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W sieci bestsellerów
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krakowskie, październikowe targi 
książki od lat cieszą się niesłabnącą 

popularnością wśród czytelników. w sło‑
neczną sobotę, 26 października, hala tar‑
gowa przy ulicy centralnej była wypełnio‑
na po brzegi, autorzy i autorki masowo 
oblegani (celowo nie napisałam pisarze 
i pisarki, bo nie tylko oni licznie odwie‑
dzali targi; aktorzy, aktorki, piosenkarki, 
celebryci wszelkiego autoramentu także 
pofatygowali się na krakowskie święto 
książki). szczególnie popularne okazały 
się dwie grupy autorów – znani, cenie‑
ni, związani z mainstreamem i z ciągle – 
mam nadzieję – istniejącą literaturą wy‑
sokoartystyczną, jak np. Julia Hartwig, 
oraz twórcy bestsellerów. Bardzo długa 
kolejka ustawiła się do stanowiska, na 
którym podpisywali książki Åsa lars‑
son (nie od dziś szwedzkie kryminały 
mają rzesze wiernych czytelników) czy 
zygmunt miłoszewski (jego Bezcenny 
cieszy się stałym powodzeniem). naj‑
większy tłok panował jednak przy stoi‑
sku, na którym można było kupić star‑
sze i nowsze powieści katarzyny micha‑
lak, godnej następczyni izabeli sowy (jej 

„owocowa”, trójdzielna saga swego czasu 
była niezwykle chętnie czytana – Smak 
świeżych malin (2003), Herbatniki z jago‑
dami (2003) i Zielone jabłuszko (2004)), 
młodszej koleżanki moniki szwai (dzien‑
nikarki, która zadebiutowała w 2003 ro‑
ku na poły autobiograficzną powieścią 
Jestem nudziarą). tak, bestsellery mają 
się dobrze, ale zaznaczam, że mam na 
myśli te z kręgu szeroko pojętej litera‑
tury popularnej. to o nich chcę napisać, 
próbując zastanowić się, jaką rolę w ich 
fenomenie odgrywają internet, blogi, 
profile czytelników indywidualnych, ale 

i grupy czytelnicze na facebooku, portale  
czytelnicze.

Bestsellery zyskały sojuszników i roz‑
licznych komentatorów w przestrzeni 
wirtualnej. są nimi wielbiciele szczegól‑
nie popularnych książek, jak i ich zacie‑
kli wrogowie,wchodzący w role kryty‑
ków. szczególnie dobrze sprzedające się 
publikacje szybko przestają być jedynie 
książką, towarem, stają się narzędziami 
(nie)porozumienia, łączą, dzielą, zbliżają 
do siebie autora i czytelników, ignorując 
głosy krytyków profesjonalnych utyskują‑
cych na postępującą komercjalizację try‑
bów lekturowych, na ilościową domina‑
cję literatury bestsellerowej. Generowany 
przez nią kapitał, czy tego chcemy, czy 
nie, wyraźnie modeluje kulturę jako taką, 
nawet wtedy, gdy odniesienia do bestsel‑
lerów dokonują się przez negację. Będąc 
uczestnikami kultury, nawet jeśli nie bie‑
rzemy udziału w bestsellerowym festiwa‑
lu czytelnictwa, stykamy się przynajmniej 
z jego odpryskami. Bestsellery nie tylko 
coraz śmielej zadomawiają się w sieci, ale 
także same stają się siecią, w którą wpa‑
dają kultura, czytelnicy, krytycy, dystry‑
butorzy, wydawcy. 

