
Grudzieñ 2002 � 119

 Wywiad �Zoom

Moleku³y
emocji
Rozmowa z Januszem L. Wiœniewskim, autorem
bestsellerowej powieœci „Samotnoœæ w Sieci”

��Wg badañ, internautami s¹ przede wszystkim m³odzi mê¿czyŸni.
Pana „Samotnoœæ w Sieci” jest adresowana raczej do kobiet w œred-
nim wieku. Po co zatem Internet w fabule, skoro gros Pana potencjal-
nych czytelników to osoby, które komputera unikaj¹ jak diabe³ œwiê-
conej wody.

Janusz Leon Wiœniewski�W Polsce na Sieæ wchodz¹ czêœciej „m³odzi”
mê¿czyŸni, cokolwiek znaczy dla Pana m³odzi. Ale ju¿ w USA i Kanadzie
(Niemcy zbli¿aj¹ siê do tych wyników) procent kobiet korzystaj¹cych z
Sieci jest bliski 49% (ostatnie badania portalu Yahoo).
Jeœli chodzi o drugim problem, to odk¹d „Samotnoœæ...” pojawi³a siê w
ksiêgarniach otrzyma³em 6758 e-maili lub zapisów na mojej stronie WWW
(www.wisniewski.net). Oczywiœcie nie jestem w stanie odpowiedzieæ na
wszystkie, ale z mojej statystyki (wprawdzie statystyka
nie k³amie nigdy, najwy¿ej statystycy, ale tutaj staram siê
byæ bardzo uczciwy) wynika, ¿e nadawcy s¹ œrednio w
wieku 18-32 lat.
A Internet w fabule? Tylko po to, aby zapewniæ jedno-
czesnoœæ. List przychodzi dwa dni póŸniej i byæ mo¿e
ona/on ju¿ wcale nie kocha, a z pewnoœci¹ ju¿ nie p³a-
cze. Internet w „Samotnoœci...” zapewnia mi dla potrzeb
fabu³y jednoczesnoœæ odczuwania dwóch osób, w dwóch
geograficznie odleg³ych punktach. Tylko po to. Gdyby
Byron mia³ login, te¿ pisa³by do swoich kobiet na Sieci.
I Napolen tak¿e.

W „Samotnoœci w Sieci”, niczym w „Niebezpiecznych zwi¹zkach” Cho-
derlosa de Laclos, uczucie rozwija siê dziêki korespondencji, tyle ¿e elek-
tronicznej. Czy jest to jednak mo¿liwe, skoro w tej komunikacji brakuje
wszystkich niemal¿e elementów: wzroku, s³uchu, dotyku, zapachu itp.
Sk¹d ma siê wzi¹æ miêdzy bohaterami tak zwana chemia?

Móg³bym zacz¹æ patetycznie, przywo³uj¹c przyk³ady mi³oœci niemaj¹cej
nic wspólnego z hetero lub homoseksualn¹ relacj¹, któr¹ zdecydowanie
okreœla siê jako mi³oœæ albo uwielbienie, a która oparta jest wy³¹cznie na
s³owie. Mam tutaj na myœli mi³oœæ zwi¹zan¹ z bóstwem, kultem lub Bo-
giem. Ale to by³oby patetyczne a¿ za bardzo.

Czy Pan wie, ¿e zwi¹zki ociemnia³ych s¹ statystycznie 12 razy trwalsze
ni¿ zwi¹zki ludzi dysponuj¹cych wzrokiem?

Bo maj¹ jeszcze dotyk.

Ma Pan racjê. Ale na pocz¹tku i u nich jest s³owo.
Sieæ, szczególnie na pocz¹tku relacji, zapewnia pierwszeñstwo i magiê
s³owa, bêd¹cego pocz¹tkiem wyobraŸni. Ludzie odczuwaj¹ bliskoœæ na
podstawie wypisywanych przez nich s³ów i budowanych na ich podstawie
wyobra¿eñ. Dopiero potem chc¹ ich widzieæ, w¹chaæ, s³yszeæ i dotykaæ.
Jeœli s³owo wytworzy³o okreœlony model, to fakt, ¿e ktoœ jest zbyt gruby, ma
za ma³e piersi lub jest ³ysy, gra drugorzêdn¹ rolê.

A gdzie tu chemia?

E-mail rano w poniedzia³ek wytwarza tak¹ sam¹ chemiê, jak szept do ucha
w pi¹tek wieczorem. Chyba ¿e pad³ serwer w czasie week-
endu.

