Zgodnie z tym, co zostało już wspomniane, 
w Polsce Star Trek nie cieszył się dawniej zbyt
nią popularnością. Wydaje się, że wynika to 
przede wszystkim z faktu, iż żaden z seriali ani 
filmów nie był nigdy emitowany przez ogólno
dostępną telewizję w porze dużej oglądalności. 
Star Trek: The Original Series -  produkowany 
w latach 1966-1969 -  został po raz pierwszy 
wyemitowany przez stację tego typu dopiero 
w 2007 r. W efekcie większość polskich fanów 
zaczęła swoją przygodę ze Star Trekiem od 
oglądania serialu Star Trek: The Next Genera- 
tion, który był emitowany przez TVP1 w pa
śmie porannym na początku lat 90.

Trudno się dziwić, iż w tej sytuacji fani Star 
Treka są w Polsce nieliczni, stanowią jednak 
całkiem prężnie działającą społeczność. Wyra
źny impuls do jej rozwoju dała popularyzacja 
internetu. Początkowo fani Star Treka w celu 
integracji wykorzystywali takie internetowe 
narzędzia komunikacyjne jak kanały IRC, use- 
netowa grupa dyskusyjna pl.rec.fantasty- 
ka.startrek oraz listy dyskusyjne. Obecnie ak
tywność społeczności fanów Star Treka kon
centruje się przede wszystkim wokół dwóch 
serwisów: powstałego w 2002 r. trek.pl oraz

12 E. Davis, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002, s. 228.
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w 2004 r. -  startrek.pl. Organizowane są cy
kliczne spotkania fanów.

Uniwersum Star Treka stanowi inspirację 
dla amatorskiej twórczości. Projektem, który 
angażuje niemal całą polską społeczność fa- 
nowską, jest tworzony przez kilka osób z tego 
grona film zatytułowany Horizon. Prace nad 
filmem są koordynowane przez internet; tą dro
gą będzie także dystrybuowany gotowy film. 
Twórcy projektu podkreślają jego niekomercyj
ny, fanowski charakter, choć zarazem przykła
dają dużą wagę do jakości jego wykonania. Na 
stronie projektu piszą: „Celem jest stworzenie 
filmu, który będzie naszym własnym Star Tre- 
kiem, nie zaś mieszanką idei i motywów za
czerpniętych ze wszystkich możliwych dzieł 
kultury popularnej. Jest to oczywiście niepo
wtarzalna interpretacja i rozwinięcie rzeczy, 
które odnaleźliśmy w Treku, jednak pozostaje 
ona do głębi tym co stworzył Gene Roddenber- 
ry w latach 60-tych”13. Inne formy twórczości 
fanowskiej to najczęściej opowiadania tworzo
ne indywidualnie lub w zespołach, publikowa
ne w poświęconych im specjalnie blogach14 lub 
w wyodrębnionym do tego celu dziale serwisu 
trek.pl15.

Globalna NHL, lokalne NHL.com.pl
The National Hockey League to założona 
w 1917 r. zawodowa liga hokejowa, zrzeszają
ca obecnie 30 drużyn z Kanady i Stanów Zjed
noczonych. Drużyny należące do NHL każde
go sezonu walczą o Puchar Stanleya -  najstar
sze trofeum sportowe w Ameryce Północnej. 
Od co najmniej 20 lat NHL jest globalnym pro
duktem medialnym, sprzedającym prawa trans
misji do wielu państw całego świata. Aspekt 
globalny dotyczy również samej gry; obecnie 
w lidze znajdują zatrudnienie gracze z około 
20 krajów.

W latach 90. i później w NHL z powodze
niem grali dwaj Polacy -  Mariusz Czerkawski 
i Krzysztof Oliwa. Od sezonu 2006/2007 Pol
ska nie ma w NHL swojego reprezentanta, jak

kolwiek wychowany w Kanadzie i legitymują
cy się kanadyjskim paszportem Wojtek Wolski 
urodził się w Zabrzu.

