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Wszystko co ludzkie, obce nam jest tak bardzo

 

 

Raz na jakiś czas trafia mi się serial, o którym sądzę, że będzie „taki sobie, ale z am-

bicjami, więc trzeba go obejrzeć, żeby mieć co krytykować”, a okazuje się, że jest wprost 

„nieopisanie dobry”. Tak jest w przypadku Humans brytyjsko-amerykańskiej produkcji 

opartej na szwedzkim formacie Real Humans (2012-) będącej mieszanką science fiction i 

dramatu psychologicznego z nachyleniem socjologicznym, którego twórcy wyraźnie ma-

ją skłonność do analiz społecznych i pokazywania szerokiego spektrum zjawisk wystę-

pujących w świecie realnym, jak bezrobocie, kryzys, rasizm, etc. Brzmi jak towar, który 

niełatwo sprzedać, jednak już po pierwszym odcinku wiadomo, że choć oczu tu nie na-

pasiemy wymyślnymi technologiami, frymuśnymi stylizacjami modowymi czy wyduma-

nymi pojazdami (na czym potknęli się i wyłożyli twórcy zeszłorocznego sezonu Extant), 

to mieć będziemy do czynienia z naprawdę doskonałą rozrywką na poziomie intelektu-

alnym, a dopiero potem emocjonalnym. 

To, co bowiem najistotniejsze w Humans to podejmowania nieomal od pierwszych 

sekund kwestia „człowieczeństwa”, interpretowanego z najrozmaitszych perspektyw, 

definiowanego różnorakimi metodami, kwestionowanego z różnych powodów. Bo o 

tym, co „ludzkie” najwyraźniej nie decyduje urodzenie (lub nie), lecz to, co dana osoba 

postanowi ze sobą oraz innymi uczynić oraz w jakim stopniu jest władna ponieść decyzji 

swoich konsekwencje. Zestawienie bohaterów-ludzi z bohaterami-Syntetykami jest osią 

wszelkich interakcji i pokazane zostaje tak w skali mikro (rodzina), jak i makro (społe-

czeństwo). Pokrótce rzecz się ma następująco: przeciążony rodzinnymi obowiązkami a 

poczciwy Joe, obarczony trójką dzieci (dwoje nastolatków i kilkulatka) i bezustannie 

zapracowana małżonka, postanawia uporać się z natłokiem obowiązków i decyduje się 

kupić (tak, kupić!) pomoc domową w postaci przepięknej androidki (w tej roli znakomi-
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ta Gemma Chan). Ta zostaje przez najmłodszą latorośl nazwana Anitą, lecz – jak się póź-

niej okazuje – w rzeczywistości jest Mią, której świadomość i jednocześnie prawdziwa 

tożsamość zostały ukryte przy pomocy nielegalnego oprogramowania. Tak Mia, jak i 

kilkoro innych Syntetyków-protagonistów,  są dziełami Davida Elstera, modelowego sza-

lonego naukowca dokonującego eksperymentów o nachyleniu wolicjonalno-świadomoś-

ciowym przy wykorzystaniu robotów i oprogramowania.  

Oczywiście tematyka „duszy w maszynie” nie jest rzeczą nową, jej najkolorowszymi 

realizacjami usiane są zbiory filmograficzne i biblioteczne, ale tym, co naprawdę zwraca 

uwagę jest sposób pokazania i nienachalność w lansowaniu określonego punktu widze-

nia. Migotliwość oceny etycznej jest tutaj kwestią kluczową, dotyczącą zachowań tak 

ludzi, jak i Syntetyków (tych przynajmniej, które mają to, co określa się mianem „samo-