Czy w Internecie mo¿na znaleŸæ najwiêcej samotnych
osób?

Najwiêcej samotnych ludzi mo¿na znaleŸæ u psychotera-
peutów i w poradniach przeciwalkoholowych. Na Sieci s¹
Ci, co uwa¿aj¹, ¿e aby nie byæ samotnym, nie koniecznie
trzeba iœæ do baru albo do koœcio³a. Zreszt¹, coraz wiêcej
koœcio³ów, przynajmniej w Niemczech, ma swoje strony

WWW. A ostatnio ewangelicki koœció³ w Kolonii wysy³a SMS-y w trakcie
ewangelii i kazania do osób, które zarejestruj¹ siê na ich bezp³atnym ser-
wisie. Na ich stronie WWW oczywiœcie.

Czy jednak nie jest tak, ¿e coraz trudniej jest powiedzieæ coœ komuœ
prosto w oczy? Czy to t³umaczy popularnoœæ czatów, list dyskusyjnych,
programów do komunikacji synchronicznej itd.?

ICQ, który zacz¹³ wszystko - Y!, AOL/MSN Messenger etc. - to tylko wynik
potrzeby komunikacji „instant”, w tej chwili. Tego nie wymyœlili samotni
lub osamotnieni. To wymyœlili „oddaleni”.
Anonimowoœæ tych serwisów skupia wszystko na myœli i s³owie. Fizycznoœæ
tam nie gra roli. Nie dyskryminuje. Daje wszystkim równe szanse. Poza
tym na czacie jest siê Nickiem. Ma siê takie same szanse jak inni, nawet
jeœli siedzi siê na wózku inwalidzkim. Poza tym zawsze mo¿na wyrwaæ
wtyczkê z gniazdka.

� Gdyby Byron

mia³ login, te¿

pisa³by do swoich

kobiet na Sieci.

I Napolen tak¿e
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Ponoæ ¿yjemy szybciej... Czy zatem w Internecie jest rzeczywiœcie miej-
sce na klasyczny romans rodem z dziewiêtnastowiecznych powieœci?

Dlatego w³aœnie, ¿e ¿yjemy szybciej, mamy romanse odpowiadaj¹ce na-
szym czasom. Ludzie przyspieszyli. Romans, taki jak w „Annie Kareninie”,
wytwarza³ tak¹ sam¹ chemiê, jak wspó³czesny romans podtrzymywany na
Sieci. Wtedy czas reakcji by³ wytworzony przez okolicznoœci. Dyli¿anse
przyje¿d¿a³y raz w tygodniu albo jeszcze rzadziej. Teraz jest inaczej. Skutek
rozwoju technologii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e siê myœli, troszczy, kocha lub
têskni SMS-em i to w trakcie podsumowania ostatniego projektu. Czy wibracja
spowodowana widokiem charakteru pisma ukochanego na kopercie ró¿ni
siê tak bardzo od wibracji komórki w kieszeni?

Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na takie zakoñczenie w ksi¹¿ce drukowa-
nej, skoro na autorskiej stronie WWW znalaz³o siê inne?

Bowiem w 2000 roku, gdy koñczy³em pisaæ „Samotnoœæ..”, takie niedopo-
wiedzenie w ostatnim rozdziale ksi¹¿ki wydawa³o mi siê najbardziej odpo-
wiadaj¹ce mojemu stanowi emocjonalnemu. Celowo „wyci¹³em” ten post-
epilog „15 minut póŸniej”, zak³adaj¹c wtedy, ¿e jest zbêdny. Ale pomys³ z
zamkniêciem historii nie tylko w tym samym miejscu, w którym siê rozpo-
czê³a (na peronie dworca Berlin Lichtenberg), ale równie¿ z zamkniêciem
cyklu „odp³acania siê dobrem za dobro” by³ ju¿ wtedy. Ja wierzê po prostu,
¿e cz³owiek, ludzie zamykaj¹ „cykl dobroci”, ¿e ka¿dy dostanie od drugiego
cz³owieka to, co sam daje. Prêdzej czy póŸniej. Potem, gdy „Samotnoœæ...”
zaczê³a ju¿ ¿yæ swoim ¿yciem, pomyœla³em, ¿e wyjmê to z szuflady i opu-
blikujê. Przynajmniej na Sieci. Aby i dla Jakuba zamkn¹³ siê ten cykl.

Czy zna Pan lepiej Internet czy kobiety?