nawet z pobieżnego przeglądu najle‑
piej sprzedających się książek ostatnich 
lat, ale i ostatnich miesięcy – np. trylo‑
gia Millenium stiega larssona (Mężczyź‑
ni, którzy nienawidzą kobiet (2005, pol. 
2008), Dziewczyna, która igrała z ogniem 
(2006, pol. 2009), Zamek z piasku, któ‑
ry runął (2007, pol. 2009,)) oraz tetralo‑
gia o wampirach amerykanki stephenie 
meyer: Zmierzch (2005, pol. 2007), Księ‑
życ w nowiu (2006, pol. 2007), Zaćmienie 
(2007, pol. 2008), Przed świtem (2008, pol. 
2009); słynna trylogia o mrocznym Greyu 
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autorstwa e.l. James (2011; o której pisze 
w niniejszym numerze anna Pochłódka); 
pokrewna, erotyczna, równie mroczna 
trylogia (a jakżeby inaczej) sylvii June Day 
o Gideonie crossie (Dotyk Crossa, Płomień 
Crossa, Wyznanie Crossa biją na świecie 
rekordy popularności; w Polsce wydane 
w 2012 roku, także szybko znalazły sporą 
grupę fanek) i kolejna trzyczęściowa opo‑
wieść, tym razem polskiej autorki, anny 
Ficner ‑ogonowskiej – Alibi na szczęście 
(co ciekawe, to książka debiutancka), Krok 
do szczęścia i finalna Zgoda na szczęście1  –  
wynika pewna prawidłowość. Żywiołem 
bestsellerów jest seryjność – zarówno tych 
adresowanych do dorosłych czytelników, 
jak przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 
(choć wiadomo, że starsi też chętnie po 
nie sięgają). Przykładami mogą być su‑
zanne collins Igrzyska śmierci (2008, pol. 
2009) i ich kolejne odsłony: W pierścieniu 
ognia (2009, pol. 2009) i Kosogłos (2010, 
pol. 2010), niedawno zekranizowane; po‑
dobnie jak świetnie sprzedające się Dary 
Anioła cassandry clare – część pierwsza 
to Miasto kości2 (2007, pol. 2009). czytel‑
nicy i czytelniczki szybko przywiązują się 
do bohaterów, niecierpliwie oczekują na 
kolejne części ich przygód. ekranizowa‑
ne ze sporym rozmachem, nie tylko przy‑
ciągają widzów do kin, lecz także powo‑
dują lawinowy wzrost liczby czytających. 
o czym to świadczy? otóż, literatura i ki‑
no stymulują się wzajemnie, przy czym 
ogromną rolę w kreowaniu przestrzeni 
krytycznej odgrywają czytelnicy/czytel‑
niczki amatorzy/amatorki, sięgający po 
lekturę dla przyjemności, ale niezatrzy‑
mujący jej dla siebie. wielbiciele bestselle‑
rów chętnie dzielą się swoimi wrażeniami 
lekturowymi w sieci, stającej się idealnym 

medium dla wirtualnych wspólnot czy‑
telniczych – które mają zupełnie realny 
wpływ na kształt rynku książki. szybkość 
przekazu, możliwa, choć nie zawsze prak‑
tykowana anonimowość sądów, niemal‑
że nieograniczony potencjalny zasięg to 
cechy amatorskiego dyskursu krytycz‑
nego, dzięki któremu bestsellery zyskują 
zarówno sprzymierzeńców, jak i namięt‑
nych przeciwników – choć, jak wiadomo, 
negatywne opinie niekoniecznie odstra‑
szają ewentualnych członków wspólnot 
fanów, wręcz przeciwnie, są elementem 
napędzającym koniunkturę i ożywiają‑
cym dyskusje.

