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Bartosz Kłoda-Staniecko 

Wszyscy żyjemy we wzajemnych paranojach 

Hakerzy nigdy nie mieli szczęścia do produkcji kinowych i telewizyjnych. 

Wszelkie próby zobrazowania społeczności komputerowych „kowbojów konsoli”, 

ich życia oraz pracy, okazywały się być tylko wyblakłym cieniem ich literackich od-

powiedników i oryginałów, z których wielki i mały ekran czerpały wenę. Kiedy pisa-

rze w swoich opowiadaniach i powieściach kładli nacisk na aspekty przemian społe-

cznych spowodowanych dynamicznym rozwojem technologii (Schismatrix Bruce’a 

Sterlinga, Limes Inferior Janusza Zajdla), rozważali kwestie filozoficzne powstania 

Sztucznej Inteligencji (Neuromancer Williama Gibsona, Ghost in the Shell Masamune 

Shirow) oraz podejmowali dyskurs z konsekwencjami wpływu bioinżynierii i 

cybernetyki na człowieczeństwo (Święty ogień Bruce'a Sterlinga, The Ware Tetralogy 

Rudiego Ruckera, Ryk tornada Waltera Jona Williamsa), twórcy filmowi stawiali na 

efektowność i dynamiczną akcję, prawie zawsze pomijając wspomniane tematy po-

ruszane przez literatów. W ten sposób na ekrany kin trafiły obrazy takie jak Hakerzy 

(1995), w którym to grupka młodych anarchistów w wieku szkolnym walczy z 

opętanym żądzą władzy technokratą, oraz System (1995) z Sandrą Bullock w roli 

programistki komputerowej, która przypadkiem wplątuje się w aferę szpiegowską 

(w podobnym tonie wybrzmiewa trzy lata starszy obraz, a mianowicie Włamywacze, 

który w przeciwieństwie do paranoicznej atmosfery Systemu, kładzie nacisk na akcję 

 
* Recenzja serialu: Mr. Robot, reż. Sam Esmail, USA: USA Network 2015.. 



i przygodę z akcentami komediowymi)1. Pierwszy z filmów oprócz zaprezentowania 

widzowi stereotypowego obrazu przaśnie kolorowej subkultury sieciowych anar-

chistów stara się również w podobnym tonie przedstawić surfowanie w sieci, wizu-

alizując „the grid” za pomocą wektorowej grafiki okraszonej elektroniczno-gitarową 

muzyką. Z kolei w filmie Irwina Winklera dominuje sensacja i paranoiczny wątek 

osaczenia głównej bohaterki przez wszechmocną siatkę anonimowych „władców 

marionetek”. Rok 1995 jest być może najbardziej obfitym, jeśli chodzi o filmy próbu-

jące wpisać się w nurt cyberpunku. Robert Longo przenosi na ekrany opowiadanie 

uznawanego za ojca tegoż gatunku Williama Gibsona, Johnny Mnemonic, w którym 

tytułową rolę zagrał przyszły Neo z Matrixa, Keanu Reeves. Film okazał się całkiem 

udaną adaptacją, zachowując całą gamę topicznych dla tego gatunku elementów, 

poczynając od wszczepianych cybernetycznych implantów, potężnych zaibatsu 

rządzących światową gospodarką i techno-kapłanów zwiastujących nadejście nowej 

apokalipsy (w tej epizodycznej roli fenomenalny Dolph Lundgren), przez włamy-

wanie się do pamięci ludzkich, post-zwierzęta wpięte w sieć, a kończąc na pytaniach 

o kwestię tożsamości i wspomnień, które się nań składają. Mnemonic nie ustrzegł się 

jednak również przesadnej ekspozycji świata przedstawionego, który razi zeroje-

dynkowym podziałem na slumsy społecznego marginesu, zamieszkiwane przez out-

siderów, drobnych rzezimieszków oraz niewinnych obywateli wyniszczonych przez 

krwiożercze korporacje, i elitarne, bogato wyposażone wnętrza apartamentów, 

znajdujących się na najwyższych piętrach ogromnych drapaczy chmur, zamieszki-

wanych przez bossów yakuzy i zarządy międzynarodowych konglomeratów. Cztery 

miesiące później premierę ma być może jeden z najambitniejszych obrazów cyber-

punkowych tamtego okresu, a mianowicie Dziwne dni w reżyserii Kathryn Bigelow. 

