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   Leżę, co pani widzi, mg³ę, faceta 
z nieogolon¹ brod¹, zamykam oczy, 
niech pani nie zamyka oczu, ale one są
takie ciężkie, otwieram z trudnością,
z bólem, coś mówi¹, nie rozumiem,
nie s³yszę dok³adnie. Coś się stało, dla-
czego g³owa boli, coś p³ynie mi z ucha, 
niech pani nie dotyka. Krew, głowa
huczy, pęka. To ja jestem? Jak się pani
nazywa, który dziś mamy, znam od-
powiedź na te wszystkie pytania, tyl-
ko nie rozumiem co się sta³o? Jakoś 
dziwnie się czuję, wcześniej nic podob-
nego nie mia³am, nie mam si³y wstać 
ani podnieść ręki. Chyba coś się sta³o? 
Poważnego? Znowu coś mówi¹, nie 
rozróżniam s³ów, g³owa jakaś dziw-
na. Czy ja mam z³amanie podstawy 
czaszki? Brak odpowiedzi, cicho, niech 
pani będzie cicho. Czy ja mam złama-
nie podstawy czaszki, cicho, cicho, ci-
cho. Gdzieś mnie wioz¹, niedobrze mi
się robi, tak niedobrze, że rzygam mi-
mo rozpaczliwych prób opanowania, 
zapanowania myślami nad moim or-
ganizmem. Nic z tego, wymiotuję
wszystkim, nawet tym czego nie mam. 

Próba zapisu
EWELINA BRUCHMANN

A g³owa dziwna. Gdzieś mnie przy-
wieźli, na salę, jest Darek, teraz docie-
ra do mnie, że on jest, że tam też by³. 
A ja taka obrzygana, nieważne. Za-
strzyk, mam już nie wymiotowa, nie 
wierzę, g³owa jakaś dziwna, zasy-
piam... 
  Obudzi³am się, dzień, poranek, pie-
lęgniarki chc¹ abym odda³a mocz na 
takie coś niewygodne pod tob¹, ale 
nic z tego, więc cewnik, no dobrze. 
Kroplówka, następna, ręka boli, ca³a 
sztywna, spuchnięta, aż do obojczyka, 
nie wierz¹ mi. Sen, trzy dni spania, 
by³ brat, mama, tata, Darek codzien-
nie, jacyś ludzie z mojej pracowni, 
to ponoć moje koleżanki i koledzy. 
G³owa boli, boli g³owa, g³owa, będzie 
tabletka, po³ykam, pomaga czy poma-
ga świadomość po³knięcia tabletki? 
Dzień, noc, dzień, rano, pobudka, my-
cie, śniadanie, nic nie smakuje, obchód,
nic nie mówi¹, zastrzyki, kroplówki, 
obiad, bez smaku i apetytu, jakieś od-
wiedziny, kolacja, przychodzi Darek, 
jest d³ugo, jest siusianie na basen, po-
gaduszki, czasem trzymanie za rękę, 
bo g³owa boli i nie ma si³y na nic in-
nego. Spanie. Przyzwyczaiłam się,
rytm dnia, coś czytam, często widzę
za mg³¹. Nie mogę wstać, leżę p³asko, 
mój zasięg ogranicza się do d³ugości 
moich r¹k. 
  Teraz mam taki ma³y świat, sala, a 
w niej sześć ³óżek, każdy, kto przy-
chodzi, ma mi opowiadać jak wygl¹da 
poza sal¹, wyobrażam sobie, jak do-
brze jest.. Mam iść do domu, dalej le-
żeć, nic z tego, porażenie nerwu VII i 
paraliż lewej strony twarzy. Nieźle to 
wygl¹da, martwo, następne zastrzyki, 
kroplówki, ale g³owa mniej boli, mo-
gę coś sobie pomyśleć, przypomnieć, 
pamiętam wszystko, jaka ulga. 
  Paraliż schodzi, ci¹gle leżę, pozwolili 
mi wstać na 5 minut, następnego dnia 

obejść oddzia³, wiem jak wygl¹da, jadę 
do domu, leżę dalej, wstaję trzy razy 
w ci¹gu dnia do toalety, jaka rozkosz 
oddać mocz w pozycji siedz¹cej, leżę, 
robię na drutach. 
  Mogę wstać, siedzę, haftuję, ale nie 
czuję się najlepiej, g³owa dziwna, mam 
zawroty, okropieństwo. Lekarz, stos
recept, mia³a pani dużo szczęścia, bo 
mog³o być gorzej, nie może pani ni-
gdy już skoczyć na bangi. I bardzo 
dobrze, nie mam żadnego dylematu, 
czy spróbować, czy będę się ba³a, czy 
coś tam. Cia³o mnie nie s³ucha, moja 
g³owa rz¹dzi mn¹. Może za jakiś czas 
role się odwróc¹? Dużo odpoczywa-
nia, leżenia, spania w ci¹gu dnia, tab-
letki, zastrzyki. Idę do sklepu, sama!!! 
Kolejka, muszę w niej stać, sklep nie 
jest daleko, ale powrót by³ d³ugą dro-
g¹. G³owa boli, wychodzę coraz dalej 
sama. Niestety poza domem nie ma 
miejsca na odpoczynek, leżenie przy-
nosi mi ulgę, leży tylko chory, więc 
skoro jesteś chora, siedź w domu, my 
nie potrzebujemy chorych, my społe-
czeństwo ludzi stoj¹cych. 