Popularność „segmentowanych” best‑
sellerów idzie w parze ze sporym powo‑
dzeniem książek stanowiących odrębne, 
zamknięte światy i wykraczających poza 
pole ściśle literackie w kierunku litera‑
tury dokumentu osobistego. i tak, od lat 
kolejne powieści autorstwa Jodi Picoult 
(absolwentki pedagogiki na uniwersyte‑
cie Harvarda, tworzącej rzetelną literatu‑
rę społecznie zaangażowaną, pisaną ze 
sporym znawstwem meandrów ludzkiej 
psychiki, poruszającą niełatwe kwestie: 
przemocy, samobójstw wśród nastolat‑
ków, niełatwych relacji międzyludzkich. 
Czarownice z Salem Falls i Krucha jak lód 
zostały sfilmowane) spotykają się z nie‑
zwykle ciepłym przyjęciem, w bibliote‑
kach często tworzone są listy oczekują‑
cych na ich wypożyczenie. utożsamiana 
z dobrą marką jest katarzyna Grochola, 
felietonowy Trochę większy poniedziałek 
(2013) okupuje szczyt listy bestsellerów3. 
nadal świetnie sprzedaje się Gombro‑
wiczowski Kronos – szeroko zakrojona, 
chwytliwa kampania reklamowa, aura 
skandalu i retoryka odkrywania tajem‑
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nicy odniosły pożądany skutek, skoro od 
kilku miesięcy prywatne zapiski autora 
Ferdydurke figurują na liście najchętniej 
kupowanych książek. co ciekawe, choć 
tak rozchwytywany, Kronos niezwykle 
rzadko recenzowany był przez blogerów, 
krytyków ‑amatorów. czyżby tylko litera‑
tura popularna, lub inaczej, mniej wyma‑
gająca od czytelnika, cieszyła się uznaniem 
blogerów? nie zawsze tak bywa, choć nie‑
trudno zauważyć przewagę recenzji lite‑
ratury nieco lżejszej. myślę, że jest kilka 
powodów wyjaśniających to zjawisko. Po 
pierwsze: nieformalne grupy czytelnicze 
tworzące się na krytycznoliterackich pro‑
filach na facebooku czy też portalach czy‑
telniczych, a w końcu także na blogach 
krytyków ‑amatorów, ale również pisa‑
rzy, są wyraźnymi dowodami na plura‑
lizację obiegów literackich i wzmożoną 
dyspersję stylów lekturowych, w prostej 
linii prowadzącą do powstania zróżnico‑
wanych wspólnot interpretacyjnych. li‑
teratura popularna oferuje ich członkom 
cały szereg odczytań o wyraźnie osobi‑
stym nacechowaniu. Po drugie: nierzadko 
blogerzy i blogerki współpracują z kon‑
kretnymi wydawnictwami. współpraca 
ta przypomina nieco handel wymienny. 
wydawnictwo przesyła przyszłemu re‑
cenzentowi książki, za które ten rewan‑
żuje się (mniej lub bardziej) wnikliwymi, 
ale zawsze przychylnymi omówieniami. 
to skuteczna strategia reklamowa. Głos 
krytyka, będącego „zwykłym czytelni‑
kiem”, nierzadko brzmi donośniej i bar‑
dziej przekonująco od opinii profesjo‑
nalisty, wyraźniej dostrzegającego wady 
książek, nie zawsze odpowiadających je‑
go wyrafinowanym gustom. tu kryje się 
trzeci powód powodzenia krytycznych 

wypowiedzi amatorskich – będąc poje‑
dynczymi głosami, szybko przekształca‑
ją się w (prawie) zgodny chór oparty na 
wspólnocie doświadczeń lekturowych. Po 
czwarte: internetowa przestrzeń jest nie‑
bywale gościnna – każdemu daje takie 
same prawa (ale i stawia podobne wy‑
mogi, nie zawsze jednak brane pod uwa‑
gę) – każdy może zostać krytykiem/kry‑
tyczką, a dzięki temu, teoretycznie, brać 
czynny udział w kształtowaniu kultury. 
Jednostkowa wypowiedź staje się wtedy 
częścią polilogu. końcowym zatem efek‑
tem działalności krytycznej są nie tylko 
próby wpływania na popularność kon‑
kretnych tytułów, ale przede wszystkim 
komunikacja i uczestnictwo. nie chodzi 
więc tylko o propagowanie (potencjalnych 
lub faktycznych) bestsellerów w sieci, lecz 
także o możliwość podjęcia nowej roli – 
roli świadomego współtwórcy kultury. 
Publiczność literacka nie działa przecież 
w społecznej i artystycznej próżni, ona 
sama także jest częścią kultury, a best‑
sellery są owej kultury immanentnymi 
składowymi.

