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Nowe formy komunikacji interpersonalnej w najnowszej 
prozie polskiej i węgierskiej 

 Niniejszy szkic stanowi wstęp do większych badań nad współczesną literaturą polską i 

węgierską. Badania te będą nawiązywać do socjologii literatury i cech imagologicznych Pola-

ków i Węgrów. Pod względem merytorycznym zamierzam korzystać z pewnych osiągnięć 

teorii komunikacji i chcę zbadać to, w jaki sposób pojawia się w tekstach literackich ta tech-

niczna rewolucja w komunikacji interpersonalnej, jaką przeżywamy w ostatnim okresie, 

zwłaszcza w XXI wieku. Problematykę badań – bez zbędnego rygoryzmu teoretycznego – 

można by ująć w kilku zdaniach: co literatura potrafi robić z tym zjawiskiem, które obserwu-

jemy na co dzień, czyli z ogromnym rozwojem nowych technicznych możliwości komunika-

cji interpersonalnej. Jak pojawia się w utworach coraz większy wirtualny fragment naszego 

życia związany z korzystaniem z rozbudowanych i skomplikowanych telefonów komórko-

wych, smartfonów, tabletów i komputerów. Jak zmieniają się relacje międzyludzkie osób uza-

leżnionych od sms-ów, mms-ów, maili, internetu i portali społecznościowych, a w jaki sposób 

determinuje świat wirtualny nasze samopoczucie i sytuację egzystencjalną na co dzień. Na 

podstawie świata przedstawionego w tekstach autorów współczesnych zamierzam zbadać 

również to, jaki wpływ wywiera nasze wirtualne życie na rzeczywiste kontakty osobiste i re-

lacje międzyludzkie. 

 Interesuje mnie to czy fakty i stereotypy zakorzenione w obiegowej opinii o wirtual-

nym świecie znajdują potwierdzenie po pierwsze w teorii komunikacji i socjologii literatury, 

po drugie w strukturze fabularnej utworów literackich. Najbardziej interesuję się oczywiście 

literaturą, więc chcę zobaczyć, jakie tematy literatury współczesnej sprzyjają werbalizowaniu 

wspomnianych zjawisk, kto ze współczesnych autorów uważa za zadanie zająć się w swoich 

utworach tą tematyką i dla kogo nowe formy komunikacji interpersonalnej stanowią rele-

wantną stronę naszego życia.  

 Pewną trudność w badaniu tematu nowych form komunikacji stanowi fakt niemożno-

ści całkowitego wyjęcia własnych doświadczeń życiowych – absolutnie nienaukowych i co-

dziennych – z obszaru badań nad tekstem, gdyż związek między utworem literackim jako 

komunikatem i kodem a odbiorcą poruszającym się w określonym środowisku i kręgu kultu-

rowym w odróżnieniu od wielu innych tematów literatury współczesnej podejmujących sze-

roko rozumianą problematykę egzystencjalną jest w tym przypadku szczególnie ścisły. 

Nie ukrywam, że do podjęcia tego tematu zostałem ostatecznie sprowokowany faktem, 

że zobaczyłem na Facebooku swoje zdjęcia zrobione przez studentów z okazji różnych im-

prez naukowych i towarzyskich. Na tych zdjęciach znajduję się w gronie innych osób, więc 

nie dochodzi do naruszenia tylko i wyłącznie mojej prywatności, tym bardziej, że te fotografie 

dla nikogo nie są i nie mogą być kompromitujące. Niemniej jednak sam fakt „lajkowania” 

przez studentów tych zdjęć, wysyłania powiadomień o umieszczeniu tych fotografii w inter-

necie przez portale społecznościowe i sms-y świadczy o procesie, że każdy człowiek mimo 

swej woli przeistacza się z osoby prywatnej w osobę publiczną. W tym sensie też, że ujaw-

niona zostanie skomplikowana sieć naszych znajomości. I nie chodzi o sam fakt wizualnego 

pojawienia się w wirtualnym świecie, na stronach Facebooka lub YouTube, lecz o wszystkie 

konsekwencje wynikające z ogólnie dostępnych technicznych możliwości niezauważalnego 

nagrywania na przykład wykładów i innych zajęć uniwersyteckich, spotkań, rozmów prze-

prowadzanych między innymi przy pomocy Skype lub innych bezpłatnych programów umoż-
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liwiających zarejestrowanie i uwiecznienie każdej chwili i każdego słowa. Wiadomo też, że 

wirtualne życie zabiera nam coraz więcej czasu i powoduje nieprzewidziane i nieprzewidy-

walne wcześniej komplikacje. Jeśli bez zastanowienia się, niemalże automatycznie, bo to 

zajmuje tylko kilka sekund, odpisuję na Facebooku jednemu tylko studentowi na pytanie 