Rozgrywki NHL nigdy nie zainteresowały 
polskich mediów w stopniu zbliżonym do innej 
północnoamerykańskiej ligi zawodowej -  ko
szykarskiej NBA (National Basketball Associa- 
tion), którą TVP mocno eksponowała w latach 
90. Jest to o tyle ciekawe, że w NBA przez dłu
gie lata nie było Polaków. W tym samym cza
sie media w niewielkim stopniu zainteresowały 
się hokejem na lodzie -  także wtedy, gdy Czer- 
kawskiego nominowano do gry w prestiżowym 
Meczu Gwiazd, a Oliwa zdobył Puchar Stanle
ya z drużyną New Jersey Devils. Najwięcej 
uwagi tym sukcesom poświęciła prasa, jednak 
było to za mało, aby pomóc w popularyzacji 
dyscypliny oraz jej najlepszej wizytówki -  
NHL. Fani, których interesowały rozgrywki, 
byli zdani na źródła anglojęzyczne.

Od roku 2006 mecze NHL znalazły miejsce 
w paśmie kodowanym telewizji, najpierw 
w Polsat Sport Ekstra, a następnie w nSport. Są 
to jednak kanały płatne, o ograniczonym zasię
gu. Zainteresowanie hokejem w rodzimym ra
diu, prasie i na głównych portalach pozostaje 
znikome.

Polskie Centrum NHL, funkcjonujące rów
nież pod domenową nazwą NHL.com.pl, to 
niezależny wortal non-profit, tworzony od 
2004 r. przez ponaddwudziestoosobowy zespół 
pasjonatów. Serwis jest utrzymywany ze skła
dek redaktorów, przyjaciół, współpracowni
ków, a także członków społeczności forum 
(http://forum.nhl.com.pl).

NHL.com.pl stanowi inicjatywę z zakresu 
dziennikarstwa obywatelskiego. Autorzy ser
wisu formują redakcję, a sam serwis ma stopkę 
redakcyjną (http://nhl.com.pl/redakcja.php) 
oraz własny stylebook, tj. zestaw wskazówek 
redaktorskich i edycyjnych. Na zawartość ser
wisu składają się pisane po polsku artykuły, 
analizy, felietony, komentarze dotyczące tren
dów i najważniejszych wydarzeń w lidze, jak

13 http://sthorizon.com/index.php/project/ [dostęp: 25.10.2010].
14 Por. np. http://enterprise-pl.blog.onet.pl/
15 www.trek.pl/forum/index.php?showforum=6 [dostęp: 25.10.2010].

http://forum.nhl.com.pl
http://nhl.com.pl/redakcja.php
http://sthorizon.com/index.php/project/
http://enterprise-pl.blog.onet.pl/
http://www.trek.pl/forum/index.php?showforum=6
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również najświeższe statystyki, wyniki me
czów i podcast.

Autorami NHL.com.pl są mężczyźni w róż
nym wieku; zarówno trzydziestolatkowie pra
cujący w dużych korporacjach, jak również 
uczniowie i studenci. Społeczność przyjęła me- 
rytokratyczny model pracy -  aby stać się współ
pracownikiem lub redaktorem NHL.com.pl, fo- 
rumowicz musi dać się poznać jako osoba su
mienna i wyważona w sądach, wykazać wiedzą 
i chętnie się nią dzielić. Najbardziej pracowici 
redaktorzy dostają propozycję przejęcia więk
szych obowiązków, w tym zarządzania po
szczególnymi działami wortalu.

NHL.com.pl wypracowało sobie pozycję 
czołowego polskiego źródła wiedzy o NHL, 
z którego korzystają także media masowe. Od 
2006 r. redaktorzy NHL.com.pl wielokrotnie 
komentowali wydarzenia ligowe i mecze NHL 
dla telewizji nSport i Polsat Sport Extra, współ
pracowali również z TVP. Pozostają w bliskim 
kontakcie z hokeistami, dzięki czemu np. Ma
riusz Czerkawski poinformował NHL.com.pl 
o kontrakcie z Toronto Maple Leafs trzy dni 
przed tym, jak zadzwonił do niego dziennikarz 
„Gazety Wyborczej”16.

Motywacje skłaniające fanów 
do tworzenia treści kulturowych
Wywiady pogłębione z twórcami NHL.com.pl 
oraz projektów z uniwersum Star Treka służyły 
poznaniu motywacji, które skłaniają ich do 
tworzenia. Przeprowadzone wywiady pozwoli
ły na podzielenie tych motywacji na trzy grupy. 
Zostaną one opisane poniżej.