internet odgrywa bardzo ważną rolę 
nie tylko w dystrybucji i reklamie, lecz tak‑
że zapewnia innego rodzaju bezpośredni 
kontakt pomiędzy autorami bestsellerów 
a ich czytelnikami. tu mam na myśli stro‑
ny prowadzone przez pisarzy bądź pisar‑
ki. maciej maryl wskazuje na niezwykle 
istotny aspekt internetowej rzeczywistości, 
która dzięki aktywności jej uczestników 
staje się przestrzenią spotkania, z pewnoś‑
cią sytuowanego wyżej od samego przeka‑
zywania informacji: „internet nie tworzy 
jednakże «drugiego obiegu» czy «obiegu 
internetowego». w sieci spotykają się za‑
równo pisarze publikujący książki nakła‑
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dem własnym, jak i ci, których twórczość 
wydają małe oficyny i wielkie koncerny. 
obecność w internecie nie jest zatem sub‑
stytutem działań marketingu prowadzo‑
nych w innych środkach przekazu (prasa, 
telewizja), ale staje się powoli obowiąz‑
kiem pisarza współczesnego, stanowiąc 
kanał dostępu do odbiorcy. [ … ] Posiada‑
nie własnej strony internetowej lub choćby 
kilku wzmianek o sobie w sieci stało się 
nieodzowne, bo to właśnie w sieci pisarz 
ma największe szanse spotkać się z odbior‑
cą, który samodzielnie podejmuje decyzje 
czytelnicze”4.

niezwykle ciekawym, choć z pewnoś‑
cią także symptomatycznym dla całego 
zjawiska przykładem jest strona domo‑
wa katarzyny michalak, powieściopisarki, 
która z zapałem uprawia zarówno dłuż‑
sze formy narracyjne, jak i niezbyt rozbu‑
dowane opowiadania. wachlarz odmian 
gatunkowych, którymi całkiem sprawnie 
włada (choć dobry warsztat to nie wszyst‑
ko), jest dość barwny – opowieści oby‑
czajowe, niekiedy lekko psychologizujące, 
romanse, nieraz melodramatyczne, nie‑
raz sielankowe, powieść fantasy (Kroni‑
ki Ferrinu, dokładniej ich pierwsza część 
Gra o Ferrin. cztery kolejne są już na‑
pisane; to historia lekarki karoliny, po 
śmierci siostry ‑bliźniaczki decydującej 
się na przeniesienie do tajemniczej krainy, 
która, jak to zwykle bywa w takich przy‑
padkach, okazuje się przestrzenią walki 
dobra i zła, ale i miłosnego spełnienia), 
oraz bliskie społecznej literaturze zaan‑
gażowanej (i ewidentnie terapeutycznej) 
Nadzieja czy Bezdomna. Jednak nie sama 
sprawność warsztatowa jest kluczem do 
sukcesu michalak (pisze dużo, szybko, 
potoczyście), ale poruszana przez nią te‑

matyka – odpowiadająca na zapotrzebo‑
wanie rynku, a szczególnie czytelniczek 
samej kejt em jako prowadzącej stronę. 