Jest to neonoirowa opowieść o byłym detektywie, który handluje na czarnym rynku 

obrazami wideo ludzkich wspomnień, zgranych bezpośrednio z mózgu, a w którego 

ręce przypadkiem wpada zapis niezwykle okrutnej zbrodni. Obraz Bigelow prze-

siąknięty jest pre-apokaliptyczną atmosferą – społeczeństwo stoi na skraju upadku, 

 
1 Do filmów prekursorskich, niejako zwiastujących pojawienie się „informatycznego” trendu w latach 

dziewięćdziesiątych, można zaliczyć obrazy z lat osiemdziesiątych takie jak Tron (1982), Gry wojenne 

(1983) lub Jampin’ Jack Flash (1986). 



na ulicach metropolii szerzy się przemoc, chaos i korupcja. Miasto skąpane jest w 

mrokach nocy i strugach wiecznie padającego deszczu. Przestrzenie zdominowane 

są przez industrialne scenografie, wszędzie wije się okablowanie, z odrapanych 

ścian wystają druty, zewsząd na bohaterów spoglądają ekrany monitorów i 

telewizorów. Film Bigelow, choć udany i dzisiaj w wielu filmoznawczych kręgach 

uznawany za kultowy, już w październiku 1995 roku został przyćmiony inną pre-

mierą – na ekranach kin pojawiło się dzieło Mamoru Oshii pt. Ghost in the Shell. Film 

opowiadający historię niezwykłego spotkania hakera włamującego się do ludzkich 

duchów (ghosts) oraz ścigającej go major ze specjalnej jednostki zajmującej się 

cybernetycznymi przestępstwami, dzisiaj uznawany jest za bodajże najdojrzalsze 

dzieło cyberpunkowej kinematografii. Wszystkie trzy ostatnie wymienione przeze 

mnie filmy osadzają swoje historie w niedalekiej przyszłości, stąd też ich światy, 

technologie oraz wydarzenia są mocno fikcyjne (choć jak pokazuje przykład Ghost in 

the Shell, ta przyszłość – a przynajmniej jakaś jej część – zawitała do nas szybciej, niż 

mogliśmy się spodziewać). 

Przełom wieków przynosi nam stylistyczną zmianę w tym gatunku. Rozwój 

internetu, jego upowszechnienie i spowszednienie desktopów powodują, że obrazy 

sprzed pięciu lat okazują się w wielu przypadkach zbyt mocno uciekać w kierunku 

„dzikich” futurystycznych wizji, dlatego też twórcy osadzają swoje fabuły w ówczes-

nej teraźniejszości. Powstają obrazy takie jak Obława (2000), która fabularyzuje uję-

cie najsłynniejszego wówczas hakera, Kevina Mitnicka, przez jego rywala Tsutomu 

Shimomurę. Film okazał się klapą zarówno finansową, jak i artystyczną, nie posiada-

jącą nic ani z kampowej naiwności cyberpunkowych obrazów z połowy lat dziewięć-

dziesiątych, ani z ówczesnego realizmu świata hakerów. Rok później powstaje Kons-

piracja.com, która przedstawia losy młodego programisty próbującego zdekons-

pirować żądnego pieniędzy i władzy szefa potężnej korporacji teleinformatycznej. 

Jeszcze w tym samym roku Hugh Jackman szantażowany przez samego Johna 

Travoltę i uwodzony przez zmysłową Halle Berry próbuje złamać Kod dostępu, ale 

nawet w tej kombinacji obraz nie odnosi sukcesu i zostaje szybko zapomniany. Wraz 

z postępującym usieciowieniem społeczeństwa kolejne filmowe obrazy o hakerach 



wydają się dojrzewać, choć nie lokują kultury hakerskiej jako punktu centralnego 

swoich fabuł. W Millennium. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet (2009) w reżyserii 

