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Krzysztof Solarewicz 

Podkręć swoje wewnętrzne „ja”.  

Deus Ex: Bunt ludzkości i wizje przyszłego człowieczeństwa 

 

Ten artykuł jest tak naprawdę o czym innym – proszę nie dać się zwieść  tytułowi. 

Jest o nas: graczach, uczestnikach kultury masowej, a także o producentach, twórcach, 

dostawcach tej kultury. W konsekwencji dotyczy też, być może, współczesnej kultury i jej 

specyficznego „kultu” technologii. Niemniej jednak bazą artykułu i materiałem 

poglądowym jest wydana w 2011 r. Deus Ex: Bunt ludzkości (dalej: DE:Bl). Produkcja Eidos 

Montreal jest bardzo udanym cyberpunkowym RPGiem, na który składają się tradycyjne 

dla serii i rozbudowane elementy: walka, skradanie, hackowanie i interakcje z innymi 

postaciami. Jest jednak także popkulturowym, fantastycznonaukowym ujęciem zjawiska 

transhumanizmu – i, szerzej, debaty nad tzw. „technologicznym ulepszeniem biologii 

człowieka”1, – i to właśnie jako taki będzie nas tu szczególnie interesował. 

 Nie jest to rzecz jasna pierwsza gra, która wykorzystuje ten motyw takiego dla 

opisania mechaniki ulepszania postaci czy w narracji. Co do mechaniki, wystarczy 

przypomnieć sobie gry zawierające „biologiczne” punkty rozwoju (np. „punkty DNA”) – 

od mniej znanych produkcji, jak Evolve, Gene Troopers czy absurdalna Destroy All Humans! 

Path of the Furon, po te mainstreamowe, jak seria Bioshock, Civilization: Beyond Earth, 

remake XCOM: Enemy Unknown, poniekąd także Spore (i Darkspore). Znaleźć też można 

co najmniej kilka głośnych gier – jak Metal Gear Solid, Bioshock czy Mass Effect – w których 

temat ulepszania zajmuje poczesne miejsce w opowiadanej historii. 

 

1 Oryg. human enhancement, alternatywnym tłumaczeniem jest jeszcze bardziej nieporadne „technologie 
poszerzające ludzkie możliwości”. Krótko o debacie: choć szeroko zakrojona i zajmuje się zjawiskami tak 
różnymi, jak współczesny doping, implanty i protezy czy środki farmaceutyczne, jej jądrem jest etyka i spe-
kulacja na temat pożytków i zagrożeń płynących z tych nieznanych nam jeszcze technologii. Te zaś okre-
ślane są przez autorów jako nieuniknione i jednocześnie zasadniczo zmieniające normy naszego człowie-
czeństwa. Dlatego też istotnym punktem w debacie jest istota człowieczeństwa, czyli to, co wspólne wszyst-
kim ludziom, bez czego przestalibyśmy określać sami siebie (bądź inni – nas)  jako przedstawicieli gatunku 
ludzkiego. 
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 DE:Bl jest świetnym materiałem poglądowym i to z co najmniej z dwóch powodów. 

Po pierwsze, ze względu na uczynienie „biomechanicznych ulepszeń” (oryg. 

augmentations) wszechobecną częścią narracji (opowiadanej historii), świata 

przestawionego (lokacji, tła) i gameplay’u (możliwych działań gracza). Po drugie, 

ponieważ Will Rosellini, specjalista od rozwoju i komercjalizacji technologii implantów, 

a także fan serii Deus Ex, sam zaproponował darmową pomoc w dopilnowaniu 

„poważnego” traktowania nauki w grze. W rezultacie, gra oferuje niezwykle pełen – jak 

na popkulturę, a zwłaszcza, jak na przemysł rozrywkowy – przegląd zagadnień 

występujących w debacie nad ulepszaniem człowieka.  

Możemy więc znaleźć w grze zagadnienia: 

 odczłowieczenia – pytanie o to, ile w gruntownie zmodyfikowanym 

człowieku zostało człowieka i czy dalej jest on „pełnowartościowy” 

(emocjonalnie, etycznie); 

 wolności - od modyfikacji, których główny bohater nie wybrał sam; 

 nieprzewidzianych konsekwencji technologii – np. kontroli, jaką można 

sprawować nad użytkownikami modyfikacji; 

 militaryzacji – najlepsze ulepszenia posiada nawet nie wojsko, ale 

najemnicy pracujący w ponadnarodowych korporacjach;  

 nierówności – obraz biednych świata przyszłości z tanimi, niedziałającymi 

implantami, których nadto nie stać na zakup Neuropyzyny, który zapobiega 

odrzuceniu  implantu; 

 uzależnienia od technologii - Neuropyzyna jest silnie uzależniająca. 