kontakt internetowy kształtuje się ina‑
czej niż literacki. Familiarność, szybko 
skracany dystans, aktywność w komen‑
tarzach, bezpośrednie zwroty do komen‑
tujących wpisy, informacje o postępach 
w pracach nad kolejnymi powieściami 
sprzyjają budowaniu więzi. na stronie 
oprócz informacji o stanie zaawansowa‑
nia działań pisarskich umieszczone są 
linki do trailerów ilustrujących książki, 
np. do Poczekajki. słowo przekładane na 
obraz w oczywisty sposób zmienia po‑
strzeganie konkretnych tytułów, boha‑
terowie ucieleśniani przez aktorów stają 
się niemalże namacalni, a fikcyjny świat 
nabiera całkiem realnych wymiarów, su‑
gerując ponadto, iż fikcyjność opowieści 
jest swego rodzaju umową, a książkowy 
świat to świat równoległy. Jak się okazu‑
je – łudząco podobny do pozatekstowego, 
taki, do którego może trafić także czytel‑
nik, gdyż świat ten jest łatwo poznawalny, 
nie ‑obcy, a z pewnością bardziej atrak‑
cyjny od pozatekstowego. wzbogacony 
jest o walor swoistej liryczności, baśnio‑
wości, wzmacnianej przez niemalże pew‑
ny, choć niekoniecznie oczywisty, happy 
end. ważnym elementem porozumienia 
autorsko ‑czytelniczego jest odsyłacz do 
klubu miłośników książek katarzyny mi‑
chalak na facebooku. Profil fanowski sta‑
nowi odbicie, ale i interaktywne przedłu‑
żenie autorskiej strony. michalak chętnie 
rozmawia z oddanymi czytelniczkami na 
blogu, natomiast konto facebookowe słu‑
ży (tylko i aż) jako szybka oraz szeroko 
dostępna platforma komunikacji na linii 
autor – czytelnik i w tym przypadku jest 
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ona ograniczona głównie do zagadnień 
związanych z literaturą. 

nieco inaczej kształtuje swoje relacje 
z czytelniczkami5 magdalena witkiewicz, 
autorka poczytnej prozy (nie tylko) oby‑
czajowej. niedawno triumfy na listach 
bestsellerów święciła jej Opowieść nie‑
wiernej (2011). Pisarka gościła na targach 
książki, a podczas spotkania z czytelnika‑
mi w księgarni matras rozmawiała z mar‑
cinem wilkiem między innymi o swoim 
najnowszym utworze pt. Zamek z pia‑
sku. Prowadzony przez nią blog, jak rów‑
nież powiązany z nim profil na facebooku, 
przeważnie są skoncentrowane wokół za‑
gadnień literackich, niemniej prywatność 
dość często przedostaje się do wirtualnych 
rozmów z czytelnikami. w odróżnieniu 
od katarzyny michalak – poufałość ogra‑
niczającej do dyskusji o książkach – wit‑
kiewicz zbliża się do swoich czytelniczek 
dzięki zapraszaniu ich do udziału w jej ży‑
ciu pozaliterackim, np. dzieląc się planami 
zawodowymi, prywatnymi fotografiami, 
przytaczając fragmenty rozmów z mę‑
żem. Pisarka wyraźnie dba o zaznacza‑
nie współistnienia dwóch sfer jej życia: 
witkiewicz ‑pisarka (ciesząca się z każ‑
dej nowej książki, przychylnej recenzji) 
sąsiaduje z witkiewicz ‑żoną, bizneswo‑
man. na blogu przedstawia się w nastę‑
pujący sposób:

„Jestem pisarką. ale jeszcze przez ma‑
łe «p». Piszę czasem o lekkich sprawach, 
a czasem o poważnych w lekkim, a nawet 
bardzo lekkim stylu. staram się rozśmie‑
szać i wzruszać. Dla dzieci i dla dorosłych. 
i «tylko dla dorosłych» również.

Podobno moje powieści poprawiają 
nastrój. są lekiem na deszcz za oknem 
i nieco smutniejsze dni. moje książki za‑

wsze kończą się dobrze. niezależnie jakie 
przeciwności losu napotykają bohaterów 
na swojej drodze [ sic! ] – zawsze potem 
żyją «długo i szczęśliwie».