  Nikt mnie nie odwiedza, bo za dale-
ko mieszkam, bo to nie jest Trójmia-
sto, tylko za Trójmiastem. Boli, boli 
g³owa i w środku. Cóż.. Kolejna sa-
motność, tym razem chorego na ciele, 
rany się goj¹, a pamięć zostaje, nic nie 
będzie tak jak wcześniej, wszystko 
jest inne, już jest inne, ja jestem inna, 
moje myślenie jest inne. Jadę sama do 
Wejherowa osiem kilometrów, jeden 
autobus, przystanek blisko, żadnego 
miejsca siedz¹cego, nikt nie ust¹pi, bo 
jestem m³oda, m³oda na ciele, na twa-
rzy. Postoję. 
  Wróci³am z mam¹, zmęczy³am się 
nieźle, dobrze, że mam dziekankę. 
Zdrowie, cia³o mam jedno, ale mam 
drugie życie. Coś jednak mam w nim 
zrobić wartościowego, skoro dostałam
je z powrotem. Dobrze. Jest ze mn¹ 
Darek, ten po którym się nie spodzie-
wa³am, że by³, jest, że będzie? Po tym 
wszystkim, ja obrzygana, ja w zsika-
nym ³óżku, bo nie po³oży³am się do-
brze na basen, ja z t³ustymi w³osami, 
które on chcia³ rozczesywać, żebym 
poczu³a się może bardziej zadbana, ja 
leż¹ca, zależna od innych, z pokiere-
szowanym cia³em, ze sparaliżowan¹ 
twarz¹, z niewiadomo co dalej, jaka bę-
dę, czy kwiatem, czy na wózku mart-
w¹ chryzantem¹? On, codziennie, przy 
mnie, dla mnie, przed³użenie moich 
r¹k, mój ³¹cznik ze światem. On. 
 A teraz? Więcej czasu spędzam obok 
innych niż z nim. Jak wracam do do-
mu, nie mam si³y dla niego. Niedo-
brze, nie tak chcę, aby by³o, aby tak 
się uk³ada³o. Ale jeszcze trochę, tylko 
kilka dni i będzie weekend i będzie-
my dla siebie, dla siebie w tym samym 
miejscu świata, dla siebie w naszym 
świecie. Jak dobrze. Mam drugie ży-
cie. Może w³aśnie dla niego? Aby mieć 
dla niego czas? Dać siebie jemu? Tak?

  Porzucony David znajdzie się w oto-
czeniu innych mechas, których pierw-
szy zbiorowy widok na złomowisku 
robotów jest sceną jak z filmów o zom-
bie. Przeciwstawieni im ludzie, którzy 
się tu pojawią są łowcami androidów i 
mimo że korzystają z futurystycznego 
latającego statku, sprawiają wrażenie 
prymitywnych łowców niewolników. 
Schwytane roboty przeznaczone są 
do show-biznesu, trafią na Flesh Fair, 
gdzie ku uciesze publiczności niszczo-
ne będą na arenie w sposób przywo-
dzący na myśl mordowanie chrześci-
jan w rzymskim amfiteatrze za czasów 
Nerona. Ile osób oglądających te sce-
ny na ekranie kina czy telewizora od-
wraca od tego oczy, chociaż przecież 
torturowane są roboty, wydaje się być 
dla reżysera filmu pytaniem zasadni-
czym i dlatego nie żałuje taśmy na po-
kazanie obrazów okrucieństwa, będą-
cych uciechą dla orgas, którymi jesteś-
my także my. Spielberg wierzy jednak, 
że w ludziach tli się wciąż jakaś iskra 
przyzwoitości: kiedy na zniszczenie 
prowadzony jest David, widownia za-
czyna buczeć, a następnie czynnie pro-
testować – dziecięcy wygląd androida
jest zbyt realny, musi wywołać jakieś 
chwilowe opamiętanie. W powstałym 
zamieszaniu David ucieka z cyrku 
w kompanii pluszaka Teddy’ego i Żi-
golaka Joe – seks-robota, wrobionego
przez człowieka w morderstwo. Żigo-
lak Joe to typ takiego yappie wśród 
robotów, ale – by tak rzec – z dość 
skomplikowaną psychiką (Jude Law 
otrzymał za te rolę nominację do Os-
cara i innych prestiżowych nagród dla 
najlepszego aktora drugoplanowego), 
który zaprowadzi Davida do neono-
wego miasta rozrywki – Rouge City 
– które jest takim Las Vegas przy-
szłości. To druga po Flesh Fair scena, 
w której niejako patrzymy na siebie.
   David musi jednak kontynuować
swoją wędrówkę w poszukiwaniu Nie-
bieskiej Wróżki, o której dowiedział 
się tamtego wieczoru, gdy Monica 
czytała synowi książkę na dobranoc. 
Chłopiec-robot wierzy, że Niebieska 
Wróżka może przemienić go, tak jak 
Pinokia, w prawdziwe dziecko, a wte-
dy na pewno „mamusia” go pokocha. 
Finał tych poszukiwań nastąpi za dwa 
tysiące lat.
 Czas powiedzieć, o czym właściwie 
traktuje film Stevena Spielberga. My-
ślę, że postawione przez polskiego re-
cenzenta, przywołane wcześniej pyta-
nie „Czy roboty mogą kochać?” nie 
jest tu najważniejsze, a wręcz umiej-
scawia się na dość dalekim planie. 
Odstawiam również na bok dziwnie 