Pierwszy rodzaj stanowią motywacje zwią
zane z jednostką i jej indywidualnymi właści
wościami. Można do nich zaliczyć takie wy
mieniane przez badanych motywy, jak:
-  zainteresowanie daną tematyką (Star Trek, 

hokej), danym projektem, dziedziną zwią
zaną z ich tworzeniem (np. film, literatura, 
dziennikarstwo),

-  chęć zabawy,
-  chęć spędzenia czasu w gronie osób intere

sujących się tą samą dziedziną,
-  chęć rozwoju osobistego.

Warto przy tym zauważyć, że motywacje te 
mogą mieć charakter autoteliczny (gdy twór
czość jest postrzegana jako wartość sama 
w sobie) albo heteroteliczny (gdy postrzega
ją  swoją działalność jako okazję do zdobycia 
pewnych umiejętności, które można wyko
rzystać w innym celu, także zawodowym). 
Respondenci podkreślali jednak często, że 
ich działalność nie jest ukierunkowana na 
zysk ekonomiczny, ale podejmowana przede 
wszystkim z chęci miłego spędzenia wolnego 
czasu17.

Motywy ukierunkowane na jednostkę wy
nikają najczęściej z indywidualnych potrzeb. 
Warto więc spojrzeć na wymieniane przez re
spondentów motywy przez pryzmat koncepcji 
Maslowa opisującej hierarchię potrzeb czło- 
wieka18. Wiele z nich jest związanych z za
spokajaniem potrzeby przynależności (będą
cej w hierarchii potrzeb tuż za podstawowymi 
potrzebami fizjologicznymi i potrzebą bez
pieczeństwa); zwłaszcza wówczas, gdy jed
nostka uczestniczy w sieci społecznej zajmu
jącej się twórczością lub gdy czuje się silnie 
związana ze społecznością fanowską. Wydaje 
się, iż dla niektórych przynajmniej respon
dentów istotne jest właśnie to, że zabawę 
praktykuje się wspólnie z innymi, np. [r12] 
podkreśla: „nawiązały się między nami przy
jaźnie, [...] dobrze jest robić coś, co sprawia 
nam przyjemność, nawet kosztuje czas, ale 
robić to w gronie dobrych przyjaciół, kole
gów”.

Twórczość fanowska bywa też związana 
z chęcią zaspokojenia potrzeby szacunku 
i uznania ze strony innych -  przy czym jeśli mo
tywem respondentów jest właśnie pragnienie 
pochwały, to oczekiwanie to kierują oni zazwy-

16 Pakiet informacyjny serwisu NHL.com.pl (2006) udostępniony autorom artykułu przez redakcję wortalu.
17 Koresponduje to z klasycznym podejściem Johana Huizingi, który podkreślał, że zabawa jest działaniem bez

interesownym, będącym celem samym w sobie, podejmowanym dla czystej przyjemności, która się z nią wiąże. Por. 
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 31.
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czaj w stronę innych fanów. Dzieje się tak rów
nież dlatego, że to fani, znając dane zjawisko, są 
w stanie najpełniej ocenić wartość nowych 
utworów. Zaangażowanie w twórczość fanow- 
ską pozwala też zaspokoić najwyższą w opisy
wanej przez Maslowa hierarchii potrzebę samo
realizacji: dążenia do rozwoju swoich możliwo
ści, realizacji stawianych sobie celów, zdoby
wania wiedzy. Podsumowując, jednymi z naj
ważniejszych motywacji, którymi kierują się fa- 
ni-twórcy, są pasja, zabawa i samorealizacja.

Przykłady wypowiedzi wskazujących rolę 
pasji jako motywacji:
[r7] [Mnie do tworzenia] skłonił Star Trek The 

Next Generation. Piszę to całkiem serio. Ja
ko mały brzdąc zobaczyłem ten serial po raz 
pierwszy i po długich fantazjach w temacie 
„co by było gdyby” uznałem, że można 
spróbować przenieść swoje fantazje na pa
pier.

