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  W grudniu, w okresie wielkiej świą-
tecznej komercji, kanał filmowy En-
core pokazał A.I. Artificial Intelligence
Stevena Spielberga z 2001 roku. Zbie-
giem okoliczności w tym samym dniu
we wszystkich telewizyjnych wiado-
mościach przekazano informację o 
kradzieży przez hackerów danych per-
sonalnych ponad miliarda użytkowni-
ków portalu Yahoo, co – pobudzając 
myśl o „charakterologicznej relacji” 
człowieka z maszyną – przekonało
mnie dodatkowo do powiedzenia kil-
ku słów o obrazie Spielberga. 
  Nie jestem zresztą odosobniony
w powrocie do tego filmu lata po jego 
premierze; w Internecie znaleźć moż-
na całkiem niedawne jego recenzje, 
na przykład te powstałe mniej więcej 
półtora roku temu w związku z uka-
zaniem się kilku traktujących o robo-
tach produkcji science fiction, w tym 
przede wszystkim brytyjskiej Ex Ma-
china w reżyserii Alexa Garlanda. Te 
późne recenzje biorą się stąd, że ich au-
torzy uznają, iż takie filmy jak wspom-
niany wyżej, czy też Chappie lub Age 
of Ultron (wszystkie z 2015 r.), pozo-
zostają pod wpływem przewyższają-
cego je dzieła Spielberga, które dodat-
kowo nabiera z upływem lat nowego 
w jakimś sensie znaczenia. 

 Bo jego premiera nie została przyjęta 
przez krytykę entuzjastycznie – czego 
bym się nie czepiał, gdybym nie do-
strzegał przewijającego się w tamtych
opiniach (np. w recenzji jednego z naj-
bardziej znanych amerykańskich kry-
tyków filmowych Rogera Eberta) is-
totnego błędu interpretacyjnego. Przy 
czym z żalem muszę wyznać, że nie 
jestem w tym spostrzeżeniu jedyny, 
ani nawet pierwszy, ponieważ to samo 
zauważył był w „The Stake” (inter-
netowe pismo o popkulturze) młody 
literaturoznawca i autor książek s.f. 
Andrew DeYoung.
  Zanim przejdę do rzeczy, powiem 
coś, co powinno stanowić dla mnie 
okoliczność łagodzącą: otóż moim 
najbardziej ulubionym ze wszystkich 
filmów w całej historii kina jest La 
strada Federico Felliniego. Czynię to 
wyznanie, gdyż wiem, że ze Spiel-
bergiem (podobnie z Quentinem Ta-
rantino) jest tak, że wszyscy go znają, 
oglądają jego filmy, ale chcąc ucho-
dzić za osobę o wyrobionym smaku 
artystycznym, otwarcie się jego dzie-
łami – jako za bardzo tracącymi pop-
kulturą – nie zachwycają. 

  W tym miejscu nie mogę sobie od-
mówić wspomnienia pewnego, wiążą-
cego się dla mnie z poprzednim aka-
pitem wydarzenia z czasów studenc-
kich, które na dobre – bo przecież wie-
le lat minęło od tamtej pory – zapadło 
mi w pamięć. Na trzecich, odbywa-
jących się w Gdańsku od 1974 roku, 
Konfrontacjach – przeglądzie filmów 
świata w kinie Leningrad przy ul. Dłu-
giej pokazano m.in. szczególnie wy-
czekiwane „Szczęki” Stevena Spiel-
berga. Dzień czy dwa po tej projekcji, 
na jednych z zajęć uniwersyteckich (ze 
względów oczywistych nie powiem 
z jakiego zagadnienia) prowadzący je 
asystent – dziś ceniony od lat kulturo-
znawca, profesor tytularny – nawiązał 
zaraz na wstępie do owego przeboju 
amerykańskiego kina, tłumacząc naj-
pierw, minutę czy dwie, że to taka 
czysto rozrywkowa, należąca do kul-
tury masowej (tak się wówczas nazy-
wało popkulturę) kasowa produkcja. 
Po czym przez ponad godzinę rozwa-
żał z rosnącym zapałem, jaką wiel-
kość osiągają w rzeczywistości rekiny, 
kreślił kredą na tablicy ich rozmiary 
w proporcji do człowieka, dokonywał 
przeglądu ich menu itp. Jego rozsze-
rzone źrenice kazały się domyślać, że 
źródłem tego zupełnie nieoczekiwa-