Nielsa Ardena Opleva zdolna hakerka Lisbeth Salander jest tylko środkiem prowa-

dzącym do celu, a celem jest intryga kryminalna, w którą reżyser wciąga nieświa-

domego widza2. W tym roku z kulturą hakerów próbował zmierzyć się maestro kina 

sensacyjnego, Michael Mann, ale również poległ, a jego Haker (Blackhat) okazał się 

ślizgać po powierzchni hakerskiej kultury, oferując w zamian mnóstwo pościgów, 

dynamicznych strzelanin i efektownych eksplozji. Pojedynki hakerskie, świadomość 

bezpieczeństwa w sieci współczesnego społeczeństwa stały się tylko dekoracją, z 

której autor prawie nie korzystał. 

Jeśli chodzi o telewizję, to komputerowi anarchiści pojawiali się w niej 

jeszcze rzadziej niż w kinie. Jedyne warte wspomnienia mogą być trzy odcinki Z 

Archiwum X, z których do dwóch scenariusz napisał sam William Gibson. Pierwszy z 

tej trójki nosi tytuł Ghost in the Machine (1996) i opowiada historię świadomego 

systemu komputerowego, który nie chcąc zostać unicestwiony, przejmuje kontrolę 

nad biurowcem korporacji, która go stworzyła. Pozostałe dwa – Kill Switch (1998) i 

First Person Shooter (2000) – napisał autor Trylogii Ciągu. Pierwszy z nich posiada 

najwięcej z atmosfery neonoirowych opowieści Gibsona. Mulder i Scully próbują 

namierzyć geniusza komputerowego, który zaginął lata temu, a który zamieszany 

jest w konspirację rządu i tajny projekt mający na celu stworzenie Sztucznej 

Inteligencji. W odcinku tym nie tylko uświadczymy działania SI, jak i włamania do 

serwerów rządowych przez hakerkę imieniem Invisigoth, ale również podłączania 

się do sieci przez systemy BCI (brain-computer interface) oraz transferu świadomoś-

ci do sieci. Drugi z odcinków autorstwa Gibsona skrojony jest w zdecydowanie 

lżejszym tonie i skupia się na kulturze graczy komputerowych, a precyzyjniej rzecz 

ujmując, na twórcach pewnej gry, której główna postać wyrwała się spod kontroli, a 

dwójka agentów wspierana przez Samotnych Strzelców musi, wykorzystując gogle 

 
2 Ponadto motyw hakera pojawia się także w komedii Życie biurowe (1999), One Point 0 (2004), 

Szklanej pułapce 4.0 (2007), Ultimatum Burne’a (2007), Dziewczynie z tatuażem (2009) oraz Skyfall 

(2012). 



VR oraz inny zaawansowany (a dzisiaj już dosyć powszechnie używany do grania) 

sprzęt, spacyfikować zbuntowaną Sztuczną Inteligencję. 

„We're all living in each other's paranoia” 

Nie licząc tych krótkich wątków, hakerzy w telewizji byli praktycznie nieobe-

cni aż do drugiej dekady XXI wieku. Wtedy to pojawiają się seriale Impersonalni 

(2011), Scorpion (2014), Halt and Catch Fire (2014), Dolina krzemowa (2014) i wła-

śnie Mr. Robot (2015). Impersonalni oraz Scorpion nie grzeszą oryginalnością, a w 

tym drugim przypadku wręcz niebezpiecznie zahaczając o – dzisiaj już naiwną – 

estetykę sensacyjnych procedurali z lat dziewięćdziesiątych (Cobra, Nikita, Largo), 

którą w 2015 roku dumnie kontynuuje CSI: Cyber. W przypadku Impersonalnych 

mamy również do czynienia nie z tradycyjnie rozumianymi hakerami, ale z geniu-

szem informatycznym, który konstruuje program dla rządu, potrafiący przewidywać 

ofiarę bądź sprawcę mającego niedługo nastąpić przestępstwa. Kolejne dwa obrazy 

nie traktują kultury hakerskiej jako tematu przewodniego, ale krążą wokół niego, 

jeśli nie przez nawiązania do wydarzeń historycznych, to poprzez działania wy-

branych postaci. Tymczasem Sam Esmail, autor Mr. Robota, decyduje się na bardzo 

ryzykowny krok i w samym centrum swojej opowieści umieszcza introwertycznego, 

wręcz socjopatycznego paranoika, cierpiącego na depresję, insomnię i różnej maści 