Wszystkie te problemy możemy napotkać poprzez przyglądanie się i przysłuchi-

wanie postaciom (od dyrektorów korporacji po bezdomnych) i obiektom (książki, notatki 

komputerowe, nagrania, programy telewizyjne) – oraz, co najważniejsze, poprzez działa-

nie (gameplay). W tej sferze główny bohater nie tylko zaświadcza o swojej przewadze nad 

nie-najemnikami (których pokonuje „jednym ciosem”), ale też podejmuje decyzje, co do 

przyszłości świata oraz, co szczególnie dla odbiorcy angażujące, własnej. Znaczenie jego 

finałowego wyboru dotyczy pytania o przewagę pożytków (bądź zagrożeń) płynących z 

technologii ulepszania. 

DE:Bl ma jednak „miejsca”, elementy gameplay’u (przyznajmy – częściowo przyna-

leżne konstrukcji współczesnych gier w ogóle), których sposób przedstawienia kłóci się z 

opisaną wyżej wizją rozrywki zaangażowanej etycznie/filozoficznie. Pierwszym z nich 
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jest obecna w grze celowość modyfikacji – wszystkie bez wyjątku technologie ulepszania 

nie są konieczne, służą wyłącznie zwiększeniu skuteczności protagonisty (w zabijaniu, 

omijaniu, przekonywaniu). Jest to, rzecz jasna, sytuacja obecna w większości systemów 

rozwoju postaci, choć gry cRPG, zwłaszcza te z mocnym naciskiem na fabułę, oferują cza-

sami także inne pomysły. Przede wszystkim jednak ironia doświadczania celu technologii 

umyka twórcom: w grze, w której mowa ciągle o ulepszaniu, nowej jakości życia, nowym 

człowieczeństwie etc. – gracz może jedynie zwiększać swoją skuteczność.  

Drugim istotnym miejscem niespójności jest brak konsekwencji ulepszenia, ade-

kwatnych do postulowanych problemów. Na przykład: gracz może zdecydować się ulep-

szyć software bohatera. To decyzja narracyjna, której rezultatem jest wprowadzenie 

w jego „system” wirusa. Po uaktywnieniu, wirus wywołuje w ludziach w morderczy szał 

– we wszystkich oprócz bohatera, który odczuwa jego działanie łagodnie (zamazany nieco 

ekran, brak paska zdrowia etc.) i krótkotrwale. Inny przykład, dotyczący biologicznych, 

„biomechanicznych ulepszeń”: gracz nie może co prawda cofnąć wyboru ulepszeń (czyli 

zresetować punktów umiejętności), co jest dostępne w wielu grach, – ale też, w przeci-

wieństwie do nich, nie ma to szczególnego znaczenia, skoro można odblokować właściwie 

wszystkie możliwości podczas danej gry. W rezultacie decyzja gracza przy każdym kolej-

nym ulepszeniu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: „co chcę teraz?”, dotyczy raczej 

preferencji niż realnego, następującego kosztem innych opcji,  wyboru. I ostatni przykład, 

nieco bardziej teoretyczny: choć świat przedstawiony dopuszcza i rozważa możliwość od-

człowieczania (utracenie typowo ludzkiej wrażliwości, perspektywy czy moralności) 

przez ulepszenie, to nie da się go dopatrzyć ani w występujących postaciach (anty-ludzki 

i amoralny okazuje się jedynie przeciwnik ulepszeń, SI jest z kolei pro-ludzka i moralna), 

ani tym bardziej w moralnych wyborach bohatera (które nie oferują nowej, nie-ludzkiej 

opcji). 

Rezultatem, a jednocześnie trzecią istotną płaszczyzną niespójności, jest wolność 

gracza. Służą jej wymienione wcześniej właściwości: umożliwienie zwycięstwa (i wyboru 

ścieżki) niezależnie od wyborów, brak istotnych konsekwencji tychże, neutralność ulep-

szeń używanych przez bohatera (wskutek czego każdy wybór dotyczący technologii może 

być „dobry”, spójny z fabułą). Ta maksymalizacja wolności „wyrażania siebie” (od realiza-

cji swoich założeń do wyrażania emocji), połączona jest z założeniem, że ostatecznie 

każdy najlepiej wie – albo może wiedzieć – co jest w jego życiu słuszne (stąd właściwie 
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każdy jego wybór musi być z założenia w pewien sposób dobry). W obliczu takiej wolności 

poddać się musi logika świata (tu: świata gry).   

Tak opisywana wolność, występując z resztą pod nazwą etyki autentyczności2, jest 

przedmiotem nieustannej krytyki co najmniej od lat pięćdziesiątych XX w. jako egotyczna, 

nierealna, sprzyjająca byciu manipulowanym i, poniekąd, szkodliwa społecznie. Jest też 

składową naszych wizji przyszłości i tego, jak technologia zmieni, powinna zmienić, nasze 

życie. Warto mieć to na uwadze – nie tylko podczas gry w zapowiadaną Deus Ex: The Fall, 

ale też podczas następnego programu Discovery Science czy technooptymistycznym wy-

kładzie z cyklu TED. 

 

2  Zob. Charles Taylor, Etyka autentyczności, wstęp i r. 1. Potem autor próbuje zbudować inne pojęcie 
autentyczności, ale nie jest w tym – to powszecha opinia – przekonujący. 