[r9] Do podjęcia takiej formy twórczości skło
niła mnie tylko i wyłącznie pasja do hokeja. 
Jest to sport którym pasjonuję się od blisko 
dziesięciu lat i w tej chwili nie wyobrażam 
sobie sytuacji w której, np. nie wiedziałbym 
co dzieje się z moją ulubioną drużyną. Jest 
to ważna część mojego życia.

[r11] Początki publikacji wynikały z czystej pa
sji i chęci wyrażenia swoich opinii na tema
ty, które mnie interesowały.

[r15] NHL stało się kilka lat temu moją pasją 
i wciąż nią pozostaje, a że dziennikarstwo 
także znajduje się w sferze moich zaintere
sowań, pisanie o hokeju sprawia mi przy
jemność (czy to tworzenie artykułów czy ko
mentowanie na forum wydarzeń wokół ligi. 
I tak długo, jak będę zakochany w tym spo
rcie i miał na tyle zapału i czasu, będę 
chciał o nim pisać.

Przykłady wypowiedzi wskazujących rolę za
bawy jako kluczowej motywacji:
[r1] W „Horizonie” motywacją jest raczej chęć 

miłego spędzenia wolnego czasu, zabawy. 
[r2] [To] realizacja dziecięcych marzeń, żeby 

żyć w tym wszechświecie. Jest w tym ele
ment zabawy.

[r5] Mam dzięki temu również sporo zabawy.

[r18] Zajmuje się tym, bo lubię to robić, traktu
ję  to jako swego rodzaju hobby.

Przykłady wypowiedzi wskazujących rolę in
dywidualnego rozwoju jako motywacji:
[r1] Ludzie, którzy sądzą, że niczego nie można 

się nauczyć przy takim projekcie, są w błę
dzie, ponieważ bardzo dużo się nauczyłem, 
jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi w takich 
specyficznych sytuacjach 

[r6] Obecnie częściej traktuję pisanie opowia
dań fanowskich jako formę trenowania 
umiejętności, uczenia się i eksperymento
wania z nowymi technikami.

[r17] Od początku sprawiało mi to sporo frajdy, 
a poza tym pomogło nauczyć się lepiej pisać 
w ojczystym języku -  na pisemnej maturze 
właśnie formą udawało się zdobyć więk
szość punktów.

[r18] [Traktuję to] także jako kapitał na przy
szłość -  nigdy nie wiadomo, co człowiek bę
dzie w życiu robił.

Jako ważny motyw respondenci często także 
wymieniają chęć wniesienia własnego wkładu 
w zjawisko, którego są fanami. Fani Star Tre
ka mówią np. o chęci zrobienia własnego Star 
Treka [r1], chęci pokazania czegoś własnego 
w danym świecie, własnych realiów, własnych 
bohaterów [r6], chęci wprowadzania do dane
go świata własnych pomysłów [r5]. Jest to mo
tywacja sytuująca się na pograniczu motywacji 
ukierunkowanej na jednostkę i motywacji 
ukierunkowanej na własną społeczność. Z jed
nej strony jest to bowiem realizacja jednostko
wych wizji czy marzeń, a także sposób na za
spokojenie potrzeby samorealizacji. Z drugiej 
zaś strony fani postrzegają swoją twórczość ja 
ko rozwinięcie uniwersum, które jest wspól
nym dobrem. Twórczość fanowska to ich zda
niem cenny wkład do uniwersum, które ofi
cjalnie jest tworzone tylko przez wytwórnię, 
ale nieoficjalnie może obrastać w nowe różno
rodne pomysły, postacie, wersje wydarzeń. Dla 
fanów Star Treka twórczość fanowska była 
szczególnie ważna w momencie, gdy na kilka 
lat zamarła produkcja nowych oficjalnych 
utworów spod tego znaku. Dawała możliwość
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nie tylko kontaktu z ulubionym uniwersum, ale 
też wpływania na rozwój fikcyjnych wyda- 
rzeń19.