Jestem absolwentką uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańskiego studium Ban‑
kowości oraz Gdańskiej Fundacji kształ‑
cenia menedżerów”6.

autoprezentacja okazuje się konse‑
kwentną strategią kształtowania autorskie‑
go wizerunku. Przypominając, iż debiuto‑
wała dzięki monice szwai, która uznała, że 
przysłany jej Milaczek7 ma ogromny po‑
tencjał i zasługuje na wydanie, witkiewicz 
apeluje, by przede wszystkim doceniać sie‑
bie samych. a więc jest nie tylko pisarką, 
lecz także bywa terapeutką, namawia do 
pozytywnego myślenia. 

obok stron autorskich, w zasadzie obo‑
wiązkowo powiązanych z kontem na face‑
booku, działają też serwisy literackie lub 
strony poświęcone szeroko pojętej kul‑
turze literackiej, np. „booklips.pl”, „lubię 
czytać”, „czytam w wannie”, „czytanie nie 
boli”. Bardzo interesująco w tej perspek‑
tywie przedstawia się „lubimy czytać” – 
serwis opisywany jako „twoja interne‑
towa biblioteczka”. Dzięki zwrotowi do 
potencjalnego czytelnika/użytkownika, 
zachęcającemu do zalogowania się, aby 
móc w pełni uczestniczyć w książkowo‑

‑towarzyskim polilogu, szybko zostaje na‑
wiązana nić porozumienia. „lubimy czy‑
tać” składa się z czterech wydzielonych 
części (biblioteczka, książki, znajomi, gru‑
py), które umożliwiają sprawne przecho‑
dzenie od jednej do drugiej – pod praw‑
dziwym, realnym imieniem i nazwiskiem 
lub jako awatar stworzony na potrzeby 
portalu, będącego świetnym źródłem in‑
formacji o nowych książkach, szczegól‑
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nie popularnych wśród czytelników bądź 
uznawanych za ważne/kontrowersyjne/
wyjątkowe. Przede wszystkim jednak to 
nietuzinkowa, rozpisana na liczne głosy 
dyskusja krytyków ‑amatorów, znacznie 
wykraczająca poza ramy zwykłej wymiany 
informacji. kim są owi recenzenci? mar‑
cin rychlewski, poznański badacz lite‑
ratury, w niedawno wydanej Książce ja‑
ko towarze. Książce jako znaku. Studiach 
z socjologii literatury wskazał kilka ról, by 
tak rzec, społeczno ‑czytelniczych, które 
ogrywają miłośnicy (ale i badacze, produ‑
cenci) literatury. Pierwszą z nich jest ro‑
la czytelnika ‑pożeracza (czyta dużo i dla 
niekłamanej przyjemności), następne to: 
smakosz (podobny do pożeracza, ale o bar‑
dziej wysublimowanym guście, odporny 
na literaturę popularną), dietetyk (bywa 
teoretykiem, jest znawcą), kucharz (to kon‑
sument i wytwórca, autor i krytyk w jed‑
nym; może być zawodowcem, a może być 
amatorem), szef restauracji (to wydawca, 
traktujący recenzje jako towar, to pragma‑
tyk i ekonomista)8. Pośród założycieli, mo‑
deratorów, różnych osób współtworzących 
profile recenzenckie z pewnością znajdą 
się aktorzy ‑czytelnicy odgrywający każdą 
z wyliczonych ról, niemniej w optyce ni‑
niejszego artykułu wyraźnie widać, że dla 
nurtu bestsellerowego, z naciskiem na je‑
go popularny odłam, najważniejszy, obok 
kucharza i szefa restauracji, jest pożeracz – 
fan literatury niekoniecznie wysokoarty‑
stycznej, za to zapewniającej identyfikację 
z bohaterami lub odwołującej się do do‑
świadczeń życiowych czytelników. Poże‑
racz (działający trochę jak „niecierpliwy 
krytyk” andrzeja kijowskiego) spowino‑
wacony ze smakoszem – to, jak się wyda‑
je, główna rola odgrywana przez interne‑

towych krytyków ‑czytelników bestselle‑
rów, dla których znalazła się także osobna 
przestrzeń na portalu i profilu bestsellery.
net. twórcy bestsellerów.net podjęli się 
ambitnego zadania wyszukiwania, obser‑
wowania, układania w rankingi, opisy‑
wania i umiejscawiania na mapie rynku 
czytelniczo ‑wydawniczego książek szcze‑
gólnie poczytnych i pokupnych.