manie, w dodatku uzależnionego od morfiny, używającego Suboxonu oraz czasami 

ecstasy (być może mamy do czynienia z najbardziej antypatycznym bohaterem w 

historii telewizji). Mimo tych skaz Elliot ma też niezwykłe zdolności socjotechniczne 

i hakerskie, które umożliwiają mu łamanie nie tylko systemów komputerowych, ale 

również ludzi. I o tym właśnie traktuje serial – o „łamaniu” ludzi. Ich tożsamości, 

tajemnic, osobowości. Systemy komputerowe są tylko przykrywką. Prawdziwym 

tematem Mr. Robota jest człowiek uwikłany w technologiczną sieć. 

Cechy osobowości Elliota przedstawione są nie tylko za pomocą fantastycznej 

gry aktorskiej Rami Maleka, ale również z wykorzystaniem strony formalnej. Stany 

paranoidalne i schizofreniczne głównego bohatera prezentowane są za pomocą 

odpowiednio skomponowanego montażu i prowadzenia kamery. Ta zaś bardzo 



często trzyma Elliota niepokojąco blisko krawędzi ekranu, kompletnie lekceważąc 

zasadę trójpodziału, rządzącą kompozycją obrazu. Postrzegamy bohaterów, którzy 

zajmują centralną pozycję na ekranie lub dominują w kadrze, jako tych, którzy są 

znaczący. Kamera sugeruje nam, że te postacie są ważne. Ale Mr. Robot opowiada 

historię postaci, które nie są ważne, które czują, że są ściśnięte przez wszechwładny 

system wiszący nad ich głowami. Stąd też bohaterowie często są przycięci przez 

brzeg ekranu lub zwróceni w jego stronę, za sobą (lub przed sobą) pozostawiając 

pustą przestrzeń. Takie sformatowanie kadrów buduje niepokój i dyskomfort u 

widza. Z drugiej strony kamera pozwala bohaterom dominować w ramie obrazu, 

kiedy dochodzi do fizycznej interakcji pomiędzy nimi, kiedy są blisko siebie, a dialog 

dotyczy ich intymnych relacji. To powoduje, że w Mr. Robocie ważny jest człowiek i 

kontakty międzyludzkie. Taka forma prezentacji zdarzeń i bohaterów w połączeniu 

z montażem, który często przeplata bliski plan z pełnym, powoduje, że odbiorca 

traci orientację w sytuacji, co umożliwia swego rodzaju transfer emocji Elliota 

wprost na telewidza. Środki formalne stają się w tym momencie przekaźnikiem 

warstwy emocjonalnej, uzupełnionej przez oszczędną, ale niezwykle sugestywną 

grę aktorską Maleka (jak i pozostałej obsady). 

Udział w budowaniu nastroju dyskomfortu mają również prezentowane na 

ekranie wnętrza i krajobrazy miejskie. Kadry są statyczne, zawierają dużo 

przestrzeni. Te z kolei są naznaczone sporą ilością linii prostych, prostopadłych i 

równoległych względem siebie, a także ostrych kątów. Nie uświadczymy tu zbyt 

wielu kształtów obłych i giętkich łuków (te występują w większym natężeniu, gdy 

na ekranie w bliskim planie pojawiają się ludzkie twarze lub ciała). Do pierwszej 

kategorii scen może wpisywać się sekwencja rozmowy Elliota z Tyrellem w 

otwarciu drugiego odcinka, kiedy to bohaterowie rozmawiają w przestronnej sali 

konferencyjnej biurowca. We wszystkich ujęciach dominują pionowe linie, które 

zdają się ciąć bohaterów (w jednym ujęciu Tyrell dosłownie jest ucięty wzdłuż ciała 

przez pionową linię ściany). Taka aranżacja scenografii buduje atmosferę 

klinicznego chłodu i dystansu. Z drugiej strony miękkie kształty i linie wyraźnie 

widać w scenie, kiedy Elliot budzi się w łóżku z Shaylą, której krzywa ciała kontras-