„kiedy jutro pan profesor będzie na uniwersytecie?”, nie mogę się dziwić, że setki osób bę-

dzie wiedziało, kiedy następnego dnia będę przebywał poza swoim domem. 

Literatura oczywiście żywo reaguje na te nowe problemy, ale w jaki sposób, właśnie 

to będzie stanowić temat badań. Interesuje mnie stopień pokoleniowego i środowiskowego 

uczestniczenia w świecie wirtualnym i wpływ nowych form komunikacji na fabułę – także 

fabułę postmodernistycznych utworów niefabularnych – oraz los bohaterów utworów literac-

kich. 

Jakie korzyści wynikają z tego typu badań? Literatura przed socjologami i innymi na-

ukowcami potrafi ostrzec czytelników przed potencjalnymi psychicznymi zagrożeniami i 

komplikacjami życiowymi wynikającymi z rewolucyjnego rozwoju techniki w dziedzinie 

komunikacji interpersonalnej. Podczas gdy przez wiele dziesięcioleci XX wieku komuniko-

wanie się ludzi – poza osobistym spotkaniem – ograniczało się praktycznie tylko do telefonu 

stacjonarnego i tradycyjnych listów przekazywanych przez pocztę, obecnie mamy coraz wię-

cej możliwości, nie do końca podlegających kontroli nawet przez samych użytkowników. 

Warto przypomnieć, że większość stosowanych do ostatnich dwóch dekad XX wieku sposo-

bów komunikacji, jak teleks, telefaks i nagrania filmowe nie stanowiły alternatywy dla bezpo-

średniej i osobistej wymiany informacji, stosowane były przede wszystkim w mediach, w 

życiu politycznym i gospodarczym, w kontaktach służbowych i handlowych. Telegramy ni-

gdy nie dawały możliwości natychmiastowego sprzężenia zwrotnego i kojarzone były przeka-

zywaniem najczęściej złych wiadomości czy gratulacji. Telefaks miał krótki okres rozkwitu i 

w prywatnych mieszkaniach rzadko kiedy stanowił środek bezpośredniej komunikacji. 

Faks jako nowe i istotne narządzie techniczne umożliwiające komunikowanie się osób 

prywatnych pojawia się jednak w polskiej adaptacji telewizyjnej sztuki argentyńskiej, więc 

nie polskiej autorki niemieckojęzycznej Ester Vilar (ur. 1935). Drama für drei Faxmaschinen 

(Zazdrość na trzy faksy). Zrealizowana została w 2001 r. przez Krystynę Jandę pod polskim 

tytułem Zazdrość. Niezapomniana kreacja samej Jandy oraz Doroty Segdy, Marii Seweryn i 

wreszcie Jana Englerta odsłania komediowo-farsowe sytuacje czworokąta miłosnego. Poprzez 

komunikowanie się trzech kobiet-rywalek przy pomocy faksu pokazuje początki przełomu, 

jaki dokonuje się w komunikacji interpersonalnej w wieku XXI. Nieosobisty, a jednak bardzo 

szybki kontakt i natychmiastowe sprzężenie zwrotne umożliwia spontaniczną, bezosobową i 

bezpardonową wymianę zdań, dzięki czemu sztuka stanowi znakomite studium psychiki ko-

biecej. Wykorzystywanie linii telefonicznej do przekazywania pisanego tekstu, więc ta forma 

komunikacji, która w końcu nie uzyskała szerokiego zastosowania w życiu prywatnym, do-

bitnie wskazuje na to, że bohaterki – trzy kobiety walczące o tego samego mężczyznę, męża 

najstarszej z pań – wcale nie muszą osobiście się znać, aby ujawnić przed sobą najskrytsze 

cechy charakteru. Należy przy tym zaznaczyć, że obieg informacji w tym utworze nadal jest 

zamknięty i pozostaje w relacji między nielicznymi osobami. Z wyłączeniem głosu, ale z wy-

korzystywaniem graficznych walorów ręcznie pisanych myśli. Szczególnego uroku dodaje 

fakt, że przez faks porozumieją się panie mieszkające w tym samym bloku z różnicą trzech 

pięter. 