nego ichtiologicznego zainteresowania 
jest doznane przeżycie emocjonalne.
  A.I. Artificial Intelligence jest w isto-
cie dziełem dwóch reżyserów. Przy-
gotowania do tego filmu rozpoczął w 
latach 1980/90 Stanley Kubrick zain-
spirowany opowiadaniem Supertoys 
Last All Summer Long angielskiego 
pisarza science fiction Briana Aldissa. 
Zmarły w 1999 roku twórca „2001: 
Odysei kosmicznej” pracował wspól-
nie z Aldissem nad scenariuszem, któ-
ry znacznie poszerzał treść literackiego 
pierwowzoru. W roku 1995 Kubrick 
zaproponował reżyserię filmu Spiel-
bergowi, zamierzając przyjąć na sie-
bie rolę producenta. Spielberg przejął 
część pracy wykonanej przez Kubri-
cka (np. projekty kostiumów), pisząc 
równocześnie własny scenariusz.
  Ów melanż reżysera intelektualisty 
– który w swoich filmach przygląda 
się niejako zachowaniu wykreowanych 
przez siebie postaci, studiuje je – i twór-
cy nie stroniącego od sentymentaliz-
mu nie zyskał uznania w oczach wię-
kszości krytyków. Nie zgadza się z ni-
mi Jonathan Rosenbaum – autor ksią-
żek o filmie, piszący recenzje dla 

Chicago Reader i New York Timesa 
– który uważa, że decyzja Kubricka 
była przemyślana, przede wszystkim 
dlatego, że widział on potrzebę reży-
serowania filmu właśnie przez kogoś, 
kto zdolny byłby przekazać lepiej od 
niego wątek sentymentalny. Poza tym 
Spielberg ma doświadczenie w pracy 
z dziecięcymi aktorami („Hook”, „Park 
Jurajski” czy wcześniej Jonathan Ke 
Quan w „Indiana Jones i Światynia 
Zagłady”), a w głównej roli w A.I. wy-
stępuje dziecko. Rzecz również w zna-
jomości wprowadzania efektów spec-
jalnych.

Ludzkie uczucia w „A.I. Sztucznej inteligencji” Stevena Spielberga. 
Recenzja z noworocznym podtekstem
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  Film zaczyna się narracją spoza ka-
dru (do czego także krytycy zgłaszają 
zastrzeżenia) wyjaśniającą, że akcja 
toczy się w czasach ekologicznej ka-
tastrofy – globalnego ocieplenia, które 
doprowadziło do zalania przez wody
oceanów ogromnych obszarów ziemi
mi, z Nowym Jorkiem (jakże by ina-
czej!) włącznie – katastrofy, która na-
rzuciła konieczność ścisłej kontroli 
przyrostu ludności. W związku z tym 
wiele ludzkich zajęć przejmują produ-
kowane androidy, zaspokajające po-
trzeby ludzi, służące im. Świat zapeł-
niają więc ludzie, nazywani przez ro-
boty orgas i roboty, nazywane w fil-
mie mechas. Możliwości tych drugich 
objaśnia zgromadzonym na najwyż-
szym, niezatopionym piętrze Rocke-
feller Center słuchaczom twórca an-
droidów, profesor Allen Hobby, który
chwali się przy okazji swoim najnow-
szym wynalazkiem, nad którym pra-
cuje – robotem-dzieckiem, który zdol-
ny będzie pokochać szczerze jak dzie-
cko konkretnego człowieka, który za-
programuje siebie w jego mechani-
zmie. W tym miejscu pada mające 
wymiar etyczny pytanie z sali: - Jeśli 

