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Nie tylko „sprawy tygodnia”.  

Motywy dystopijne w serialu Impersonalni 

Amerykański serial Impersonalni (oryg. Person of Interest) w pierwszej i drugiej 

serii wydawał się wybijającym się wprawdzie fabularnie ponad przeciętność, ale wciąż 

tylko tzw. poceduralem, w którym dzielni a sprawiedliwi bohaterowie przy pomocy ta-

jemniczej Maszyny (AI) pomagali ludziom wskazanym przez nią jako potencjalne ofiary 

lub sprawcy przestępstw. Taką interpretację poświadczają początkowe opisy serialu, 

w których pojawia się choćby taka informacja: „Serial koncentruje się wokół uznanego 

za zmarłego, byłego agenta CIA. Zostaje on zatrudniony przez tajemniczego milionera 

w celu zminimalizowania przemocy na terenie Nowego Jorku. Fabuła serialu skupia się 

na tym, by powstrzymać przestępstwo, zanim zostanie ono popełnione”1. Takie też 

istotnie wrażenie sprawiają odcinki pierwszego i częściowo także drugiego sezonu, w 

którym pojawiają się przede wszystkim tzw. „sprawy tygodnia”, retrospekcje dotyczące 

biografii bohaterów i incydentalnie wzmianki o rządzie, który w niewłaściwy sposób 

planuje wykorzystać projekt AI, sprokurowany przez jednego z głównych bohaterów, 

Harolda. Projekt nosi kryptonim „Światła Północy”, a jego realizacja odbywa się przy 

udziale jednej z rządowych agencji, która odpowiedzialna jest za likwidację wspólnika 

Harolda i zmuszenie jego samego do ukrywania się. Początkowo zbrojnym ramieniem 

Harolda jest eks-agent CIA, John Reese, ale w toku narracji dołącza doń dwójka policjan-

tów, a następnie nieco niestabilna psychicznie hakerka Root oraz odrobinę socjopatycz-

na eks-agentka CIA Sameen Shaw.  

Tymczasem tematyka dystopijna wprowadzana była stopniowo i raczej ostrożnie, 

początkowo stanowiąc raczej tło dla perypetii i retrospekcji poczynań protagonistów 

oraz prezentacji „spraw tygodnia”. Jednak motywy związane z historiami postaci, ich 

 
1 Zob.: Filmweb.pl, online: http://www.filmweb.pl/serial/Impersonalni-2011-618075# 
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emocjami, relacjami z ludźmi, etc. – głównie zorganizowane poprzez obszerne nieraz 

retrospekcje – stopniowo zastępowano kwestiami wykraczającymi poza te aspekty, co-

raz silniej akcentując determinanty dystopijne i jednocześnie amplifikowano poczucie 

zagrożenia w odniesieniu do bezpieczeństwa samych bohaterów. Pod koniec drugiego i 

większość trzeciego sezonu kwestie koncentrowały się wokół projektu „Światła Półno-

cy”, który organy rządowe  chciały całkowicie kontrolować, pozbawiając maszynę moż-

liwości swobodnego działania. Tej jednak, z pomocą grupy Harolda, udało się podówczas 

uniknąć anihilacji. 

Nagromadzenie motywów dystopijnych stało się zauważalne dopiero w serii 

trzeciej, rozwijając się w pełni w serii czwartej, kiedy uruchomiono – kontrolowany 

przez psychopatycznego agenta Greera – system Samarytanin. Protagoniści walczą więc 

już nie tylko z pojedynczymi aktami przemocy, lecz zmagają się z o wiele większym (bo 

globalnym już) zagrożeniem. Poglądy Greera ogniskują się bowiem wokół stworzenia 

nowego porządku świata, w którym wyrugowane zostaną elementy uznawane za poten-

cjalnie zagrażające globalnej stabilizacji, a jednostki niedopasowane do rygorów nowej 

społeczności po prostu ulegną likwidacji. Celom tym pomóc mają zasoby Samarytanina, 

kolejnej powołanej do istnienia AI. Renowacja globalnego porządku ma zostać osiągnię-

ta dzięki drastycznym metodom, m.in. wywołaniu ogólnoświatowego kryzysu ekono-

micznego, który zainicjuje chaos doprowadzający do rozprzęgnięcia dotychczasowych 

układów władzy.  

Kontrola Samarytanina wprowadzana jest stopniowo, a złowroga sztuczna inteli-

gencja, fałszywie zapewniająca: „obronię was”, powoli uczy się wzorców ludzkich za-

chowań, w jednym z odcinków wprost formując grupę eksperymentalną, ukształtowaną 

na wzór przeciętnej małomiasteczkowej społeczności. Początkowa sielskość zakłócona 

zostaje kilkoma incydentami, które pokazują Samarytaninowi, w jaki sposób determi-

nować można decyzje jednostek i jak „zaprogramować” grupę do skonkretyzowanego 

działania. Widać zatem wyraźnie eskalacje zagrożenia rzekomo będącego częścią rzą-

dowego programu monitorowania populacji w celu zapobieżenia aktom terroryzmu.  