Problematyka elektronicznego przekazu wszelkiej informacji – i to w jedną stronę, 

tylko w relacji nadawca → odbiorca, przy pomocy telewizji – pojawia się w literaturze wę-

gierskiej dużo wcześniej, już na początku siedemdziesiątych lat. Nie była to jeszcze telewizja 

interaktywna, ale magia obrazu sprawiała, że podczas gdy w radiu widziano wyłącznie pozy-

tywne wartości, których nikt nie kwestionował, telewizja pojawia się w literaturze z konotacją 

negatywną, jako medium złe. Złe w tym sensie, że powoduje rozluźnienie stosunków między-
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ludzkich, w tym związków rodzinnych oraz może doprowadzić do atomizacji społeczeństwa 

poprzez przechodzenie odbiorców ze świata rzeczywistego w świat wirtualny (choć tego ter-

minu wtedy oczywiście nikt nie używał).1 Chodzi o wyjątkową węgierską sztukę teatralną, 

która nawet dnia dzisiejszego nie traciła na aktualności i zostawiła ślad także w Internecie. Na 

tle rewolucji w dziedzinie informatyki i digitalizacji czterdzieści lat to cała  wieczność, więc 

jest to ślad skromny, jednak znaczący, potwierdzający znaczenie tego utworu.2 Károly Szako-

nyi (ur. 1931) w roku 1970 wydał sztukę pt. Adáshiba (Zakłócenia w odbiorze), która docze-

kała się również polskiego przekładu. Przełożył ją Jan Zimierski. Sztuka wystawiona została 

przez Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu w 1972 r, zaś adaptacja dokonana przez Teatr 

Telewizji powstała w roku następnym w reżyserii Krzysztofa Konarzewskiego.3 Ta sztuka, 

jedna z najpopularniejszych nad Dunajem w latach siedemdziesiątych, w Polsce nie uzyskała 

większego sukcesu i rozgłosu. Pełna żywych dialogów i „pachnących życiem” sytuacji kome-

diowych sztuka zasygnalizowała prawdzie niepokojące w latach „naszej” – czyli węgierskiej 

– „małej stabilizacji” nowe zjawisko, czym była atomizacja społeczeństwa, ale ten problem 

dla Polaków zapewne wydawał się wtedy jeszcze nieistotny. Trzeba dodać, że pod koniec 

sześćdziesiątych lat Telewizja Węgierska miała ponad 1,7 miliona abonamentów, podczas 

gdy Telewizja Polska dwa razy więcej, 3,5 miliona, ale w porównaniu z liczbą ludności i tak 

dużo mniej. Jeszcze istotniejszy był zasięg telewizji, który w Polce obejmował tylko 65% 

terytorium kraju, na Węgrzech zaś ponad 90%.4 Już w połowie sześćdziesiątych lat 46% wę-

gierskich rolników oglądanie telewizji uważał za najmilszy sposób spędzania czasu wolnego, 

podczas gdy tylko 10% respondentów wyrażał taką opinię o słuchaniu radia. O małym sukce-

sie wspomnianej sztuki teatralnej w Polsce zadecydowały więc przyczyny nieartystyczne i 

pozaliterackie. 

W późniejszych latach telewizja jako „szkodliwe medium” przestała jednak stanowić 

dla literatury węgierskiej problem społeczny i kulturowy. Proces atomizacji społeczeństwa 

oczywiście nadal zachodzi i pogłębia się. Już nie wskutek oglądania telewizji, lecz przez inne 

środki dające niemalże nieograniczoną możliwość utrzymywania stałych i bezpośrednich kon-

taktów, w dodatku dwu- i wielostronnych, symultanicznie ze sporym gronem ludzi. Rozbicie 

                                                     
1 Początek lat siedemdziesiątych nie jest bez znaczenia. Telewizja węgierska (jak i polska) 

miała już po sobie pierwsze kilkanaście lat historii, telewizory pojawiły się w co drugiej węgierskiej 

rodzinie. Zakończył się ten pierwszy okres; kiedy telewizja miała role integracyjną. Na początku lat 

sześćdziesiątych wieczorami sąsiedzi zbierali się u tego najbliższego sąsiada, który miał telewizor. 