Pozostałe motywy wymieniane przez re
spondentów są ukierunkowane na jakąś zbioro
wość. Może to być niewielka grupa, wraz 
z którą jednostka prowadzi daną działalność, 
albo -  nieco szerzej -  grupa (najczęściej pol
skich) fanów danego zjawiska. W obu przypad
kach jednak jest to nieduża społeczność powią
zana wspólnymi zainteresowaniami i często re
lacjami towarzyskimi. Z tego względu określi
liśmy ten rodzaj motywacji jako ukierunkowa
ną na własną społeczność. Dla wielu respon
dentów twórczość fanowska jest sposobem na 
zdobycie grupy znajomych zainteresowanych 
tym samym zjawiskiem. Często autorzy tworzą 
z myślą, że krąg odbiorców ich dzieł będzie się 
ograniczał do niewielkiej grupy innych fa- 
nów20. Respondenci podkreślają też znaczenie 
dzielenia się wiedzą i pracy na rzecz społecz- 
ności21.

Przykłady wypowiedzi wskazujących na te
go rodzaju motywację:
[r1] To jest bardzo związane z rozmawianiem, 

spotykaniem się, widywaniem się na żywo, 
budowaniem grupy towarzyskiej, która przy 
Horizonie dobrze się bawi. [...] Robimy to 
dla innych fanów .

[r8] Prezentowałem opowiadania znajomym 
w Trekville i tam spotykały się z przychylną 
oceną. [...] Chodzi mi o to, że efektami na
szej pracy możemy dzielić się z innymi 
i chyba to przynosi nam dużą, jeśli nie naj
większą satysfakcję.

[r9] Chciałbym, życzyłbym sobie żeby czytelni
kom podobały się moje teksty. Chciałbym

żeby czytali je w całości, bo uważają że są 
ciekawe i można się z nich dużo dowiedzieć. 
Jeżeli choć kilka osób wypowie się pochleb
nie na temat moich dzieł, to tym lepiej. Mi
łe słowa jeszcze bardziej motywują do cięż
szej pracy.

[r13] Nas do pracy na NHL.com.pl nakręca tak 
naprawdę feedback ze strony czytelnika. 

[r14] Teraz jest to bardziej pisanie dla grupki 
pasjonatów i znajomych. [...] Lubię, gdy p i
szę coś, co wywołuje dyskusję -  przyjemnie 
jest oczywiście usłyszeć pochwały za to, co 
się napisało, jednak dobrze, gdy ktoś potra
f i  rzeczowo podyskutować.

Motywacje respondentów bywają też ukie
runkowane na społeczeństwo, rozumiane ab
strakcyjnie jako zorganizowana, szeroka 
zbiorowość. Zbiorowość tę cechuje pewna 
kultura oraz określone normy i wartości wy
rażające się poprzez prawo, życie publiczne 
czy powszechnie aprobowane zwyczaje. Ten 
rodzaj motywacji nazwaliśmy więc ukierun
kowaną na społeczeństwo. Do tej kategorii 
zaliczyliśmy także takie motywacje, jak pro
mowanie danej marki, upowszechnianie wie
dzy o danym zjawisku czy informowanie sze
rokiej publiczności o dziedzinie, której jest 
się fanem. Jeżeli dana dziedzina jest uważana 
przez fanów za wartościową, to są oni zdania, 
że inni ludzie skorzystają, jeśli się z nią zapo
znają. Upowszechnianie wiedzy na dany te
mat bywa przez nich postrzegane jako rodzaj 
misji.

Przykłady wypowiedzi wskazujących na tę 
motywację:
[r1] [Twórczość fanowska] wzbogaca kulturę

18 A. Maslow, Motywacja...
19 Stworzenie własnego utworu inspirowanego danym zjawiskiem bywa także formą buntu wobec producen

tów, którzy często zdaniem fanów nie rozumieją idei zjawiska, do którego mają formalne prawa. Por. H. Jenkins, 
Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture, New York-London 1992.

20 [r7]: Taka twórczość bardzo rzadko wychodzi poza kręgi ludzi zainteresowanych konkretnym utworem i twór
czością z nim związaną.

21 Warto na marginesie zauważyć, że dany utwór czy projekt mogą stać się ważnym dla danej społeczności, 
sprzyjając jej integracji i wyrażając jej tożsamość. Film (fanserial) Horizon jest w środowisku polskich fanów Star 
Treka dobrze znany i bardzo ceniony, a jego twórcy cieszą się na ogół szacunkiem i uznaniem innych fanów. Wie
lu fanów wspomaga lub wspomogło projekt (pomoc w realizacji, gra na planie czy nawet wsparcie finansowe), co 
niewątpliwie wzmacnia więź wspólnotową.
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[...]. [To] pokazanie, że można wziąć spra
wy w swoje ręce.