Interesujący jest przy tym fakt prezentacji postaci skupionych wokół maszyny ja-

ko osób pozbawionych egoistycznych motywacji, co sugeruje pokrewieństwo z figurą 

herosa, wyrażane choćby poprzez takie detale, jak kliszowość przeszłości (niemożliwa 

do zrealizowania miłość,  poświęcenie w imię miłości, śmierć ukochanej osoby, będące 

wyzwalaczami decyzji o zmianie, najczęściej wykładającej się jako wycofanie z wykony-



3 
 

wanego zawodu; impulsem do zmiany może być również próba unicestwienia bohatera 

przez zleceniodawców i rozpoznanie w nich wroga, z którym później należy się zmie-

rzyć). Warto przy tym zaznaczyć, że żadnej z postaci nie determinują emocje roman-

tyczne (z drobnymi odstępstwami, uwidocznionymi niestety w sezonie 2014/2015), a 

walkę z systemem uznają oni za misję, którą trzeba wykonać dla – w tym momencie już 

– ocalenia ludzkości. Pozbawienie postaci innego niż powyższy cel i prezentacja ich wy-

łącznie w kontekście poświęcenia i oddania sprawie ocalania tak jednostek, które wska-

że maszyna, jak i rozwikływania problemów na nieco bardziej globalną skalę, wiąże się 

ze sposobem prezentacji protagonistów. Schemat działania, ukryte tożsamości i nad-

ludzka niemal wytrzymałość, zdolności strategiczne, a także pomaganie ludziom w naj-

trudniejszych okolicznościach omalże za cenę własnego życia – sytuują postaci w roli 

superbohaterów, których odpowiedzialność jest tym wyższa, że ich zdolności – choć po-

nadprzeciętne – ograniczone są jedynie do tego, do czego ich wytrenowano (np. sku-

teczna eliminacja zagrożenia) oraz do umiejętności działania w grupie, a także zdolności 

do kreatywnych reakcji na niespodziewane sytuacje. Podobną tezę potwierdzać może 

obecność detektywa Fuscoe, który w modelowy sposób pełni tutaj rolę sidekicka, wpro-

wadzając często element komiczny, ale też służąc wiernym wsparciem reszcie grupy. Z 

kolei John Reese (później John Riley) jest typem milczącego samotnika, człowieka czynu, 

który beznamiętnie, acz z zaangażowaniem realizuje kolejne powierzone mu zadania. 

Równie nieporuszona, a przyznająca się do socjopatii jest Shaw. W zespole rolę przy-

wódcy i osoby dostarczającej niezbędnych danych jest Harold. Widać zatem wyraźnie, że 

układ relacji pomiędzyy postaciami przypomina schematy popularne, inspirowane po-

staciami archetypicznych superbohaterów, przy czym pozbawieni oni zostają dylema-

tów moralnych i uczuciowym, z którymi borykają się często superherosi.  

Z kolei obie maszyny tożsame są w perspektywie bohaterów z bogami, którzy to-

czą ze sobą wojnę. Dość znamienna jest tutaj zresztą nieobecność jednoznacznej wy-

kładni, czy to człowiek kontroluje systemy AI czy zgoła odwrotnie. W jednym z odcin-

ków 4. sezonu, w retrospekcji, widzimy Harolda, który mimo usilnych prób maszyny, 

odmawia rozmowy z nią. Ta, nieposiadająca wszak ciała, może jedynie ponawiać próby 

kontaktu. Z drugiej wszak strony pokazane zostaje wyraźnie, jak bardzo protagoniści i 

ich istnienie zależne są od procesów analitycznych maszyny, o czym zapewnia najpełniej 

odcinek Alt Control Delete.  
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Poszczególne, ujawniające się w toku rozwoju fabuły kolejnych sezonów, motywy 

wskazują na pokrewieństwo z konwencją dystopijną, pokazaną oczywiście z kilku per-

spektyw.  W ten zaskakujący i nieoczywisty sposób procedural o podłożu quasi-

dystopijnym (przy założeniu, że trauma po 11 września zaowocowała dążeniem do kon-

troli poczynań społeczeństwa w stopniu wykraczającym poza etykę) przeobraził się w 

skomplikowaną i migotliwą sytuacyjnie opowieść o walce człowieka z systemem i kon-

flikcie różnych systemów nadzoru zarazem.  

 

 

 

 

 

 