Wtedy większość szczęśliwych posiadaczy telewizorów udostępniła dalszej rodzinie i nawet sąsiadom 

oglądanie programów. Na Węgrzech w poniedziałki i piątki nie było zresztą transmisji i istniał oczy-

wiście jeden tylko program.  
2 Dostępny jest pełny tekst dramatu na stronach biblioteki internetowej „Petőfi Irodalmi 

Múzeum” http://dia.jadox.pim.hu/ jetspeed/displayXhtml?docId=0000000969&secId-=0000093737& 

mainContent=true&mode=html# Szakonyi_Karoly-Iranyitoszam_2000-szakonyi 00107 i jedna minuta 

z nagrania telewizyjnego zrealizowanego z najlepszego przedstawienia teatralnego w 1974 udostęp-

niona jest dla użytkowników internetu. Na Youtube znajduje się obecnie kilkanaście krótkich nagrań 

z różnych przedstawień i wywiadów z autorem. http://www.youtube.com/results? search_query= 

ad%C3%A1shiba&oq=ad%C3%A1s&aq=2&aqi=g3&aql=&gs_l=youtube.1.2.0l3.316.856.0.3711.4.4

.0.0.0.0.515.970.2j4-1j1.4.0...0.0.cY97275p1Wo. W wypożyczalniach kaset wideo gdzieniegdzie 

można natrafić na nagranie tegoż przedstawienia w wersji VHS, ale ze względu na słabą jakość nagra-

nie to nie zostało zapisane na CD. Zob. i por.: http://mandarchiv. hu/cikk/322/ Szakonyi_Karoly_ Ad-

ashiba_cimu_dramaja_az_interneten. 
3 Por.: Csilla Gizińska, Droga dramatu węgierskiego na polską scenę teatralną od lat 60. XX 

wieku. http://www.mzk.ibi.uw.edu.pl/dramat_wegierski.pdf. 
4 Zob.: A magyar televízió története. http://mek.niif.hu/02100/02185/html/516.html#518. Po-

czątki telewizji w Polsce. http://www.poland.gov.pl/gallery/poznaj_polske/Media/ POL-

SKA_TELEWIZJA_W_LATACH_1952-1989.pdf 

http://dia.jadox.pim.hu/%20jetspeed/displayXhtml?docId=0000000969&secId-=0000093737&
http://www.youtube.com/results
http://mandarchiv/
http://mek.niif.hu/02100/02185/html/516.html#518
http://www.poland.gov.pl/gallery/poznaj_polske/Media/
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związków interpersonalnych pojawia się w sposób zakamuflowany, przebiega w sposób nie-

zauważalny, gdyż większość uczestników tej wielkiej wirtualnej gry cały czas utrzymuje z 

kimś kontakt, chociażby potencjalny. Warto zwrócić uwagę na podróżujących w pociągach, 

autobusach i innych środkach lokomocji i na pieszych na ulicach, którzy nie mogą się ode-

rwać od swoich telefonów. A także na wszystkich ludzi, przede wszystkim młodych, choć 

coraz starszych, słuchających muzyki na odtwarzaczach mp3 i mp4, patrzących na ekrany 

notebooków, netbooków, tabletów i smartfonów, korzystających z komunikatorów przy po-

mocy internetu bezprzewodowego i mobilnego w każdym możliwym miejscu, nie wyłączając 

ulic, restauracji i kawiarni. 

Pisząc ten artykuł przeprowadziłem eksperyment. Zalogowałem się na Facebooku, 

jednocześnie na Skype i miałem w zasięgu ręki wszystkie moje trzy telefony komórkowe. 