nieco inne oblicza internetowej kryty‑
ki bestsellerowej prezentują osobiste blogi, 
obliczone na autoprezentację krytyka, bę‑
dącego nie tylko recenzentem, lecz także 
kreatorem własnej indywidualnej repub‑
liki książkowej. wymienię dwa: „zielono 
w głowie” – blog prowadzony przez an‑
nę urbańską, i nieco liryczny, „w zaci‑
szu biblioteki”. oba są przede wszystkim 
nastawione na snucie opowieści o książ‑
kach, autorach – zarówno współczesnych, 
jak i tych dawniejszych. Bieżąca krytyka 
miesza się w nich ze szkicami o charak‑
terze historycznoliterackim. niebagatel‑
nymi zaletami przywołanych blogów są 
dopracowana szata graficzna i czytelna, 
intuicyjna nawigacja. Bestsellery bezko‑
lizyjnie sąsiadują z publikacjami specja‑
listycznymi, krytyczne impresje z artyku‑
łami skoncentrowanymi wokół jednego 
tematu, motywu, pisarza. sporą zaletą jest 
możliwość odtworzenia ścieżek powsta‑
wania tekstów, swobodnego przechodze‑
nia między nimi. Blogi zaangażowanych 
amatorów świadczą, w pewnej mierze, 
o potencjale, jaki drzemie w tej grupie.

Profile krytyczne na facebooku, blogi 
krytycznoliterackie, recenzje publikowane 
na portalach księgarskich i książkowych 
w klarowny sposób potwierdzają oczy‑
wistą tezę o zróżnicowanym charakterze 
czytelniczego odbioru. Bestsellery jako 
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najchętniej czytane, najczęściej komento‑
wane, przyczyniają się do powstania he‑
terogenicznych grup czytelniczych. Przy 
czym owa różnorodność nie przeszkadza 
w wydzieleniu zbioru wspólnych oczeki‑
wań czy podobnych motywacji. czytanie 
dla rozrywki, dla przyjemności, jako od‑
skocznia od pracy, jako doskonały sposób 
na zagospodarowanie nadmiaru czasu – 
np. podczas podróży, to czynność nieobo‑
jętna z kulturowego i społecznego punktu 
widzenia. symptomatyczne, że bestsellery, 
choć ewidentnie są adresowane do kon‑
kretnych, wyraźnie sprofilowanych grup 
czytelniczych, nierzadko trafiają do zgoła 
innych niż docelowe zespołów, okazują 
się atrakcyjne dla czytelników począt‑
kowo nie branych pod uwagę jako po‑
tencjalni fani. 

silnym elementem wspomagającym 
rozprzestrzenianie się bestsellerów jest 
internet i oferowane przez niego narzę‑
dzia. ich szeroki zasięg, acz teoretycznie 
ograniczony, w rzeczywistości jest kształ‑
towany przez preferencje czytelnicze, rzą‑
dzące się nie do końca przewidywalny‑
mi regułami. Profile miłośników lektur, 
blogi krytyków i krytyczek amatorów, są 
odwiedzane, komentowane, na bieżąco 
współtworzone przez osoby o konkret‑
nych sympatiach czytelniczych, starające 
się stale śledzić nowości, nie tylko gosz‑
czące na listach bestsellerów, lecz także 
funkcjonujące w obiegu alternatywnym, 
półoficjalnym, modelowanym przez in‑
dywidualne wybory lekturowe. na takich 
zasadach od długiego czasu funkcjonują 
w bestsellerowej (choć niekoniecznie „to‑
powej”, odnotowywanej np. przez znaczą‑
cych dystrybutorów jak empik czy matras 
czy budujące listy rankingowe czasopis‑

