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Samotność poza siecią 

 

Film Ona (Her) w reżyserii Spike’a Jonze’a to moim zdaniem coś, co w kinie wi-

dzimy nieczęsto. Zwłaszcza gdy mowa o produkcjach amerykańskich, przy tym – pokazy-

wanych w multipleksach, a nie niszowych, studyjnych kinach. Przyznacie, że skojarzenia 

pchają się same. Dodatkowo gatunek w opisie – melodramat z elementami s-f – może bu-

dzić wątpliwość, czy za poświęcony czas i/lub pieniądze otrzymamy coś wartościowego? 

Odpowiem od razu – nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak. 

Pozornie film prezentuje historię jakich wiele. Theodore Twombly (Joaquin Phoe-

nix), to mężczyzna w średnim wieku, który nie może ułożyć sobie trwałej relacji z kobietą. 

Jego pracą jest pisanie listów na zamówienie osób, które nie mają na to czasu. Realizuje te 

zlecenia bardzo dobrze, wręcz znakomicie, co dostrzegają wszystkie osoby z jego otocze-

nia. Poza pracą Theo jednak spędza czas w domu, dzieląc go między gry komputerowe a 

oglądaniem pornosów w sieci – jak nieco ironicznie podsumowuje ten tryb życia jego 

przyjaciółka Amy (Amy Adams). Oprócz niej w życiu Thea jest jeszcze żona Catherine 

(Rooney Mara), z którą jednak – jak szybko dowiaduje się widz – jest od dłuższego czasu 

w separacji. Tęsknota za nią nie pozwala Theowi wejść w inną trwałą relację, a nocne 

seksczaty pozwalają mu przytłumić (i to chyba niezbyt skutecznie) jedynie fizyczne pra-

gnienia. Wszystko zmienia poznanie Samanthy (Scarlett Johansson), która stopniowo wy-

pełnia jego puste i samotne życie. Jest tylko jedno małe „ale” – Samantha jest systemem 

operacyjnym. Świadomym, intuicyjnym, zmieniającym się programem komputerowym, 

stworzonym tak, by dopasowywał się do jego użytkownika – ale jednak bytem wirtual-

nym, niematerialnym… 

 
 Recenzja filmu: Ona [Her], reż. i scenariusz Spike Jonze, obsada: Jaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy 

Adams, Rooney Mara, Chris Pratt, Olivia Wilde i in. 
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Relacja Thea i Samanthy rozwija się tak, jakby oboje byli ludźmi. Bohaterowie prze-

chodzą przez kolejne fazy budowania związku, łącznie z seksem. Prawie nie przeszkadza 

już brak konkretnego ciała. No właśnie – prawie. Tyle że, nieco paradoksalnie, bardziej 

przeszkadza to Samancie, która nigdy tego ciała nie miała, niż Theowi – a dla mężczyzny 

to przecież duże wyrzeczenie. 

Film Ona ukazuje świat, w jakim prawie już żyjemy. To świat ludzi coraz bardziej 

oddalających się od siebie, patrzących częściej w monitor komputera niż oczy swoich bli-

skich. Jednocześnie zaś – wciąż ludzi samotnych i tęskniących do uczucia, szukających go, 

a jednocześnie – niepotrafiących tego sobie nawzajem okazać. To także świat, w którym 

człowiek znów okazuje się nieudolnym uczniem czarnoksiężnika i stwarza coś, co wy-

myka się spod jego kontroli, nad czym traci władzę. Na szczęście finał nie jest tragiczny – 

przynajmniej w aspekcie fizycznym. Stworzony system operacyjny, który miał wspierać 

każdego człowieka, być jego wirtualnym asystentem, pomocą, nagle zaczyna pełnić funk-

cję kiedyś przynależne ludziom – przyjaciół czy ukochanych. 

Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Nie wiem, jaka była geneza pomysłu na ten 

film, ale idea programu komputerowego, który stopniowo przyjmuje ludzkie cechy, by na 

koniec wręcz fizycznie zaistnieć, pojawia się w świecie Endera, postaci z cyklu powieści 

Orsona Scotta Carda. Różnice są dwie – w świecie Carda Jane powstała niejako przez po-

myłkę, jako skutek uboczny działania ansibli. Poza tym jest jedyną taką istotą we wszech-

świecie, określona jest nawet jako czwarty gatunek – obok ludzi, Formidów i pequeninos. 

W świecie filmu Ona Samantha jest produktem zamierzonym i, można rzec, masowym, 

który nabiera indywidualnych cech dopiero przy użytkowniku. 

Film nie jest bardzo dynamiczny. Historia opowiadana jest stopniowo, po kolei, tak 

że wyraźnie można dostrzec kolejne zmiany w życiu Thea. Akcja jednak, mimo że nie-

spiesznie, wciąż posuwa się do przodu, bez nużących dłużyzn. Nawet z pozoru mało 

ważne scenki (Theo, który rozmawia z wirtualnym ludzikiem z gry, na – rzekłabym – nie-

specjalnie wysokim poziomie) eksponują ważny dla filmu problem – samotność czło-

wieka i jego egzystencję prawie już tylko w wirtualnym świecie. Ogromnym plusem jest 

też muzyka, która subtelnie podkreśla niełatwą, może banalną, a na pewno – najważniej-

szą bolączkę naszych czasów: samotność (chciałoby się dodać: „w sieci”). 

Porządna recenzja powinna również wymienić minusy filmu, ale naprawdę, nie 

sposób się ich doszukać. Może taki, że zmusza do myślenia? Ważny temat został pokazany 

w sposób bliski współczesnemu człowiekowi dzięki niezwykłemu pomysłowi i reżysera i 
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znakomitej grze głównych bohaterów – tu wielkie uznanie dla Scarlett Johansson, którą 

przez cały film tylko słyszymy, a jednak istnieje i jest równorzędnym partnerem wobec 

pozostałych aktorów, których widzimy. 

Wychodząc po seansie – bo nie wątpię, że ten film trzeba zobaczyć, a rzadko jestem 

aż tak kategoryczna – może spójrzmy nie na telefon, a ludzi wokół nas. I jeszcze raz po-

myślmy: czy na pewno mam dość odwagi, by zostać bez drugiego człowieka? 

 