naiwne tłumaczenie Rogera Eberta, że 
David nie jest niczym więcej jak za-
programowaną maszyną, nie mogąc 
uwierzyć w aż tak dosłowny odbiór 
A.I. przez znanego amerykańskiego 
krytyka.
  Trudno zrozumieć, jak to się stało, 
że piszący o tym filmie nie zauważyli 
występującego w nim bardzo wyraź-
nie bardzo znaczącego braku – braku
choćby jednego pozytywnego ludzkie-
go charakteru. Cechy, które człowiek
przypisuje sobie, nazywając dumnie 
ludzkimi uczuciami – przywiązanie, 
oddanie, współczucie, żal, solidarność, 
troska o słabszych, miłość – posiadają 
tu jedynie roboty. Nie mamy zastrze-
żeń do zachowania misia Teddy’ego 
– a do postepowania Moniki Swinton 
i owszem. Palony na arenie ciekłym 
metalem android dba o uczucia Davi-
da, pociesza go, żeby się nie martwił, 
nie bał. Nie mówiąc już o tym, że to 
nie roboty doprowadziły do ekologicz-
nego kataklizmu (całkiem realnego) – 
tak jak dzisiaj to nie komputery kradną 
w niecnym celu powierzone im przez 
nas dane. Pewnie, można tu mówić 
o naiwnościach, niekonsekwencjach 
fabuły i bez końca wzruszać ramiona-
mi, że roboty nie mogą mieć uczuć. 
Ale Spielberg chce, żebyśmy wierzy-
li, że mają – tak jak chcemy wierzyć 
w istnienie Niebieskiej Wróżki.
  Reżyser chce, abyśmy uwierzyli 
w to, co pozostaje poza doświadcze-
niem, poza naszymi zmysłami, ponie-
waż to właśnie wyróżnia nas jako lu-
dzi, co w filmie powiedziane jest bar-
dzo jasno. Żigolak Joe mówi: „- Tylko
orga wierzy w to, czego nie można zo-
baczyć albo zmierzyć. I to jest osob-
liwość, która oddziela go od naszego 
gatunku.” Innymi słowami powtarza 
to profesor Hobby, wyjaśniając Davi-
dowi, że „Niebieska Wróżka jest czę-

ścią wielkiej ludzkiej wady: pragnienia 
rzeczy, które nie istnieją. Albo może 
największym danym człowiekowi da-
rem – zdolnością do podążania za na-
szymi marzeniami”. Wcześniej o wiel-
kiej sile uczucia przekonuje „mamu-
się” David, zapewniając, że jeśli ona 
go zaakceptuje jako swoje dziecko 
– on stanie się dla niej prawdziwy.
  Film Spielberga to moralitet. Jeśli je-
go przesłanie miałoby przynieść jakiś 
efekt, powinno trafiać do wielu, do 
większości odbiorców. Kto zaś dzisiaj 
stanowi większość? Chce się wierzyć, 
że jest to intelektualna klasa średnia 
(mimo że czasem, coraz częściej, na-
bieram przekonania, że świat zdomi-
nowany został przez umysłowy lum-
penproletariat). To wyjaśniałoby, dla-
czego Stanley Kubrick potrzebował 
umiejętności Spielberga do poprowa-
dzenia wątku sentymentalnego, a przy 
tym jego reżyserskiego warsztatu, gwa-
rantującego dzieło na przyzwoitym 
poziomie.
  Wzruszenie widza ma pobudzić go 
do refleksji nad jego wrażliwością, je-
go poczuciem ogólnoludzkiej solidar-
ności, zdolnością do empatii – czyli, 
mówiąc krótko, do zastanowienia się 
nad samym sobą: czy zmierza ku przy-
szłości takiej jak w filmie o robocie 
Davidzie, czy ma jeszcze szansę – za-
czynając od teraz – coś zmienić, a więc 
przede wszystkim siebie – człowieka 
ogarniętego konsumpcjonizmem, nie-
nawistnego wobec inności, płytkiego 
duchowo jak kałuża po przelotnym 
deszczu.
  Sprawa w tym, że z roku na rok co-
raz trudniej w taką przemianę uwie-
rzyć. Nie ma takiej wiary również w o-
mawianym filmie, którego happy end 
pozostawia widza z przekonaniem, 
że świat bez ludzi nie jest wcale złą 
perspektywą.