tuje z prostymi kątami łóżka i przedmiotów leżących wokół niego. Bardzo często 

widzimy sufity, wijące się po nich rury i kable, klaustrofobiczne korytarze, a duże 

połacie kadrów zajmują jednolitego koloru ściany. Zagubienie i dezorientację widza 

wprowadzają ujęcia w planie ogólnym, ukazujące na przykład ruchliwe skrzyżo-

wanie, pełne ludzi, spośród których ciężko wyłowić rozmawiającą parę bohaterów 

(która w dodatku nie znajduje się w punkcie centralnym ujęcia ani na linii trójpo-

działu, lecz ponownie jest przesunięta w kierunku jednego z brzegów ekranu). 

Industrialne plany oraz niskie nasycenie kolorów pogłębiają wrażenie dysocjacji i 

dehumanizacji. Montaż i ujęcia zmieniają się jednak, gdy Elliot zażywa narkotyki. W 

jednym z odcinków przedawkowuje, co kończy się fenomenalną sekwencją, miesza-

jącą urojenia i lęki bohatera z rzeczywistością. Kamera nie jest już osadzona tylko na 

statywie, ale wykorzystywane są ujęcia z ręki (co symbolizuje niestabilność psychiki 

bohatera w tym momencie), wsparte nieoczywistymi jazdami kamery i zmianami 

ogniskowej, dużym nasyceniem barw oraz utrudniającymi odbiór różnego rodzaju 

graficznymi artefaktami i glitchami. Razem z Elliotem nie wiemy już, co jest praw-

dziwe, a co wirtualne, co jest tworem jego okaleczonego umysłu, a co dzieje się w 

świecie przedstawionym. 

Ta gra z widzem rozpoczęta jest już od pierwszych słów otwierających 

inaugurujący sezon odcinek, w których to Elliot zwraca się bezpośrednio do nas, 

widzów. „Witaj, przyjacielu. Może powinienem nadać Ci jakieś imię” – wybrzmiewa 

monotonnym głosem w pierwszych sekundach, a tuż po nim pada autorefleksyjne 

stwierdzenie Elliota, że to przecież byłoby „lamerskie”, bo my, widzowie, przecież 

istniejemy tylko w głowie Elliota. I mamy o tym pamiętać! Takich monologów i 

momentów przebijania czwartej ściany w serialu znajduje się więcej, ale kulminacją 

zaburzania ciągłości immersji widza jest scena w jednym z późniejszych odcinków, 

w której Elliot, będąc w paranoicznym szale, dosłownie łapie kamerę i krzyczy 

wpatrzony wprost w widza obserwującego akcję z perspektywy POV (rozwiązanie 

stylistyczne stosowane często w grach wideo z widokiem pierwszoosobowym, ale 

pełniące zupełnie odwrotną funkcję). 



Pamięć. To jeden z tych elementów Mr. Robota, który przywołał w moich 

wspomnieniach Memento Christophera Nolana. Serial Esmaila również korzysta z 

achronologicznej konstrukcji i uniemożliwia widzowi łatwe zorientowanie się w 

kolejności przedstawianych wydarzeń. I podobnie, jak opus magnum Nolana, Mr. 

Robot również wykorzystuje achronologię w dwóch planach – by skonfundować 

widza i zmusić go do ciągłej uwagi, ale również, by przedstawić zaburzenia pamięci 

Elliota. 

„View source. What if we had that for people? Would people really wanna 

see?” 

Jak wspomniałem wcześniej, tematem Mr. Robot są ludzie. Hakerzy, progra-

my i komputery są tylko metaforą i pretekstem, by zobrazować współczesne relacje 

społeczne i międzyludzkie. Debugowanie, wirusowanie, kopiowanie, kasowanie, 

programowanie, hakowanie – to wszystko pojęcia z dziedziny teleinformatyki, ale 

współcześnie zaskakująco trafnie opisują one relacje zachodzące pomiędzy jednost-

kami ludzkimi. Zapośredniczony przez technologię kontakt międzyludzki transpo-

nowany jest w ciągi zer i jedynek, które są niezwykle wrażliwe na jakiekolwiek 

ingerencje ze strony osób trzecich. Bezpieczeństwo w sieci dzisiaj stało się kwestią 

