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Film Douga Limana Na krawędzi jutra, z tradycyjnie już niepojętych względów 

emitowany w polskich kinach pod chybionym tytułem Na skraju jutra, jest jedną z nielicz-

nych produkcji SF, w których konwencjonalny schemat „od zera do bohatera” wykonuje 

pełen obrót narracyjny – uświadamiając, że w dobrym kinie akcji nie chodzi tylko i wyłą-

cznie o przemianę życiowej niedorajdy w niezniszczalnego juggernauta. Początkowe par-

tie filmu są rajem na ziemi dla każdego, kto nienawidzi aktorskiego emploi Toma Cruisa, 

najprzystojniejszego kulturysty wśród scjentologów i najprzystojniejszego scjentologa 

wśród kulturystów, obdarzonego w dodatku irytującą, a nazbyt częstą wśród hollywoodz-

kich protagonistów, zdolnością do przetrwania gorszych nawet tarapatów, niż zamknię-

cie w lodówce na poligonie atomowym. Filmowy major Bill Cagejest mianowicie ostatecz-

nym tchórzem, który szlify oficerskie zdobył jako spec od reklamy i marketingu politycz-

nego, mając w CV nie rozbrajanie ładunków i składanie kałasznikowa w 90 sekund, lecz 

kreację przekonującego wizerunek armii jako tej, do której warto wstępować i za którą 

warto ginąć na froncie nierównej wojny z kosmicznym najeźdźcą – tajemniczą rasą 

mimików, obracającą większą część Europy (tak! Europy, nie Stanów Zjednoczonych!) 

w ziemię niczyją. Niełatwe to zadanie, o którego przebiegu widz dowiaduje się na wstępie 

z migawek z serwisów informacyjnych, przypada o zgrozo właśnie Billowi Cage’owi, który 

w wyniki sprzeczki z generałem Szalonookim trafia do obozu wojskowego na lotnisku 

w Heathrow, z perspektywą lądowania wraz z desantem superżołnierzy w okupowanej 

przez mimików Normandii. Jak się jednak wkrótce okazuje – niejeden raz.  

 
 Recenzja filmu: Na skraju jutra [On the edge of tomorrow], reż. Doug Liman; rok produkcji: 2014; scenar-

iusz adaptowany: Christopher McQuarrie (na pdst. powieści Hiroshiego Sakurazaki All you need is kill); mu-

zyka Christophe Beck; obsada: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton i in. 
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Nie chcąc zdradzać szczegółów fabuły, pozostaje stwierdzić, że kluczowy do jej 

opisania jest język z sieciowych gier akcji: żółtodziób Cruise, zdegradowany do rangi 

sierżanta, poznaje znakomicie specyfikę respawnu, campingu i spawnkillingu1, zdobyw-

szy na jednym z übermimików praktyczną zdolność resetowania jednego i tego samego 

dnia – przekonując siebie oraz widzów, jak bardzo frustrująco działa na człowieka 

powtarzanie tych samych błędów, tak w grze wideo, jak i w życiu. Gdyby film Limana 

kręcony był przez Europejczyków, prawdopodobnie widz zmuszony byłby przeżyć każdy 

z powtórzonych Billa Cage’a – na szczęście jednak zarówno reżyseria, jak i montaż stoją 

tu na tak wysokim poziomie, że kolejne respawny Cage’a jedynie sugerują, raz bodaj 

pokazując jego frustrację w scenie bójki z żołnierzami z jego oddziału, o których 

znakomicie on wie, że zginą za kilka godzin podczas desantu, a z którymi mimo to musi 

znowu stoczyć tę samą, nużącą walkę. Dzięki jednak znakomitej pracy reżyserskiej Na 

krawędzi jutra unika grzechu większości ambitnych narracji fantastycznonaukowych, nie 

przeładowując narracji nadwyżką informacji (określaną potocznie jako infodumping) o 

korelacjach między ksenobiologią najeźdźców a powtarzalnością ujęć filmowych, a 

zarazem obywając się bez nieuniknionych, wydawałoby się, ostatnimi czasy (Pacific Rim? 

Godzilla? Transformers: Wiek Zagłady?) walk wysokobudżetowych robotów z wysokobu-

dżetowymi dinozaurami.  

W konsekwencji, Na krawędzi jutra nie jest typowym filmem fantastycznonauko-

wym. Paradoksalnie, bardziej niż entuzjastom Blade runnera Scotta czy A. I. Sztucznej 

inteligencji Spielberga spodoba się on graczom w Mass Effecta, którym jego zakończenie 

przywiedzie zapewne na myśl pamiętną misję samobójczą z części drugiej trylogii. Z Na 

krawędzi jutra jest więc trochę tak, jak z Linią oporu Jacka Dukaja – jest to narracja 

pokoleniowa, adresowana do tych, którzy są przekonani, że to właśnie scenariusze reali-

zowane w grach wideo (czy ogólnie – wirtualnej rzeczywistości) najlepiej przygotowują 

ludzką cywilizację na zmiany, jakie niesie ze sobą przyszłość, i najtrafniej pokazują 

 
1 Słowniczek terminów nieliterackich: 
Respawn — powtórne pojawienie się postaci w wyznaczonym uprzednio miejscu w świecie gry, zwany 
spawnpointem („miejscem odrodzenia”). 
Spawn-killing — wyeliminowanie przeciwnika z gry w miejscu jego odrodzenia; jest uznawane za niehono-
rowe jako wiążące się z wykorzystywaniem niesprawiedliwej przewagi czasowej (spawnowanie zwykle 
zajmuje trochę czasu, zwłaszcza w przypadku gorszej jakości połączenia z serwerem) i potępiane zwykle 
w społeczności graczy jako szczególnie naganny przejaw campingu. 
Camping — zasadzanie się na przeciwników na z góry upatrzonej pozycji (czyli w ścisłym sensie to, co robi 
Bill Cage w walce z obcymi), najczęściej bazujące na pozyskanej wcześniej wiedzy co do topografii terenu, 
przewagi terenowej i informacji co do miejsc i kierunków poruszania się innych graczy. 
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intelektualną siłę futurologicznej ekstrapolacji. Boska radość powtórzenia nie jest 

udziałem ani graczy, ani bohaterów wykorzystanej w scenariuszu filmowym książki 

Hiroshiego Sakurazaki, Allyouneediskill – ponieważ wiedzą oni zbyt dobrze, że powtórne 

podejście do walki z przeciwnikiem wiąże się nie tylko z szansą naprawienia 

popełnionych już błędów, lecz i z zagrożeniem popełnienia następnych.  

Over and over again. 

 

 

 

 