Telefon stacjonarny dyżurował oczywiście na swoim miejscu. Odbierałem rozmowy i sms-y, 

wyrażałem opinie o nowych zdjęciach publikowanych w internecie i opiniach opinii uczestni-

ków wirtualnego świata. Do czego to prowadzi? Między innymi do zaniku zdolności komuni-

kacji osobistej, do głębokich zmian w języku potocznym i literackim – powstawania skrótów i 

języka sms-owego. Co do zaprezentowania zmian zachodzących w języku polskim warto 

wziąć pod lupę błyskotliwą narrację Marcina Szczygielskiego z powieści Bierki. W tym utwo-

rze autor odnotowuje slang młodzieżowy pełen skrótów typu „soksy” (skarpetki), „sorki”, 

„sorewicz” (przepraszam), „dzięksy”, (dziękuję), „esy” (sms-y), „pzdr” (pozdrawiam), „fot-

ka” (zdjęcie). Podczas gdy cały czas jesteśmy pod telefonem i jesteśmy dyspozycyjni dla 

ogromnego grona potencjalnych rozmówców, nie jesteśmy w stanie rozmawiać np. z podróż-

nymi w pociągach. Już nie stanowimy dla siebie obiektu zainteresowania, bo rozmawiamy z 

osobami, z którymi równie dobrze można by rozmawiać osobiście. Tylko, tego już nie robi-

my, bo przez telefon wcześniej wszystko powiedzieliśmy.5 

Są to fakty, z którymi wszyscy stykamy się na co dzień, oczywiście w różnej mierze. 

Zaangażowanie i stopień uczestniczenia w wirtualnym świecie i zarazem wpływ tego świata 

zależy od wielu czynników, wśród których tylko małą część stanowią rzeczywiste potrzeby 

związane z wykonywaniem zawodu i konieczność utrzymywania kontaktu z najbliższymi. 

Wszystkie te sprawy i nowe problemy wynikające z oddziaływania wirtualnego świata na 

nasze życie poruszane są przez literaturę współczesną. A nawet inne problemy, bardzo intym-

ne, związane z poszukiwaniem w sieci partnera życiowego lub seksualnego. 

Nie oznacza to oczywiście, że nowe formy komunikacji pojawiają się w większości 

utworów współczesnych. Na przykład dla pisarzy podejmujących temat prowincji – chociaż-

by z powodu niższego poziomu standardów cywilizacyjnych bohaterów przez nich przedsta-

wionych – ta problematyka rzadko kiedy istnieje. W charakterystyce bohaterów i kreowaniu 

świata przedstawionego najważniejsza rola przypada narracji autorskiej. Inni zaś autorzy, 

opisujący środowiska miejskie reprezentujące wyższy poziom intelektualny i cywilizacyjny, 

kreślący postaci społecznie aktywne i finansowo niezależne, wyraźnie akcentują zmiany w 

sposobie komunikowania się, związek bohaterów ze światem wirtualnym, ich zależność od 

tego świata i możliwości manipulowania innym człowiekiem przy pomocy sms-ów, telefo-

nów komórkowych i internetu. Właśnie zestawienie obrazu prowincji i miasta wyłaniającego 

się z utworów różnych autorów wskazuje na rosnące różnice rozłam społeczeństwa także pod 

tym względem. Okaleczeni psychicznie i społecznie bohaterowie Opowieści galicyjskich 

(1995) Andrzeja Stasiuka, powieści Przez rzekę (1996) i zbioru Dukla (1997) oraz zdegrado-

wane postaci – przegrani transformacji ustrojowej – Daniela Odyji z powieści Tartak (2003) 

świadczą o wyłączeniu i wykluczeniu sporego kręgu ludzie ze świata wirtualnego z powodu 

                                                     
5 Gdyby taka sytuacja zaistniała już wcześniej, moja wiedza o Polsce i o codziennym życiu 

Polaków, o mentalności narodu byłaby dużo skromniejsza. Wiedzę tę zdobywałem w dużej mierze 

podczas niekończących się rozmów w pociągach, którymi podróżowałem po całej Polsce.  
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ich stanu finansowego i statusu społecznego. Wiele oni tracą a jednocześnie zyskują poprzez 

niekorzystanie z dobrodziejstw techniki, która w ten sposób nie może wywierać znaczącego 

wpływu na ich życie. W Tartaku technika pojawia się jako środek wykorzystywania innych 

ludzi, w dodatku biednych, a nie jako nośnik kultury i cywilizacji. Józef Myśliwski umożliwia 

miejscowym ludziom oglądanie za pieniądze kaset wideo z filmami pornograficznymi. Brak 

wirtualnego świata autorowi Dukli pozwala natomiast zauważyć uroki świata biednego, ale 

rzeczywistego i namacalnego: „A potem był bezmiar krośnieńskiego autobusowego dworca. 