bezpieczeństwa naszej tożsamości. Kradzieże newralgicznych danych są na porząd-

ku dziennym anno domini 2015. Człowiek stał się bytem telematycznym – tworzy 

swoje „ja” w oparciu o geny i bity. Te drugie stały się furtką umożliwiającą zajrzenie 

za fasadę tworzoną z genów – skórę, usta, włosy, źrenice. I nawet jeśli te cyfrowe 

widma pozostawione przez nasze umysły w sieci nie są pełnymi obrazami-symu-

lacjami naszych tożsamości, to nie uświadamiamy sobie ważkości ich znaczenia, 

dopóki nie dochodzi do włamania. Mr. Robot z iście kliniczną precyzją demonstruje 

nam tego konsekwencje. Już w pierwszym odcinku Elliot dekonspiruje właściciela 

sieci kawiarni, który okazuje się udostępniać dziecięcą pornografię. Z drugiej strony, 

włamując się na konta poczty i portali społecznościowych swojej psycholog, wie o 

niej więcej niż ona o nim. Z kolei swoje cyfrowe „ja” szyfruje on  tak skutecznie, iż 

sam przestaje pamiętać, kim właściwie jest i kim są ludzie go otaczający. Elliot 

traktuje ludzi jak software, który posiada kod źródłowy, zawierający błędy (bugs), 



które można wykorzystać, by go przeprogramować. Serial Esmaila zadaje właściwe 

pytania we właściwym czasie. Już dziś możemy hakować ludzi. Genetycy, patrząc na 

mapę naszych genów, mogą przewidzieć, czy nasze dzieci będą nosiły po nas jakieś 

biologiczne skazy, neuropsychologowie w swoich gabinetach rozkładają na czynniki 

pierwsze naszą psychikę w oparciu o odczyty rekacji mózgu, a socjologowie tworzą 

złożone schematy powiązań i relacji społecznych. Informatyzacja i usieciowienie 

społeczeństw sprawiają, że technologie wcześniej dostępne tylko dla przeszkolo-

nych specjalistów powoli upowszechniają się w różnych formach, pozwalając nam 

mapować nasze tożsamości i przeglądać nasze bioinformatyczne kody źródłowe. Co 

jednak, jeśli te kody wpadną w ręce osób trzecich, niepowołanych, tych, którzy będą 

chcieli wykorzystać nasze „rdzenie osobowości” przeciwko nam? Oczywiście kreślę 

tu obraz z nieco przesadnym futurystycznym zacięciem, ale nie zmienia to faktu, że 

już dziś nie możemy bagatelizować wagi naszych cyfrowych jaźni. 

Mr. Robot zebrał bardzo pozytywne recenzje już po emisji odcinka pilotażo-

wego i zdołał je utrzymać aż do końca sezonu. Tak przychylne przyjęcie ze strony 

widzów i krytyków spowodowało, że stacja USA Network dała Samowi Esmailowi 

zielone światło na kręcenie kontynuacji. Z tego też powodu mam wrażenie, że 

historia Mr. Robota zostanie niepotrzebnie rozciągnięta i rozwodniona, a przecież 

ten sezon zakończył się idealną klamrą3. Elliot siedzi sam w swoim mieszkaniu. Ktoś 

puka do drzwi. Alderson podchodzi z zawahaniem, następnie niepewnym ruchem 

uchyla drzwi – w tym momencie następuje cięcie i pojawiają się napisy końcowe. 

Pozostajemy zawieszeni w niebycie. Kto był za drzwiami? Czy w ogóle ktoś pukał? 

Czy Elliot w ogóle istnieje?! Paranoja totalna. No, ale nie powinniśmy się dziwić. 

Przecież istniejemy tylko w głowie Elliota. Zapomnieliście? Mieliśmy przecież o tym 

pamiętać. 

 

 
3 Po napisach końcowych jest jednak dokręcona, jednoujęciowa scena, która nieco wyjaśnia i jedno-

cześnie przenosi ciężar akcji na zupełnie inny poziom, który będzie zapewne eksplorowany w sezo-

nie drugim. 


