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Pociąg do Busan 

Niestety, w Polsce już tak to jest, że tytuły filmów obcojęzycznych cierpią na 

tłumaczeniu. Lista absurdalnych translacji, a nawet przeinaczeń i nowych tworów, 

mających na celu chyba tylko przyciągnięcie uwagi potencjalnego widza samą swoją 

absurdalnością, wciąż się wydłuża i nie bez powodu wspominam o tym we wstępie 

recenzji.  Koreański blockbuster znany u nas jako Zombie Express padł ofiarą takiej 

„kreatywności”, zapewne z przekonania, że nikt nie zwróciłby uwagi na pozornie zwykły 

tytuł oryginalny. Szkoda, bo choć wyrażenie Zombie Express jest chwytliwe, sądzę, że po 

szumie, jaki produkcja wywołała nie tylko w Azji, ale i na całym świecie, jak również na 

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, Busanhaeng, czyli Pociąg do Busanu 

(Train To Busan) obroniłby się sam doskonale. Ta odrobina zwykłości i tajemnicy 

zarazem skrywa nie tylko horror o zombiakach, ale przede wszystkim ambitną analizę 

ludzkiego zachowania oraz więzi społecznych w sytuacji skrajnie niebezpiecznej.  

Dzięki uprzejmości Kino Świat miałam możliwość zobaczyć ten 

południowokoreański hit, który w samej tylko ojczyźnie twórców przyciągnął przed 

ekrany ponad 11 milionów widzów. Zanim wyrażę swoje spostrzeżenia, chciałabym 

jeszcze wspomnieć, że przeglądając zagraniczne oraz polskie recenzje i opinie, 

zauważyłam, że zdecydowana większość jest bardzo pozytywna. Niewielki procent 

odbiorców uskarżał się na pewne braki i uchybienia, nie wspominając już o zdaniach, 

jakoby był to film nie potrafiący utkwić na długo w pamięci. Z tym ostatnim się nie 

zgadzam, jako że produkcja wywiera duże wrażenie emocjonalne. Zbyt duże, by nie 

sięgnąć po nie jedną, a przynajmniej dwie paczki chusteczek, oraz by nie powrócić do 

niej po raz kolejny jakiejś samotnej późnej nocy w przyszłości.  

                                                        
  Zombie Express [Train To Busan], reż. Yeong Sang-Ho, Korea Południowa: Next Entertainment World 

2016. 
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Nie będę ukrywać, film zaczyna się sztampowym motywem – ale jedynie zaczyna! 

Biznesmen i ojciec, Seok-woo (w tej roli Gong Yoo), jest zbyt zapracowanym egoistą, aby 

pamiętać o urodzinach córki, Soo-an, a co dopiero o jej występie w przedszkolu, na który 

dziewczynka przygotowała szczególną piosenkę. Aby przeprosić Soo-an za nieobecność, 

Seok-woo zgadza się odwiedzić razem z nią jej matkę, a swoją byłą żonę, która mieszka 

w Busanie – metropolii w południowowschodniej części Korei. I z tego oto powodu 

główni bohaterowie znajdują się na pokładzie superszybkiego KTX, mającego wyruszyć 

z Seulu do Busanu, razem z kilkuset innymi pasażerami, w tym istotnymi postaciami 

pierwszoplanowymi. Niedługo po odjeździe w całym kraju w zastraszającym tempie 

rozprzestrzenia się przerażająca epidemia agresji i rządzy mordu. Jedno ugryzienie, 

jedno zadrapanie przeistacza ludzi w zombie. Podróż pociągiem także przemienia się w 

koszmar, choć jednocześnie jest to błogosławieństwo i jedyny ratunek… ale czy na 

pewno? 