Plac miał wielkość lotniska, z którego odjeżdżają maleńkie i biedne autosany […] a powinny 

startować odrzutowce. Mój autobus stał gdzieś na samym końcu – żółtawy i tak bezradny, że 

miało się ochotę wziąć go w palce, wyprowadzić na szosę, pchnąć lekko i powiedzieć: no już, 

mały, nie bój się, w drogę.”6 

Jak wspomniano, pisarze nurtu egzystencjalnego podejmujący temat życia mieszkań-

ców wielkich miast sporo uwagi poświęcają elektronicznym formom wymiany informacji. 

Właśnie w Bierkach Szczygielskiego telefon komórkowy ma kilka funkcji. Po pierwsze ma 

funkcję prestiżową, gdyż marka i cena telefonu od razu pokazuje sytuację finansową uczniów. 

Znamienne przy tym, że bohaterowie korzystają tylko z podstawowych funkcji telefonów 

(rozmowy, sms-y, mms-y, zdjęcia i nagrania wideo), więc z takich, jakie obecnie posiadają 

także aparaty tanie, niemalże wszystkie. Inne możliwości techniczne nie są wykorzystywane, 

służą tylko do podkreślenia prestiżu posiadacza. Telefon jako aparat fotograficzny służy do 

robienia absolutnie zbędnych zdjęć lub nagrań wideo, nadających się także do potencjonalne-

go szantażowania innego bohatera – nota bene ucznia uprawiającego seks ze swoim nauczy-

cielem. Wykorzystywanie telefonu do nauki w ogóle nie wchodzi w rachubę. Poza tym tele-

fon ma też inne zadanie, stanowi niezbędne narzędzie potrzebne do codziennego funkcjono-

wania. Struktura fabularna tak została skonstruowana, że bez telefonu życie by si zatrzymało, 

nie odbyłyby się spotkania, przepływ informacji byłby niemożliwy. Wysyłając ogromną ilość 

sms-ów znamienne jest używanie wspomnianych skrótów językowych także w relacji uczeń 

↔ nauczyciel. Autor implicite zadaje jednak pytanie czy możliwa byłaby inna organizacja 

życia, nieuzależniona od telefonu.  

O wszechwładzy Internetu i jego roli w codziennym życiu młodego pokolenia świad-

czy w tym utworze wewnętrzny monolog nauczycielki Wekiery obawiającej się szantażu 

z powodu odbycia stosunku z kolegą, nauczycielem wychowania fizycznego. 

Puszczą to przez internet, oni teraz wszystko przez internet puszczają. Zdjęcia pokazują. […]. U nich teraz 

wszystko na talerzu, live i online! Pokażą mnie! Biolożkę przecież nagrali na komórkę, gdy jej się kiecka zadarła 

na dupie. […] Wszyscy to oglądali na YouTube7  

Cytat ten świadczy o znaczeniu w życiu codziennym tego wirtualnego świata, który 

współtworzony jest przez samych jego uczestników, który stanowi ogromną siłę opiniotwór-

czą, i który w końcu też jest zbędny, bo wymiana informacji – jakby szybka nie była – nie 

nosi pozytywnych wartości. Wręcz przeciwnie. Uczniowie uganiają się za sensacjami, służą-

cymi przede wszystkim do tego, by innego człowieka – w tym przypadku nauczycieli – po-

stawić w złym świetle i sprawić im moralną szkodę. 

Podczas gdy Bierkach przestawiona została przede wszystkim destrukcyjna na psychi-

kę bohaterów siła elektronicznej formy wymiany informacji, Janusz Leon Wiśniewski (ur. 

1954) w powieściach S@motność w Sieci (2001) i Na fejsie z moim synem (2012) podchodzi 

do tej problematyki zupełnie pod innym kątem. Pierwszy z utworów nie bez powodu doczekał 
się przekładów na liczne języki (zresztą także rzadkie, jak język albański chorwacki, czeski 

czy wietnamski) oraz ekranizacji w 2005 r. jako film i serial telewizyjny. Stał się zarazem 

powieścią kultową wywołującą ostre polemiki. Najczęściej nie są to polemiki nad wartościa-