[r6] Sądzę, że twórczość fanów przede wszyst
kim ma służyć i służy przybliżeniu innym 
osobom oryginalnych dzieł oraz ich promo
cji.

[r13] Taką mamy też misję redakcji, czyli wła
śnie popularyzację wiedzy o hokeju.

[r14] Na początku miałem przekonanie o misji 
szerzenia wiedzy hokejowej wśród ciemne
go ludu. [...] [Twórczość fanowska] w ja 
kimś stopniu przyczynia się do wzrostu po
czucia sprawstwa, partycypacji w wydarze
niach. Coraz bardziej przyzwyczajamy się, 
że nie jesteśmy jedynie biernym odbiorcą 
informacji, ale także możemy mieć udział 
w ich tworzeniu.

Szczególnie znamienna w tym kontekście wy
daje się jednak wypowiedź [r17]: Mam też ci
chą nadzieję, że poprzez współtworzenie serwi
su przyczyniam się do popularyzacji hokeja 
w Polsce. [...] Moim zdaniem twórczość fanow- 
ska w wielu dziedzinach jest czymś istotnym, 
szczególnie, jeśli dotyczy dziedzin, które nie są 
zbyt popularne i nie mają żadnej -  nazwijmy to 
profesjonalnej -  alternatywy. Powód jest prosty 
-  inni mogą skorzystać z Twojej wiedzy, zainte
resować się tematem, znaleźć informacje. [... ] 
Fani potrafią zarazić swoją pasją innych, po
kazać coś, czego nie widziało się wcześniej lub 
miało o czymś znikome pojęcie. Stanowią nie
jako poszerzenie horyzontów, także kulturo
wych.

Wartości, motywacje i kultura 
hakerska
Talcott Parsons, opisując strukturę działania 
społecznego, zwraca uwagę, że jednostka 
w kreowaniu swojego działania kieruje się 
z jednej strony indywidualnymi motywami, 
a z drugiej istniejącymi w danym społeczeń
stwie normami i wartościami. Działanie wyni
ka z pewnych indywidualnych potrzeb, ale to 
kultura podsuwa akceptowalne bądź zalecane

sposoby zaspokajania tych potrzeb22. Tak jest 
też w przypadku naszych respondentów. Podję
cie twórczości fanowskiej może wynikać z ich 
psychicznych potrzeb, ale to kultura podpowia
da, że można je zaspokoić właśnie poprzez te
go rodzaju działalność.

Wydaje się, że tym elementem kultury nor
matywnej, który podsuwa badanym pomysły 
na zaspokojenie potrzeb, jest etyka hakerska. 
W ujęciu Pekki Himanena nadrzędną wartością 
tejże jest twórczość, do której prowadzą inne 
wymieniane przez niego wartości -  pasja, wol
ność, otwartość, praca na rzecz dobra wspólne
go, aktywność, dbałość o innych23. Sprawdzili
śmy zatem, czy jako motywacje do tworzenia 
fani wymieniają inne wartości, które wyliczył 
Himanen.

Prawie wszyscy respondenci wymieniają 
pasję jako motywację, którą kierują się w swo
jej działalności. Zjawisko, w ramach którego 
uprawiają twórczość, jest dla nich czymś wię
cej niż rozrywką czy fragmentem kultury popu
larnej. Podkreślają, że zjawisko to stanowi 
ważną część ich życia, darzą je głębokimi po
zytywnymi emocjami, są skłonni poświęcić mu 
wiele zasobów (np. wolnego czasu, pieniędzy), 
niekiedy nawet czują w stosunku do niego ro
dzaj zobowiązania. Twórczość fanowska w ra
mach tej a nie innej dziedziny jest przez nich 
rozpatrywana jako -  jak to ujmuje [r2] -  „ro
dzaj hołdu” złożonego tej dziedzinie. Podjęcie 
działania pod wpływem pasji jest związane 
przede wszystkim z motywami ukierunkowa
nymi na jednostkę, jednak to kultura norma
tywna legitymizuje taką motywację. To etyka 
hakerska stanowi, że można (a może nawet 
trzeba) podejmować działania pod wpływem 
pasji.

