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Apokalipsa spotyka telenowelę 

Apokalipsa to taki nośny i modny temat, że nie można było nie spodziewać się, iż 

nie zostanie on twórczo wyzyskany w nieco inny od powszechnie znanych sposobów. 

Choć ponura tematyka zmierzchu antropocenu wydaje się niemożliwa do zrealizowania 

w innej niż katastroficzna konwencji, twórcy serialu You, Me and the Apocalypse mieli in-

ne zdanie i z kwestii końca świata zrobili arcydzieło, w którym słodycz, gorycz, śmiech, 

łzy, życie i śmierć, psychopaci i pechowcy stanowią barwny konglomerat, od którego nie 

sposób się odessać. A wszystko to ułożone tak, żeby nie znudzić widza, w każdym odcin-

ku dokarmiać jego ciekawość poprzez dorzucanie kolejnych elementów prowadzących 

do odpowiedzi na pytanie, jak, u licha, w bunkrze znajdującym się pod brytyjską mieści-

ną Slough, znalazło się tak zdumiewająco dziwaczne towarzystwo, w centrum którego 

znajduje się pewien bardzo szczególny młody człowiek. 

Każdy odcinek zaczyna się wiadomością, że oto dzisiaj, a konkretnie za około mi-

nutę, w Ziemię uderzy asteroida, która zmiecie z powierzchni planety wszelkie życie, a 

bohater – sam nie wiedząc, jak to możliwe – właśnie siedzi w bunkrze w otoczeniu stada 

niezbyt znanych mu osób. W następnych odsłonach serialu widz poznaje kolejnych loka-

torów podziemnego schronienia. Wśród nich są: przepiękna a niemiłosiernie zapłakana 

młoda zakonnica, niebywale rozczochrany młodzieniec z twarzą ozdobioną dość głupa-

wym uśmieszkiem, dama w więziennym drelichu (również obłędnie rozczochrana), ran-

ny mundurowy i jeszcze kilka mniej rzucających się w oczy typów.  

Wystarczy pierwsze 10 minut pierwszego odcinka, żeby zorientować się, jak bar-

dzo pomysłowo skonstruowano scenariusz i do jakiego stopnia twórcy pozwalają sobie 

na zabawę z konwencjami. Jest tu i fantastyka spod znaku apokalipsy, jest porządna te-
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lenowela z tysiącem twistów, jest dramat obyczajowy, komedia i klasyczna kryminalna 

zagadka. Ta ostatnia jest tym fajniejsza, że stanowi bunkrową wariację na temat zagadki 

zamkniętego pokoju skrzyżowanej z grą „połącz kropki” – bo żadna z osób nie znalazła 

się w tym bezpiecznym schronieniu bez powodu i każda z nich ma swój kawałek biogra-

fii wpleciony w całą opowieść. Im bliżej finału sezonu, tym czytelniejsze dla widzów sta-

ją się zarówno pokazywane w czołówce zachowania postaci, jak i, przede wszystkim, 

powody, dla których ludzie ci znaleźli się w chroniącym przed skutkami katastrofy ba-

stionie. Elementy układanki są do siebie tak dopasowane, że nie sposób znaleźć jakiejś 

logistycznej wpadki, choćby cienia dowodu na to, że twórcy pozwolili sobie na moment 

rozluźnienia. You, Me and the Apocalypse to mechanizm precyzyjny, w którym każdy bo-

hater, każda emocja, każdy incydent istnieją nie dla ozdoby, ale ku radości oglądających, 

którzy nie mają żadnych szans z bezwzględnym poczuciem humoru i zdumiewającym 

praktycyzmem scenarzystów. Twist, jak serwują oni zresztą w finale serii, jest miażdżą-

cy, podobnie jak poprzedzająca go śmierć jednego z bardziej uroczych bohaterów.  

Bo zaznaczyć tu trzeba, że komedia komedią, śmiech śmiechem, a zabawa zaba-

wą, lecz wyraźnie produkcją rządzi żelazna zasada: „zero sentymentów”, bo chociaż o 

apokalipsie opowiada się tu na wesoło, to jednak początkowy radosny, beztroski nastrój 

gry z tysiącem konwencji, zaczyna się redukować. Wprawdzie od samego początku 

twórcy podpowiadają widzom, że pierwszoplanowe humorystyczne akcenty mają w tle 

zupełnie odarte z uciechy wypadki. Są tu i zamieszki, i desperackie gesty, i globalne 

kłamstwa związane z manipulowaniem społeczeństwami, wreszcie mamy tragedię ro-

dzinną, złamanego i pozbawionego złudzeń protagonistę, który chyba tylko dzięki ner-

wicy natręctw, nakazującej mu powtarzanie tych samych rytuałów, jeszcze ze sobą w 

spektakularny sposób nie skończył. Jamie, bo o nim mowa, zagrany fenomenalnie przez 

charakterystycznego Mathew Bayntona (występującego w serialu w roli podwójnej), ma 

nieopisanego pecha. Utracił w niewyjaśnionych okolicznościach miłość swego życia, 

znajduje się przeto w stanie dziwacznego zawieszenia pomiędzy istnieniem a wegetacją. 