świadomości” oraz „wolnej woli”). Akcja toczy się dość wolno, widz ma szansę dobrze 

poznać bohaterów, doświadczyć ich przemian, dylematów, zrozumieć – a przynajmniej 

próbować – ich motywacje, determinanty zachowań, wzorce emocjonalne i osobowo-

ściowe. Wszystkie te podniosłe kwestie pokazane są jednak na tle aspektów rodzinnych, 

przy czym pod pojęciem „rodzina” kryje się zarówno to, co tradycyjnie rozumiane, jak i 

to, co umowne (Syntetycy Elstera, który za taka się zdecydowanie mają i prezentują za-

chowania zgodne z ludzkimi standardami). Żadna z tych opcji nie jest jednak wskazana 

jako lepsza czy bardziej funkcjonalna, bowiem w każdej z tych komórek istnieje jakiś 

ferment, jakiś stabilizator, jakiś punkt odniesienia. Warto podkreślić, że skonstruowano 

tutaj dość interesującą korelację jaka zachodzi pomiędzy rodziną w pełni ludzką (Joe, 

jego żona Laura, troje dzieci) a grupą Syntetyków (pod przywództwem hybrydycznego 

Leo Elstera, syna wzmiankowanego Davida, stanowiącego pół-maszynę, pół-człowieka), 

ponieważ przywiązanie, lojalność, wierność, oddanie i miłość są w obu wypadkach ana-

logicznie mocno zaakcentowane. To tutaj spoczywa punkt ciężkości i punkt odniesienia 

także: w relacjach pomiędzy Sytnetykami nie zachodzą może tak silne procesy, co mię-

dzy ludźmi, jednak i tutaj pojawia się strach, niepewność, odrzucenie, gniew, żal i ból.  

Oczywiście tak podniosłe kwestie nie mogłyby istnieć bez odwołania do jakieś za-

grażającej im siły, a tę w serialu reprezentuje dawny współpracownik Elstera, profesor 

Edwin Hobb, człowiek bezwzględny, ogarnięty manią wielkości oraz pragnieniem kon-

trolowania wszystkiego i wszystkich. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czemu 

Syntetycy Elstera są wyjątkowi, Hobb nie wstrzymuje się przed niczym; nieobce mu są 

tak szantaż, jak i manipulowanie władzami na najwyższym szczeblu, kłamstwa, zastra-



3 

 

szanie i tak dalej, i tak dalej. To chyba najmniej udana postać całego sezonu, najmniej 

autentyczna, najbardziej niedopracowana, której motywacje nie do końca wyjaśniają się 

poprzez kompleks bycia Stwórcą, chęć stania się dyktatorem, wreszcie obsesję na punk-

cie świadomych a uwięzionych w swoich ciałach (co słusznie wytyka mu jeden z obda-

rzonych wolną wola Syntetyków Elstera) maszyn. Odbiorca nie ma szans pojąć, co kieru-

je decyzjami Hobba, bowiem narracja skupia się raczej wokół niuansów związanych z 

relacjami na linii ludzie-androidy/ androidy-androidy/ androidy-ludzie. W dodatku tak 

ludzcy, jak i sztuczni powołani do istnienia protagoniści musza zmierzyć się ze swoją 

przeszłością i jej traumami. jestem pewna, że gdyby była to produkcja amerykańska w 

całości, mielibyśmy sporo bieganiny, wrzasków, emocjonalnych gestów; na szczęście 

Brytyjczycy wiedzą, jak kameralnie rozgrywać największe nawet dylematy i serwują 

widzowi delikatesy w postaci budujących rzeczywistość psychologiczna bohaterów 

szczegółów. Kiedy docieramy do finału, wszystko staje się nieopisanie klarowne, każde 

działanie ma swoje znaczenie, uzasadnia się jako niezbywalna część fabuły. Na przykład 

erotyczny wyskok Joego, który – w praktyce – gwałci Anitę? Mię – jest rozłożony na 

czynniki pierwsze i choć nie jestem zwolenniczką rozwiązania, które przyszło mi oglą-

dać, wiem, że jest ono optymalne. Podobnie jak nie do końca zgadzam się z przemianą 

nastoletniej Mats z nienawidzącej Syntetyków zbuntowanej nastolatki w genialną, wraż-

liwą i skłonną do pomocy androidom geniuszkę (pocieszam się, że w wersji czysto ame-

rykańskiej byłoby to tak gładkie do przełknięcia, jak naszpikowany igłami Ferrero Ro-

cher), jednak wiem, że trudny temat wymaga niekiedy naciąganych przeobrażeń i trans-

formacji psychologicznych bohaterów.  