                                                     
6 Andrzej Stasiuk, Dukla. Wydawnictwo Czarne 1999. 39. 
7 Marcin Szczygielski, Bierki. Warszawa 2010. 79. 
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mi artystycznymi utworu, lecz wizerunkiem tego świata, z którym czytelnicy albo się utożsa-

miają albo go odrzucają. Zwłaszcza na forach internetowych pojawiają najbardziej skrajne 

opinie od „płakałam nad tą książką” do „kompletna klapa, nie wiadomo, o co chodzi”. Drugi 

utwór też ma szansę na porównywalny sukces, bo obydwa – niezależnie od różnej tematyki – 

dotyczą tych samych zagadnień, związku człowieka z wirtualnym światem. Książki Wiśniew-

skiego jednocześnie są mitotwórcze i mitoburcze. Z jednej strony tworzą mit wirtualnego 

świata, w którym wszystko jest możliwe, w którym czat jednocześnie przypomina „konfesjo-

nał i rozmowę”, a uczestnicy czatów i autorzy maili pod płaczem anonimowości uciekają od 

samotności i przyznają się do najskrytszych marzeń, grzechów i pragnień. Z drugiej strony 

książki te bezlitośnie niszczą te same nowe mity kulturowe, podkreślając, że rzeczywisty 

świat nie może być zastępowany wirtualnym. Także dlatego, że właśnie dzięki anonimowości 

można kłamać, być nieszczerym i stworzyć w myślach tak idealnego partnera, jaki nie istnieje 

i nie może istnieć – zwłaszcza podczas wirtualnie uprawianego seksu. Znamienne są słowa 

bohaterki (z wersji filmowej Ewy), kiedy „za dużo” dowiedziała się o dawnych związkach 

Jakuba: 

Ja chciałam wiedzieć o tych Twoich kobietach z przeszłości tylko troszeczkę. Odrobinę. Tylko to, że były, miały 

takie oczy, takie włosy, takie biografie i że przeszły do historii. O tym, że przeszły bezpowrotnie do historii, 

chciałam wiedzieć przede wszystkim. 

Ponieważ wspólne życie bohaterów ograniczone jest do kontaktów przez czat i mail, narracja 

– zgodnie z harmonogramem spotkań w sieci – jest przerywana. Ten typ narracji odpowiada 

zresztą sytuacji współczesnego człowieka, niemającego czasu na życie prywatne. 

S@amotność w Sieci nie kończy się happy endem, bo mimo wielkiej miłości bohaterowie 

nadal zamknięci są we własnym hermetycznym świecie. 

Powieść Na fejsie z moim synem oparty jest na wątku pisywania przez nieżyjącą od 

1977 r. matkę autora Irenę Wiśniewską wiadomości do syna na stronach Facebooka. Matka 

nie przebywa w raju, tylko w piekle, gdzie jest jej całkiem dobrze, bo „Polacy już za życia do 

piekła się przyzwyczaili”. Facebook stanowi perfidną metaforę piekła (czy na odwrót), gdzie 

każdy z każdym się spotyka i zwierza się najskrytszych myśli. Wpisy matki układają się w 

intymną, cudowną opowieść o niej samej, o Polakach, znanych artystach (Hemingway, Oscar 

Wilde, Wyspiański), o życiu, śmierci, Bogu i o autorze. Na fejsie żadne tabu nie istnieje, dla-

tego też może mieć ta książka tak bardzo osobisty i intymny charakter. Ogólne cechy rozmów 

na czacie i Facebooku zostały wykorzystane przez autora w sposób mistrzowski, bo w wpi-

sach matki ukryte zostały zwierzenia syna o samym sobie. Wiśniewskiemu udało się przekro-

czyć gatunkowe granice dzienników, wspomnień i utworów epistolarnych. 

We współczesnej literaturze węgierskiej przede wszystkim autorzy najmłodszego po-

kolenia odreagowali w swych utworach nowe formy komunikacji – przede wszystkim na pod-

stawie własnych pozytywnych doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu i telefo-

nów komórkowych. Ci młodzi póki co dalecy są od zwerbalizowania komplikacji psychicz-

nych wynikających z wirtualnego rozdwojenia osobowości. Do tego grona autorów należą 

między innymi Krisztián Grecsó (ur. 1976) i Dániel Varró (ur. 1977). Obaj uprawiają zarów-

no gatunki prozatorskie (powieści i opowiadania) jak też poezję. Zgodnie z ich stosunkowo 

młodym wiekiem w ich utworach przeważa radość z łatwości i szybkości nawiązywania kon-

taktów przez internet, choć ani przedstawionego w ich utworach świata, ani narratora czy li-

rycznego ja nie można utożsamiać z samymi autorami, zwłaszcza znając ich biografie. 
Pod względem najbardziej charakterystyczny jest opowiadanie Varró pt. Email oraz 

cykl jego wierszy – erotyków „sms-owych”, utrzymywanych w konwencji krótkich wiadomo-

