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Osobliwość telewizyjna 

(uwaga! spoilery ogólne z serii 1-3) 

 

Młodszy z braci Nolanów jest znany głównie ze wspierania projektów starszego, 

Christophera. Person of Interest (wybaczcie, polski tytuł nie przejdzie mi przez palce na 

klawiaturę) to jedno z niewielu zupełnie własnych dzieł Jonathana. Przedsięwzięcie 

skromne, ale z wielu powodów ciekawe i pożyteczne. Otóż Nolan stworzył serial o 

sztucznej inteligencji, ale zamaskował go pod warstwą klasycznej stylistyki kina akcji. 

Z początku Person of Interest był epizodyczną opowieścią o duecie 

samozwańczych obrońców uciśnionych: granego przez Michaela Emersona hackera-

bogacza oraz wykreowanego przez Jima Caviezela zabójcy o złotym sercu. Chemia i 

dynamika tego układu pozostawiała wiele do życzenia; przecież podobnych seriali, 

filmów, komiksów, książek znamy wiele. Gra aktorska głównej obsady była porządna, 

acz nie rewelacyjna (do dziś nie potrafię się przyzwyczaić do „lostowego” Benjamina 

Linusa, odgrywającego postać dobrą, a co do Caviezela, wedle słów Macieja Sprzęgaja: 

„należało oczekiwać więcej po serialu, w którym gra Jezus”), same intrygi oraz sceny 

akcji uważam za udane, ale powtarzalne i przewidywalne. Dopiero wątek klasycznego SF 

bardzo poszerzył pole popkulturowej walki. 

Nie z hukiem, ale ze skomleniem kończy się świat. Person of Interest przedstawia 

historię powstania dwóch sztucznych inteligencji i ich walki między sobą. Dzieje się tak 

wedle najlepszych wzorców posthumanistycznego sceptycyzmu: inteligencja bliższa 

ludziom, zaprogramowana jako szlachetna, okazuje się słabsza od technologicznego 

drapieżnika alfa; przyjazna ludziom Maszyna szybko przechodzi do defensywy, a jej 

ludzcy asystenci muszą ukrywać się przed całym aparatem państwowym USA. 
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Po drodze w technologiczny dół nasi gieroje stają naprzeciw pytań o swobody 

obywatelskie, dopuszczalność zbrojnego oporu wobec nowoczesnego molocha, wojnę 

prywatnych wywiadów i degenerację wywiadów państwowych. To wszystko jest 

potrzebne, ale stanowi tylko otoczkę pasjonującej arc story, związanej z działaniami 

Rządu Federalnego, które umożliwiły powstanie SI. Gdzieś w trzeciej serii klasyczne 

opowieści przygodowe/akcji zaczęły mnie nudzić. Na szczęście jest ich coraz mniej. 

Na początku maja obejrzałem finał czwartej serii; uważam, że jest to wizualna 

lektura, mogąca zainteresować każdego. Być może nieprzygotowany widz zgubiłby się w 

intrydze ostatniej serii, ale po czterech latach z serialem Johnatana Nolana, nikt nie 

powinien czuć się zagubiony. Produkcję warto więc polecić zwłaszcza waszym bliskim i 

znajomym, którzy dopiero zaczynają przygodę z SF, gdyż łagodne wprowadzanie 

poważnych problemów fantastyki okazało się udanym eksperymentem. Starych 

wyjadaczy owe powolne gotowanie żaby może niecierpliwić, dlatego lepiej oglądać 

serial partiami, seriami, aby przewijać opowieści mniej zajmujące i szybciej dotrzeć do 

posthumanistycznego mięsa. 

Muszę też docenić właściwe pokazanie traumy Zamachu na World Trade Center. 

Upadek wież stanowi ważną cezurę w świecie przedstawionym serialu, katalizator wielu 

wydarzeń w serii, jądro motywacji wielu bohaterów. W pokazaniu skutków tego 

dramatu nie dostrzegam ani zbędnego patosu, ani chorobliwej dekonstrukcji mitu. Serial 

Nolana pokazuje po prostu, jak skuteczny był atak terrorystyczny, jak zabił Starą Dobrą 

Amerykę i przyśpieszył narodziny czegoś innego, nowego, groźnego, metaforycznie 

ukazanego pod postacią bezwzględnej sztucznej inteligencji. 

Wizja osobliwości technologicznej Nolana jest bardzo amerykańska. Może się 

wydać nieco naiwna i zbyt zanurzona w tamtejszych realiach. Obawiam się też, że jeśli 

twórcy nie zakończą opowieści w piątej serii, ten świetny projekt może się rozpłynąć w 

dłużyznach i zbędnych dodatkach. Ale oceniając dotychczasowe odcinki Person of 

Interest, z czystym sumieniem polecam opowieść o tym, jak jesteśmy obserwowani. 