Ka¿dy mê¿czyzna, który powie, ¿e zna kobiety, jest arogantem. Ja czasa-
mi, ryzykuj¹c, odwa¿am siê na taki os¹d, gdy piszê teksty o kobietach. W
dwóch opowiadaniach z mojej ostatniej ksi¹¿ki „Zespo³y Napiêæ” piszê w
pierwszej osobie liczby pojedynczej rodzaju ¿eñskiego. Rodzaj ekspery-
mentu w ramach literackiego „ars poetica”. Ale w tym kontekœcie, literac-
kim, mam do tego prawo. Ka¿dy ma. Nie trzeba byæ astronomem, aby
pisaæ o piêknie zachodu s³oñca. Poza tym, tak na marginesie, nigdy nie
zestawi³bym Internetu i kobiet obok siebie.

Sieæ jest chyba najliberalniejszym œrodkiem przekazu. Wg red. Talki z
Gazety Wyborczej, ka¿dy „czatuj¹cy” to potencjalny morderca. Czy za-
tem Internet nie powinien byæ poddany wiêkszej kontroli, a je¿eli tak, to
jakiej?

Stary pomys³. Przynajmniej tak stary, jak serwis WWW (oko³o 1993), gdy
korzystanie z Sieci wysz³o poza czarodziejskie zaklêcia znawców UNIX-u.
I sta³o siê tak proste, jak klikanie w podkreœlone teksty lub grafiki. Ocen-
zurowanie globalne Internetu to chory pomys³. W ka¿dym wypadku. Do-
prowadzi do zatrzymania tempa rozwoju technologii, odp³yn¹ pieni¹dze na
projekty z firm softwareowych i hardwareowych i doprowadzi do „przestêp-
czoœci informacyjnej”, podobnej w skutkach do prohibicji. Szwecja ze swoimi
ograniczeniami w sprzeda¿y alkoholu ma tylu samo alkoholików co Niem-
cy, gdzie alkohol sprzedaje siê wszêdzie, gdzie s¹ kasy. Poza tym przypo-
mina³oby to trochê pods³uchiwanie rozmów telefonicznych.
Internet w sposób niezorganizowany jest ju¿ ocenzurowany. To, ¿e ka¿dy
„œmieæ” mo¿na „powiesiæ” jako stronê WWW, nie oznacza, ¿e ludzie prze-
wracaj¹ siê o to. Bezsensown¹ stronê WWW odwiedzi siê tylko raz. Drugi
raz siê tam nie wejdzie. Zreszt¹, wkrótce Internet i tak bêdzie w pewnym
sensie ocenzurowany. Coraz wiêcej portali chce pobieraæ op³aty za swoje
wartoœciowe serwisy. Pieni¹dze zawsze cenzuruj¹.
Potencjalni mordercy na IRC-u? To jakaœ spiskowa teoria chatu. To, ¿e ktoœ
ma scyzoryk, nie oznacza, ¿e chce mi zaraz go wepchn¹æ w przeponê.
Ja nie cenzurowa³bym nic na Sieci. Filtrowanie „zawartoœci”, zreszt¹ nie-
skuteczne, podobne jest do opakowywania Playboya w foliê. Zawsze mo¿na
gdzieœ znaleŸæ odpakowany egzemplarz, jak siê tylko chce.

A czy pozwoli³by Pan swoim córkom, aby spotka³y siê z kimœ poznanym
w Internecie?

Podejrzewam, ¿e nie zapyta³yby mnie o to. Ale te¿ jestem pewny, ¿e nie
spotka³yby siê z nikim, kogo znaj¹ powierzchownie.

Czy dziêki Internetowi literatura zmienia nieco swoje oblicze. Swoj¹ po-
wieœæ w odcinkach drukowa³a w nim ju¿ Krystyna Kofta, poddaj¹c siê
sugestiom internautów. Podobne przedsiêwziêcie planuje równie¿ Pan.
Na ile bêdzie to ksi¹¿ka jednego autora?