ści wysyłanych przy pomocy telefonu. Składają się one maksymalnie ze 160 znaków i zostały 

napisane bez znaków interpunkcyjnych. Zostały one zawarte w tomie Szívdesszert (2007, 

Bombonierka o kształcie serca). W jednym z wierszy występuję parafraza sentencji Kartezju-
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sza „Myślę więc jestem” w formie trawestowanej „Naciskam – tj. na klawisze telefonu – więc 

jestem”. 

Wiersze nie tylko swoimi tytułami – # i numer – przypominają owe krótkie wiadomo-

ści, lecz także stosowanymi metaforami typu „odblokuj klawisz do twojego serca”. Oczy 

ukochanej jawią się jako klawisze telefonu, a uśmiech piszącego sms – jako emotikony. 

W Emailu zawarty został motyw bezsennych nocy spędzonych przy komputerze, przy 

pisaniu z resztkami sił maili. Odbieranie i pisanie maili odbywa się symultanicznie z rozmo-

wami w „iskrzącym się czatroomie”. Z jednej strony jest to profanacja miłości, z drugiej 

ujawniona została nieukrywana radość młodego mężczyzny z wirtualnego obcowania z kobie-

tą, z którą nigdy się nie spotykał, ale jej zdjęcie umieścił już na pulpicie komputera jako tło. 

Ta tajemnicza kobieta jednocześnie jawi się jako osoba wirtualna i rzeczywista oraz jako ko-

bieta, która daje tylko przepustkę do wszystkich innych kobiet ukrytych pod linkami. Bo cały 

świat, każdy człowiek jest tylko linkiem. 

Zawarte w internecie znajomości zostały przedstawione przez Varró z typowego mę-

skiego punktu widzenia, nieco egoistycznego. Nie ma żadnego sprzężenia zwrotnego, ważne 

są tylko i wyłącznie uczucia i doznania jednej strony, czyli mężczyzny siedzącego „ze słabną-

cym sercem” przy komputerze. Brak obowiązujących konwencji przy pisaniu e-maili również 

sprawia zadowolenie. Nie istnieje obowiązek (z tym oczywiście bym polemizował) używania 

dużych liter, znaków diakrytycznych lub zwrotów grzecznościowych. Czuć w narracji fascy-

nację szybkością pisania na klawiaturze i bezproblemową, automatyczną obsługą przez użyt-

kownika programów komputerowych. 

Na podstawie nielicznych utworów przedstawiających nowe formy komunikacji trud-

no wyciągnąć daleko idące wnioski co do cech narodowych Polaków i Węgrów oraz sposobu 

korzystania przez nich z nowoczesnych środków technicznych przy nawiązywaniu i pielę-

gnowaniu osobistych kontaktów i znajomości. Na pierwszy rzut oka wydaje się jednak, że 

granica wiekowa w aktywnym udziale w świecie wirtualnym w przypadku polskich autorów 

jest wyższa, niż w przypadku węgierskich. W kulturze węgierskiej na razie brakuje pisarzy 

pokolenia reprezentowanego przez autora S@amotności w Sieci, którzy by się zainteresowali 

problematyką podjętą przez Wiśniewskiego. Znamienne, że wśród autorów węgierskich po-

chodzących z Siedmiogrodu tego typu problematyka znajduje się całkiem poza zasięgiem ich 

zainteresowania. To grono pisarzy tematycznie nadal związane jest z dawnymi problemami 

historycznymi i egzystencjalnymi, jakim są np. następstwa układu pokojowego w Trianon. 

Ich bohaterowie żyją w dawnym świecie, pozbawionym komputerów i innych tego typu urzą-

dzeń. W rzeczywistości tak nie jest, bo na węgierskojęzycznych stronach społecznościowych 

widać wielką wirtualną aktywność Węgrów z Siedmiogrodu.  