Jednak Humans można wybaczyć te potknięcia ze względu na drobiazgowość i wia-

rygodność historii większości postaci, niebanalność (mimo wszystko) związków między 

nimi, budowanie przekonujących relacji, komplikowanych dodatkowo przez okoliczno-

ści. W moim odczuciu serial proponuje nieco więcej niż tylko wypunktowanie, że istnieje 

ewentualność wykreowania „ducha w maszynie”, zwłaszcza gdy w jednym z odcinków 

taka możliwość potraktowana zostaje przez Joego i Laurę z całą powagą, lecz bez niepo-

trzebnej fobiczności, tak nachalnie obecnej w wielu produkcjach dedykowanych podob-

nej tematyce.  

Warto przy tym wypunktować, że istotnym elementem budującym rzeczywistość są 

w Humans  reperkusje społeczne wyraźnie inspirowane realnie istniejącymi problema-

mi, czego najwyraźniejszym potwierdzeniem staje się manifestacja przeciwko obecności 
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Syntetyków zorganizowana przez ruch pro-ludzki. Wprawdzie uproszczenie i zamknię-

cie wielopiętrowych problemów w zredukowanym do minimum konflikcie na linii lu-

dzie-androidy wydaje się nieco nazbyt (nomen omen) sztuczne, to pamiętać należy, że 

produkcja ta służyć ma jednak rozrywce i dociążenie jej bagażem autentycznych dyle-

matów mogłoby ją po prostu zatopić jak Titanica zderzenie z górą lodową.  

Humans to serial bardzo dobry, w którym znakomite aktorstwo (doskonały William 

Hurt jako dr Millicant czy Katherine Parkinson w roli Laury) współbrzmi ze świetnymi 

dialogami czy fabułą. Widać, że twórcy starali się pokazać jak najwięcej w dość ograni-

czonym czasie (osiem odcinków to naprawdę niewiele, a wszak niektóre gorsze, do-

słownie rozłażące się w – tak, tak – szwach HIPERŁĄCZE produkcje maja problem, by 

wypełnić sezon jakąkolwiek treścią), czego dowodem są perełki takie jak romans żony 

pewnego policjanta z Syntetykiem (i zwieńczona niepowodzeniem próba przeprogra-

mowania go tak, aby wykazał inwencję erotyczną, bo skoro mąż-człowiek jej nie miał, to 

może androida uda się do tego skłonić. Cóż, zamienił stryjek siekierkę na kijek, wióry 

więc nie lecą…), przywiązanie doktora Millicanta do popsutego Syntetyka imieniem Odi, 

uprzedmiotowienie androidek w przybytku rozkoszy (gdyby zamienić sztuczne kobiety 

na prawdziwie byłoby to tak naprawdę to samo piekło, co uświadamia widzowi – a jak-

że, obdarzona świadomością – Niska). Społeczeństwo wyparcia, które produkuje roboty, 

by zastąpiły ludzi, aby ci mogli – jak słyszmy w czołówce – zbliżyć się do siebie, uosabia 

wspomniany wcześniej Hobbs, dla którego żadne istnienie nie jest ważne, i który z 

ludźmi ma wspólna jedynie nazwę gatunku. To intrygujące, jak wiele o człowieku po-

wiedzieć mogą jego ambicje oraz to, co jest skłonny zrobić, aby je zrealizować. Według 

mnie Humans to opowieść o rodzinie, o miłości, o przywiązaniu, o tym wszystkim, co 

czyni nas tak podatnymi na zranienia, wystawia nas na próbę, sprawia, że jesteśmy bez-

bronni, a dopiero potem historia „duchów w maszynach”. Stopień uczłowieczenia warto 

bowiem pokazywać niekiedy w skali bardziej mikro niż makro.  