Respondenci często wymieniają również 
wartości wspólnotowe. Dla części z nich waż
ną motywacją jest możliwość wspólnej pracy 
z osobami podzielającymi ich pasję, nawiąza
nie z nimi relacji i więzi, dzielenie się wiedzą. 
W tym kontekście można postrzegać twórczość 
fanowską jako sposób na zaspokojenie potrzeb

22 T. Parsons, The Structure o f Social Actions, New York 1968.
23 P. Himanen, The H acker., s. 141.
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uznania czy przynależności, chociaż to kultura 
podpowiada, jaka przynależność jest pożądana 
oraz z czyjej strony można oczekiwać gratyfi- 
kującego uznania.

Jako motywacja bywa też wymieniana dba
łość o innych i o otoczenie, co z kolei można 
powiązać z motywacją ukierunkowaną na spo
łeczeństwo. Niektórzy respondenci postrzegają 
bowiem swoją działalność jako misję, wkład 
dla społeczeństwa.

Takie wartości zawarte w etyce hakerskiej, 
jak wolność, otwartość czy aktywność nie są 
wymieniane przez respondentów expressis ver- 
bis. Są one jednak obecne w działaniach bada
nych jako niezbędne warunki uprawiania twór
czości fanowskiej, która odwołuje się do zjawisk 
kultury popularnej i musi mieć zapewnioną swo
bodę ich interpretacji (fani zajmujący się twór
czością w ramach Star Treka często rozpatrują tę 
twórczość jako właśnie rodzaj interpretacji).

Badani twórcy często wspominają nato
miast, że ich aktywność nie jest nastawiona na 
zysk, a na miłe i twórcze spędzanie wolnego 
czasu -  przy czym podkreślają również saty
sfakcję ze współpracowania z innymi. Taka ko
operacja nie tylko pomaga zyskać uznanie gru
py odniesienia (wartość istotną zarówno w spo
łecznościach fanowskich, jak i hakerskich), jest 
także sposobem na zyskanie przyjaciół i pro
wadzenie życia towarzyskiego.

Jednostki, podejmując działania, nie muszą 
mieć pełnej świadomości tego, jakie wartości 
wpływają na ich decyzje. Kultura, w tym także 
system aksjonormatywny, jest bowiem przez 
ludzi zinternalizowana na poziomie praktyki; 
ludzie wiedzą, jak należy się zachować, ale 
często nie potrafią nazwać norm czy wartości, 
którymi się kierują. Anthony Giddens nazwał 
to zjawisko świadomością praktyczną: aktor 
dysponuje wiedzą niezbędną do poruszania się 
swobodnie po społecznej scenie, ale rzadko po
trafi ją dyskursywnie sformułować24.

Badani nie zawsze mają pełną świadomość 
roli, jaką pełni ich działalność. Część z nich

uważa, że jest to zwykłe hobby, działanie „po 
prostu dla zabawy”. Jak jednak zauważa Johan 
Huizinga, chociaż zabawa jest podejmowana 
przez ludzi ze względu na przyjemność, jaką 
sprawia, to jej funkcją (której jednostki nie mu
szą sobie uświadamiać) jest integracja społecz
na i konstruowanie wspólnej kultury25.

Z drugiej strony w wywiadach pojawiają 
się -  wymieniane wprost -  takie wartości, jak 
bezinteresowna działalność podejmowana pod 
wpływem pasji, swoboda wyboru swej aktyw
ności, wartości wspólnotowe, altruizm czy mi
sja, oraz takie określenia, jak np. kultura party
cypacji. Oznacza to, że internetowi twórcy zda
ją  się rozumieć doniosłość twórczości fanow- 
skiej oraz dostrzegać wartość tego, że robią coś 
bezinteresownie nie tylko dla zabawy, ale rów
nież dla wspólnego dobra, dla innych ludzi. Nie 
powinno to dziwić, jeżeli przyjmie się za Gid- 
densem, że wiedza formułowana przez socjolo
gów łatwiej przenika obecnie do wiedzy po
tocznej i praktycznej26.