Każdy dzień jest dla niego taki sam, każdy jest podobną udręką i żaden nie prowadzi go 

ostatecznie do happy endu. Choć zderzenie z asteroidą może być dla Jamiego szansą na 

odmianę, to w ostatecznym rozrachunku – mimo dysponowania, jak się okaże, jakimiś 

nadnaturalnymi mocami – bohater przegrywa z kretesem absolutnie wszystko. I nie jest 

tu odosobnionym przypadkiem.  
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Bardzo barwnej i wyciętej rodem z tandetnej telenoweli pary ksiądz-zakonnica 

również los nie oszczędza. On, absurdalnie przystojny ojciec Jude (boski Rob Lowe, któ-

ry zaliczył chyba tutaj szczyty autoironii i dystansu do własnego wyglądu), zgorzkniały, 

przeklinający i kurzący papierosy, w dodatku bałaganiarz, cynik i zatwardziały racjona-

lista (pracuje jako adwokat diabła, co wiele mówi o tej postaci) spotyka młodziutką, pie-

kielnie (ups!) inteligentną, urodliwą, czarującą siostrę Celine (w tej roli Gaia Scodellaro), 

która kompletnie nie nadaje się do życia w zamkniętym klasztorze i którą matka przeło-

żona wysyła do Watykanu za posadą. Tych dwoje oczywiście musi się mieć ku sobie, 

oczywiście musi mieć tysiące barwnych przygód z podtekstami miłosnymi w tle, wresz-

cie – zgodnie z upodobaniem scenarzystów serialu do sytuacji patowych – musi posta-

wić kropkę nad i … I… to nie ma szans na powodzenie. Los tych dwojga tak uroczych, tak 

sympatycznych postaci nie może niestety być inny. Podobnie jak pozostali sportretowa-

ni w produkcji bohaterowie, także i oni mają swój słodko-gorzki moment, także ich tele-

nowela spotyka się wreszcie z brutalnością życia i oni również odbierają lekcję o tym, że 

za szczęście trzeba niekiedy zapłacić cenę najwyższą.  

Historie wszystkich postaci są skonstruowanie bardzo podobnie, składają się 

z momentów zabawnych, lekkich, przeplecionych z tragediami – w mniejszej lub więk-

szej skali. Co warto podkreślić, każdy z bohaterów stanowi odpowiednik typu czy figury 

funkcjonującej w określonej konwencji. Jest więc i Główny Zły, i Femme Fatale, i Naiwne 

a Dobre Dziewczę, Mamuśka Poświęcająca się Dla Dobra Syna, Szalony Najlepszy Przyja-

ciel, Urodzony Pechowiec, Ksiądz z Ciągotkami do Nieświętych Wyskoków, Kryminalist-

ka o Złotym Sercu, standardowa (choć tu akurat fajnie nieszablonowa) i nieodzowna os-

tatnio w serialach Para Gejowska, Przerażająco Inteligentna Smarkula, Koszmarna Ba-

bunia (koniecznie z mroczną przeszłością) i jeszcze kilka innych, których już nie pomnę. 

Tak to jednak wszystko jakoś zgrabnie funkcjonuje, że klisze bawią, miast przeszkadzać, 

typy postaci cieszą bardziej niż wysublimowania psychologiczne, a katastrofa w tle jest – 

do finałowego odcinka – czymś, co może się zdarzyć, ale przecież nie musi. 

Ilość detali, które składają się na całość serii poraża rozmachem, wstrząsa dro-

biazgowością, zadziwia dbałością o niuanse. Suspens narasta i ostatecznie grozy sytuacji 

nie jest już w stanie rozładować żaden żart; zresztą na te w ostatnim odcinku nikt się już 

specjalnie nie sili. W finale nie ma miejsca na śmiech, jest za to frustrująca walka z upły-

wającym czasem, nieopisany wysiłek, który każdy z bohaterów podejmuje, by w tym 

konkretnym momencie, w którym życie na Ziemi zostanie zgładzone, być we właściwym 



 
4 

 

miejscu z właściwą osobą. Napięcie, jakie zbudowali twórcy, sięga zenitu, a kiedy wi-

dzowi zdaje się, że wkroczył na bezpieczny teren, gdzie szansa na zwrot akcji równa się 

zeru, dostaje w dziób takim cliffhangerem, że pamięta go i przetrawia przez kolejny ty-

dzień (serio, sprawdziłam reakcje na to, co przyniosły ostatnie sceny odcinka i nie tylko 

ja ostałam się w traumie na długi czas, bo komentarze wielu oglądających były podobne: 

„ale że co? Że jak? Naprawdę???!!”). 

You, Me and the Apocalypse to produkcja zastanawiająco inteligentna, okraszona 

błyskotliwym humorem, stosownymi dawkami absurdu sytuacyjnego, a wszystko to 

uzupełniają doskonałe decyzje castingowe i wyśmienita (bo wyraźnie pozbawiona zadę-

cia) gra aktorska. O talenty komediowe wbrew pozorom niełatwo, podobnie jak o przy-

zwoity scenariusz, więc serial po prostu jest dobry. I tyle. Specyficzny, owszem, żonglu-

jący konwencjami, tonacjami, motywami, ale przy tym wnoszący dużo radości i niespo-

dzianek. Jeśli powstanie drugi sezon, zaklepuję sobie jego zrecenzowanie.  

 

 

 