Uwierzcie mi – nie jestem fanką horrorów ani tym bardziej zombie, jednak ten 

film niebywale mnie zaskoczył. Nie skłaniałabym się ku twierdzeniu, że wzbudzał 

ogromny lęk czy strach w jakimkolwiek stopniu, bo cechy behawioralne zombie raczej 

wydają mi się śmieszne, lecz do śmiechu mi zdecydowanie nie było. To, za co wysoko 

oceniam tę produkcję, to zdecydowanie scenariusz pełen niesamowitej akcji. Jeżeli 

ogląda się Pociąg do Busanu późną nocą, podwójnie mocne wrażenia gwarantowane. Ileż 

to razy zszokowana otwierałam szeroko oczy, orientując się, co za chwilę się wydarzy.  I 

nawet jeżeli wydawać by się mogło, że długa i wąska przestrzeń transportu à la nasze 

pendolino nie zaoferuje niczego ciekawego, zdziwić można się bardzo. Kapitalnych 

momentów jest od groma i to bez opuszczania wagonów! No, poza jednym genialnym 

wyjątkiem…  

Film uzyskał sporo nagród za wykonanie techniczne, m.in.: na 37. rozdaniu 

nagród Niebieskiego Smoka i 36. gali Koreańskiego Stowarzyszenia Krytyki Filmowej. I 

rzeczywiście nie dopatrzyłam się w kreacji zombie niczego rażącego – ani 

komputerowej przesady, ani też małego budżetu. Zrobiono to po prostu właściwie i 

porządnie, bez „ketchupowatej” krwi, stroniąc od marnej charakteryzacji. Poziom 

przeraźliwości i pokraczności zaś podlega już, moim zdaniem, ocenie indywidualnej.  

Dla osób nieobeznanych w tym, kto stąpa po czerwonym dywanie 

południowokoreańskiego Hollywoodu, ciekawostką będzie, że wcielający się w postać 

Seok-woo Gon Yoo, jest w chwili pisania tej recenzji najpopularniejszym aktorem w 
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Korei, nie tylko za sprawą Pociągu…, ale również ukończonego telewizyjnego serialu (i 

to fantasy!) pt. Goblin (znanego też jako Dokkaebi lub Guardian: The Lonely and Great 

God, 2016), bijącego rekordy oglądalności. Niemniej gwiazdami Zombie Expressu okazały 

się dla mnie pozostałe postacie pierwszoplanowe, wiarygodne i bohaterskie. Zresztą to 

dzięki dobrze nakreślonym portretom tychże, dzieło, jak już wspomniałam, przenosi się 

w wielu fragmentach do zupełnie innego wymiaru – ambitnej analizy ludzkich zachowań 

w momencie podjęcia tragicznego wyboru, walki o życie. Jeżeli do tej pory nie udało mi 

się jeszcze przekonać do obejrzenia filmu, mam nadzieję, że uczyni to moja uwaga, 

jakoby dużo większe zagrożenie stanowił dla człowieka drugi człowiek. I to było w tym 

filmie najbardziej przerażające – obcy niezarażony (!) człowiek. Niesamowite, jak na tak 

niewielkiej powierzchni KTX twórcy zmieścili nie tylko akcję z krwiożerczymi 

zombiakami, ale i całą prawdę o ludziach i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie.  

Aby zbytnio nie zachwalać, na koniec nadmienię krótko o wadach produkcji. 

Tutaj przyczepiłabym się najbardziej do błędów fabularnych, które łatwo można było 

ominąć, gdyby nie, jak przypuszczam, niedopatrzenie. W każdym razie rzuciło mi się w 

oczy parę niespójności, tak samo jak niewiarygodność dostania się epidemii do 

pociągu… Nie chcąc jednak zdradzać szczegółów, poddam refleksji jeszcze tylko wątek 

rozprzestrzenienia się wirusa. Wielka szkoda, że wyjaśnienie zostało pominięte. 

Pojawiają się zaledwie dwie sceny o tym traktujące. Radzę zwrócić na nie uwagę, 

ponieważ są intrygujące. Skłaniałabym się ku teorii, że zapowiada się kontynuacja filmu, 

ale kto wie, czy to faktycznie trafna poszlaka? 

Możecie mi nie wierzyć, ale do Pociągu do Busanu jeszcze nie raz powrócę. 

Dlaczego? Bo nie jest to „pusta” produkcja, a już na pewno nie „pusty”, kiepski horror o 

zombie bez przesłania. Zrobił na mnie wystarczająco dobre wrażenie, by ponownie 

poświęcić mu kawałek swojego życia oraz polecić go każdemu, nawet jeżeli ogólnie nie 

przepada za kinem azjatyckim lub o takowym nie ma pojęcia i nigdy żadnego obrazu z 

tamtej części świata nie widział. Po prostu… nie bez powodu było i jest o tym filmie tak 

głośno. Warto się przekonać samemu, jaki to powód.  

 