Podsumowanie
Istnieje wiele motywacji twórczości amator
skiej w internecie, z których znaczna część -  
zgodnie z zaproponowaną w artykule typolo
gią -  jest ukierunkowana na jednostkę. Nie
które z nich, jak potrzeba przynależności i sa
morealizacji, nawiązują do klasycznej hierar
chii potrzeb Maslowa. Badani twórcy często 
wspominali, że ich aktywność jest nastawiona 
na miłe i twórcze spędzanie wolnego czasu, na 
współpracę z innymi osobami zainteresowany
mi tym samym zjawiskiem. Uwaga poświęca
na konkretnej grupie osób, ich opiniom i ocze
kiwaniom, została przez nas umieszczona 
w kategorii motywacji ukierunkowanych na 
własną społeczność. Trzecią kategorię stano
wią motywacje ukierunkowane na społeczeń
stwo, do których należy poczucie misji i za
miar popularyzacji ulubionego zjawiska za
równo w bliższym, jak i dalszym otoczeniu. 
Respondenci przyznają, że prowadzona przez

24 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, Poznań 2003, s. 45.
25 J. Huizinga, Homo...
26 A. Giddens, Social Theory and Modern Sociology, Stanford, Calif. 1987, s. 30.
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nich działalność stała się z czasem nieformal
nym zobowiązaniem; część z nich zdaje się 
również uważać, że Polacy coś zyskaliby, gdy
by zdobyli większą wiedzę o przedmiocie ich 
zainteresowania.

Przywoływany już kilkakrotnie Anthony 
Giddens podkreśla, że działania społeczne są 
z jednej strony ukierunkowane na pewne war
tości, a z drugiej strony przyczyniają się do ich 
umocnienia w społeczeństwie27. Z tego też 
względu twórczość fanowska nie tylko odwo
łuje się do etyki hakerskiej, ale także sprzyja -  
o czym pisze Himanen -  budowie opartego na 
niej społeczeństwa.

Jednocześnie warto podkreślić znaczenie 
twórczości fanowskiej dla rozwoju społe
czeństwa obywatelskiego. Twórczość owa, 
jak pisze Jenkins, wiąże się bowiem nie tylko 
z poczuciem uczestnictwa w wąskiej wspól
nocie fanowskiej, ale także z obywatelską ak
tywnością. Biorąc media „w swoje ręce”, in
ternauci zaczynają rozumieć, że mogą wziąć 
„w swoje ręce” wiele innych dotyczących ich 
spraw28. Co ważniejsze, wśród motywacji 
wymienianych przez badanych twórców, 
oprócz zabawy i pasji, pojawiło się także po
czucie misji.

27 Tamże.
28 H. Jenkins, Kultura..., s. 200.
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STRESZCZENIE
Internet jest złożonym fenomenem, który może być rozpatrywany także jako magazyn różnych 
treści: zarówno tych produkowanych instytucjonalnie i dystrybuowanych przez media maso
we, jak i tych, które są nieustannie wytwarzane przez zwykłych użytkowników sieci. Treści po
chodzące z głównego nurtu często stanowią impuls dla tworzenia i publikowania w sieci treści 
oddolnych, a w efekcie dla aktywniejszego uczestnictwa w kulturze. Jednym z najważniej
szych przejawów tak rozumianej partycypacji jest twórczość fanowska, czyli praca fanów nad 
indywidualnymi lub kolektywnymi projektami w ramach pasjonującego ich zjawiska. Autorzy 
analizują motywacje twórczości polskich miłośników dwóch produktów o charakterze global
nym: serii Star Trek oraz ligi hokejowej NHL (National Hockey League). Obie marki charak
teryzuje znikoma ekspozycja w tradycyjnych polskich mediach i fakt posiadania niewielkiego, 
ale bardzo aktywnego grona ich fanów.

ABSTRACT
As a very ambiguous and multi-faced social phenomenon, the Internet can be approached as an 
open storage of various content. Such content is produced either by the industry and distribu- 
ted by mass media, or -  independently -  by Internet users themselves. The mainstream content 
often becomes an impulse to create and publish grass root content, as well as -  in effect -  to 
participate actively in culture. Fan creativity is one of the most important displays of such par- 
ticipation. The authors focused on motivations for the creativity of Polish fans of two global 
products: Star Trek and the National Hockey League (NHL). These brands share an important 
characteristic: low mass-media exposure and sparse but very active circle of fans.
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