To ju¿ siê odbywa. Na studenckim portalu www.korba.pl „zawis³a” pierwsza
czêœæ tzw. studenckiej noweli internetowej pt. „Martyna” (www.martyna.kor-
ba.pl). Ja stworzy³em w pierwszym fragmencie g³ówn¹ bohaterkê, studentkê
o imieniu Martyna. Teraz fragment dopisz¹ internauci. Wybrany, najbardziej
pasuj¹cy do fabu³y, fragment poddam edycji i dopiszê drug¹ czêœæ. Taka
literacka zabawa ze wszystkimi, którzy chc¹. Wielu ludzi ma swoje teksty w
szufladach. Mo¿e je teraz wyci¹gnie. Ca³a instytucja popularnego ostatnio
blogu opiera siê na têsknocie do publikowania swoich myœli i dzielenia siê
nimi z innymi. Taki pamiêtnik wyci¹gniêty z ukrycia i pokazany ca³ej wiosce
- elektronicznej wiosce. „Martyna” to trochê taki blog.
Nie bêdzie to ksi¹¿ka jednego autora. To bêdzie praca zbiorowa.

Jaki Pan przewiduje rozwój Internetu, czy jest to w ogóle przewidywalne?

Nie przewidujê w najbli¿szych latach znacz¹cych zmian, jeœli chodzi o
oferowane serwisy (e-mail, WWW, IRC, instant messaging, FTP). Zmiany
bêd¹ dotyczyæ g³ównie dostêpnoœci do tych serwisów.
Powszechny stanie siê DSL i modemy 56 k bêd¹ za kilka lat ciekawostk¹
tak¹ sam¹, jak karty perforowane, które ja trzymam jako nostalgiczn¹ pami¹tkê
z czasów moich studiów na uniwersytecie w Toruniu. Z pewnoœci¹ po-
wszechny stanie siê bezprzewodowy dostêp do Sieci, tzw. WLAN (Wireless
LAN). Tak, aby mo¿na usi¹œæ na ³awce w parku z laptopem i byæ online bez
modemu (na wielu campusach uniwersyteckich w USA s¹ ju¿ ³awki z
wtyczkami do modemu lub karty sieciowej, ale nie to mam tutaj na myœli).
Ponadto s¹dzê, ¿e nast¹pi rozwój transmisji satelitarnych, tak, aby lokaliza-
cja geograficzna nie ogranicza³a dostêpu do Sieci. Technologia UMTS dopro-
wadzi do stopienia siê GMS z Internetem i to nie tylko w postaci WAP.
Poza tym nast¹pi oddzielenie siê komputera rozumianego dzisiaj jako PC
od Internetu. Poszczególne serwisy bêd¹ dostêpne na urz¹dzeniach termi-
nalowych, niekojarz¹cych siê tradycyjnie z komputerem. Strony WWW wy-
œwietlane na ciek³ych kryszta³ach w okularach, po³¹czone z Internetem
odtwarzacze MP3, noszone na ciele (tzw. wearables) etc.

Kim siê Pan czuje bardziej: pisarzem, informatykiem, genetykiem, czy
mo¿e rybakiem, który obecnie zarzuca swoje sieci w Internecie?

Jestem magistrem fizyki, doktorem informatyki i doktorem habilitowanym chemii.
Ka¿da z tych dziedzin siê jakoœ w moim ¿yciu uzupe³nia³a i uzupe³nia. ¯yjê tutaj
we Frankfurcie nad Menem z pisania programów chemicznych dla amerykañskiej
firmy z siedzib¹ w Kalifornii. Nie trzeba przelewaæ niczego z probówki do probów-
ki, aby byæ chemikiem w tych czasach. Mo¿na reakcje chemiczne symulowaæ w
komputerze i struktury chemiczne postrzegaæ jako grafy na ekranie monitora.
Genetyk¹ siê pasjonujê. Takie pragnienie zajrzenia, w ramach hobby, w
karty Pierwszemu Programiœcie. Poza tym maturê mam z Technikum Ry-
bo³ówstwa Morskiego w Ko³obrzegu. Tam, w tej szkole i na statkach,
nauczy³em siê wielu rzeczy, których nie ma w ¿adnych ksi¹¿kach, a z
których mam zaliczenia bardzo czêsto w ¿yciu.
Pisarzem? ¯artuje Pan?
Ja napisa³em tylko dwie ksi¹¿ki, ci¹gle bol¹ mnie jak uderzenie w twarz
niepochlebne recenzje. Nie wiem, co mam wpisywaæ, gdy ludzie prosz¹
mnie o podpisanie ich egzemplarzy i nieustannie zdumiewa mnie fakt, gdy
przechodz¹c ulicami, widzê na wystawch ksiêgarñ swoje nazwisko.
Jestem chemoinformatykiem, który w wolnym czasie pisze ksi¹¿ki, gdy nie
pisze programów.

Z Januszem L. Wiœniewskim rozmawia³ Kazimierz Serwin
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