ma np. „Gazeta wyborcza”) cyrkulacji 
książki Philippy Gregory, angielskiej hi‑
storyczki i literaturoznawczyni, autorki 
m.in. kilkunastu powieści historycznych 
(część z nich została zekranizowana), be‑
letrystycznych wersji żywotów np. kobiet 
z dynastii tudorów (Kochanice króla, Dwie 
królowe), niefortunnych żon Henryka VIII. 
z popularności naprawdę interesujących 
i sprawnie napisanych powieści Gregory 
(twórczyni równie poczytnej Sagi rodu 
Laceyów) korzystają też inni autorzy be‑
letrystyki historycznej wydawanej przez 
książnicę: c.w. Gortner, renata czarne‑
cka, carolly erickson. cyrkulacja best‑
sellerów odbywa się więc zarówno w in‑
ternecie, jak i poza nim, choć rola tego 
tak ważnego medium jest nie do przece‑
nienia. ostatecznie jednak instancją roz‑
strzygającą, decydującą o powodzeniu 
bestsellerowej kampanii jest czytelnik/
czytelniczka, kierujący się zarówno włas‑
nymi upodobaniami, jak i wskazówkami 
od innych fanów lektur (którym ufa jako 
członkom wspólnoty), profesjonalnych 
krytyków czy wydawców. i choć można 
spróbować unikać bestsellerów w sieci, 
to nie można uciec przed siecią bestsel‑
lerów. Bestsellery w sieci zyskały znaczą‑
cego sprzymierzeńca – krytyka ‑amatora 
(często będącego kobietą); natomiast sieć 
bestsellerów zmienia się przez nieustają‑
ce przetasowania, świadczące o dynami‑
ce czytelniczego odbioru. tkwiąc w sie‑
ci bestsellerów, recenzent ‑amator zysku‑
je nie tylko możliwość wypowiedzenia 
się, lecz także świadomość, iż owa sieć 
jest na tyle mocna, że trudno ją rozerwać, 
i tak chytrze upleciona, że nie zawsze  
czujemy jej siłę.

anna Pekaniec
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Eco Szymborskiej

PRZYPISY
1 odsyłam do opublikowanego 22 paździer‑

nika 2013 r. przez „Gazetę wyborczą” spisu 
bestsellerów z sierpnia bieżącego roku: http:// 
wyborcza.pl/1,75475,14825044,co_czytaja_Po‑
lacy__lista_bestsellerow__Gazety_wybor ‑ 
czej__.html?utm_source=HP&utm_me ‑
dium=autopromoHP&utm_content=cu ‑
kierek1&utm_campaign=wyborcza#cuk  
[ data dostępu: 27.10.2013 ].

2 tamże.
3 tamże.
4 m. maryl, Kim jest pisarz (w internecie), „teksty 

Drugie” 2012, nr 6, s. 82.
5 to one, podobnie jak to było w wieku XIX, na‑

pędzają koniunkturę. kulisy owej tendencji 
kilka lat temu, z punktu widzenia historyczki 

Fotografia Dariusz tokarczyk

i krytyczki literatury, nakreśliła ewa kraskow‑
ska, natomiast elizabeth long wypowiada się 
o nich jako socjolog. zob. e. kraskowska, Ko‑
bieta jako czytelnik, czytelnik jako kobieta,[ w: ] 
tejże, Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury 
i teorii, Poznań 2007; e. long, O społecznej na‑
turze czytania, przeł. m. maryl, „teksty Drugie” 
2012, nr 6.

6 http://magdalenawitkiewicz.pl/informacje/ 
[ data dostępu: 29.10.2013 ].

7 http://magdalenawitkiewicz.pl/o ‑sprzeda ‑
waniu ‑siebie ‑slow ‑kilka ‑czyli ‑o ‑wydawaniu‑

‑czesc ‑2/#more ‑767 [ data dostępu: 29.10.2013 ].
8 zob. m. rychlewski, Książka jako towar, książka 

jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 
2013, s. 120 – 128.
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