robot będzie mógł pokochać szczerze 
człowieka, jakie zobowiązania wobec 
maszyny ciążyć będą w zamian na 
człowieku? Sądzę, że to z tego właśnie 
pytania wynikają mądre rozważania 
teoretyków kina, sprowadzające się 
generalnie do kwestii, czy miłość czło-
wieka do maszyny może maszynę u-
człowieczyć. Albo wymiennie, zasta-
nawianie się nad tym – jak głosi tytuł 
recenzji na polskim serwisie interneto-
wym Filmweb.pl – „Czy roboty mo-
gą kochać?” Ale o tym będzie nieco 
dalej.
  Prototyp zdolnej do miłości maszy-
ny, chłopiec-robot o imieniu David 
(Haley Joel Osment), trafia do mał-
żeństwa Henry’ego i Moniki Swin-
tonów, których dziewięcioletni syn 
Martin przebywa w stanie wywołanej 
chorobą śpiączki. Henry sprowadza 
do domu Davida, chcąc w ten sposób
zapełnić żonie wywołaną nieszczęś-
ciem pustkę. Następuje sekwencja, 
w której patrzymy na małego mecha 
oczami Moniki (Frances O’Connor), 
a on sam pokazywany jest kilkakrot-
nie za matową szybą, co można inter-
pretować jako trudność w przeniknię-
ciu tajemnicy jego mechanizmu. 
W scenie wspólnego posiłku przy ro-
dzinnym stole (podczas którego David
oczywiście udaje jedzenie, naśladując 
ruchy Swintonów) sztuczne dziecko 
wybucha nagle głośnym śmiechem 
– brzmiącym nienaturalnie, mecha-
nicznie – któremu po chwili zaczyna-
ją wtórować „rodzice”; przy czym ich 
śmiech jest równie nienaturalny. Jest 
to moment nie tyle akceptacji Davida, 
co zgody na przyjęcie konwencji, we-
dług której traktowany on będzie pra-
wie jak ludzkie dziecko. Obdarowany 
zostaje nawet należącą do będącego 
w śpiączce syna superzabawką – plu-
szowym misiem-robotem Teddym, 
który od tej pory nigdy już nie opuści 
Davida.

 Monica decyduje się wreszcie zazna-
czyć w programie chłopca-robota sie-
bie, jako osobę, na którą ukierunko-
wana będzie jego miłość, stając się w 
ten sposób dla Davida jego mamusią. 
Na zawsze. Można przypuszczać, że 
Monica decyduje się na ten krok od-
czuwając boleśnie brak swojego dziec-
ka i z potrzeby jakiegoś surogatu sy-
nowskiej miłości. Odbywa się to w at-
mosferze, która pozwala widzowi są-
dzić, że Monica gotowa jest obdarzyć 
Davida jakimś prawie że matczynym 
uczuciem, że zrezygnowana godzi się 
na to „zastępstwo”.
 Szczęśliwie Martin budzi się ze śpiącz-
ki i ku wielkiej radości rodziców po-
wraca do domu. David staje się wsku-
tek tego czymś w rodzaju domowego 
sprzętu – sprzętu ruchomego, potra-
fiącego chodzić i mówić – zbliżone-
go do pluszowego misia-robota, który 
zdaniem Martina jest po prostu głupią 
zabawką. Momentem ważnym dla 
dalszej części filmu jest scena, w któ-
rej David stoi w mroku drzwi sypialni 
Martina, w której Monica czyta swoje-
mu dziecku książkę na dobranoc. Jest 
to powieść o Pinokio.
 Martin – „testując możliwości” Da-
vida – doprowadza do uszkodzenia  
robota-chłopca i konieczności jego na-
prawy. Potem, gdy pojawiają się kole-
dzy Martina, jest jeszcze gorzej – two-
rzy się groźna sytuacja. Moim zda-
niem, Spielberg zapowiada tu przesła-
nie swojego dzieła (które dziwnie u-
mknęło recenzentom filmu), jednak 
w tym miejscu widz jeszcze tego nie 
wie. Naturalną myślą, która tu się po-
jawia jest myśl, że – no cóż – dzieci 
potrafią być okrutne. Zachowania, 
które narzuca taką refleksję nie widzą 
jednak Monica i Henry. Zobaczą je-
dynie jego skutek – i to wywołuje 
w nich przekonanie, że David jest nie-
przewidywalny, a więc niebezpieczny. 
Należy się go pozbyć.


