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Powrót króla 



Nowy King Kong to zerwanie z tradycją epickiego dramatu miłosnego i przesunię-

cie akcentów w stronę klasycznego kina spod znaku japońskich kaiju movies. Jeśli nie emo-

cjonują was potwory okładające się głazami, rozrywające sobie szczęki i pożerające ludzi, 

to nie znajdziecie tu nic dla siebie. Jeśli jednak powyższe elementy powodują, że krew 

zaczyna wam krążyć szybciej, to nie zawiedziecie się – Kong: Wyspa Czaszki dostarczy 

wam tego z nawiązką. 

Jordan Vogt-Roberts – reżyser bez doświadczenia w produkcjach kinowych – do-

stał zadanie wprowadzenia gigantycznego goryla do świata, który łączyć będzie wszystkie 

znane widzom ogromne monstra, a którego fundamenty postawił Gareth Edwards w 2014 

roku swoją perfekcyjną technicznie Godzillą. „MonsterVerse”, jak ma nazywać się to uni-

wersum, ma być w zamierzeniach studyjnych decydentów kolejną franczyzą i serią ki-

nową, która tak naprawdę start zaliczy epickim crossoverem pomiędzy King Kongiem a 

Godzillą. Ale po kolei. 

Kong. Wyspa Czaszki to film zupełnie inny niż powstała 3 lata wcześniej Godzilla. 

To film, który nie posiada w sobie arthouse’owego sznytu, choć potrafi zachwycić pięk-

nymi zdjęciami. To kino, które nie bawi się w tajemnice, przez połowę seansu nie pokazu-

jąc głównego bohatera. Nie, tutaj nie ma miejsca na zabawę. Reżyser wie, że my wiemy, 
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więc porzuca naiwną grę w ciuciubabkę. Bardzo ładnie skadrowany prolog nie bawi się w 

subtelności i już po kilku minutach pokazuje jasno, kto w tej historii jest najważniejszy. 

Tak, ludzie w tym filmie to dodatek, pretekst do zaprezentowania Konga w nowej 

odsłonie. Archetypiczni bohaterowie, mimo że barwni i zróżnicowani, są tylko tłem. Na-

jemnik i tropiciel z twarzą i posturą Toma Hiddlestona, dziennikarka wojenna o aparycji 

Brie Larson, zwariowany badacz portretowany przez potężnego Johna Goodmana, zaśle-

piony wojennym szałem zabijania podpułkownik cedzący komendy ustami Samuela L. 

Jacksona oraz dołączający do ekipy ocalały rozbitek z prologu z rozbieganym spojrzeniem 

Johna C. Reilly’ego są furtkami do różnych stylistyk i gatunków – jednak ani kino nowej 

przygody, ani wojenne, ani również dreszczowiec nie wybrzmiewają tutaj jak należy. To 

wszystko tylko puste dekoracje. Wizualna atrakcyjność zdjęć i kolorów nawiązuje do 

Czasu apokalipsy, ale bez nurzania się w odmętach skrzywionej ludzkiej psychiki. Z kolei 

sekwencje akcji ukazujące próby przetrwania podróżników w świecie gigantów są ledwie 

szkicem, stworzonym na bazie przygodowych fresków lat 80. Nie szukajcie tu więc emocji 

i tajemnic rodem z Indiany Jonesa ani głębi psychologicznej z dramatów wojennych Ku-

bricka czy Coppoli. To, co w zwiastunach zapowiadało ciekawe i odważne metafory, w 

pełnym świetle okazuje się być tylko dwuwymiarową scenografią. Prawdziwy ton tej pro-

dukcji nadaje John C. Reilly – jest zwariowanie, momentami bez ładu i składu, wielokrot-

nie naiwnie – do spółki z Kongiem – jest rozmach, ryk i porządne rąbnięcie. Typowe kino 

kaiju. 

Rytm kolejnych wydarzeń wybijają klasyczne rockowe brzmienia z lat 70., w takt 

których montowane są kolejne sceny (w pamięć szczególnie zapada pierwsze spotkanie z 

Kongiem, gdy w głośnikach śmigłowców rozbrzmiewa Paranoid Black Sabbath). Zdjęcia 

oraz efekty specjalne to w filmie Vogt-Robertsa elementy, które zwracają na siebie uwagę. 

Piękne panoramy ukazujące sylwetkę Konga na tle złotego, zachodzącego słońca, skadro-

wane z punktu widzenia ludzi starcie żołnierzy z gigantycznym pająkiem czy wyjście ol-

brzymiego goryla z nocnej mgły, są wizualnymi majstersztykami i aż żal, że za nimi nie 

kryje się nic więcej.  

Główny bohater, King Kong, różni się od tego z poprzednich filmów. Zyskał nie 

tylko znacząco na gabarytach, ale zmienił także posturę – porusza się już na dwóch no-

gach, a nie, jak to było we wcześniejszych obrazach, na czterech łapach. Zabieg ten za-

pewne podyktowany został potrzebą dostosowania władcy Wyspy Czaszki do starcia z 

królem kaiju, Godzillą. Takie rozmiary małpoluda skutecznie uniemożliwiły stworzenie 
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wiarygodnej, głębszej więzi emocjonalnej z ludźmi, dlatego też ogranicza się ona do jednej 

nocnej sceny, kiedy to bohaterka portretowana przez Brie Larson dotyka ogromnego 

zwierzęcia, a ono po chwili znika we mgle. Nie dla King Konga miłość, dla której warto 

ginąć. Król ma ważniejsze rzeczy do roboty, jak na przykład chronienie wyspy przed gi-

gantycznymi jaszczurami. Finałowy pojedynek pompuje adrenalinę i pozwala nacieszyć 

oczy maestrią cyfrowych artystów, którzy raczą nas iście królewską ucztą wizualną.  

Zerwanie z klasyczną historią wiąże się także ze znaczącą zmianą w zakończeniu. 

Piękna nie zabija bestii, by sparafrazować słowa Carla Denhama z adaptacji w reżyserii 

Petera Jacksona. Miast tego mamy zaskakującą scenę po napisach końcowych, sugerującą, 

że świat, w który właśnie weszliśmy, jest większy niż nam się wydawało. 

Jeśli zatem nie razi was zerwanie z klasyczną opowieścią o międzygatunkowej mi-

łości wielkiej małpy do filigranowej blondynki, jesteście w stanie przełknąć dekoracyjną 

funkcję wizualnych i narracyjnych odwołań do klasyki kina wojennego i świetnie bawili-

ście się na seansie Pacific Rim czy którejkolwiek Godzilli, to czeka was nagroda w postaci 

bezkompromisowego kina klasy B zrobionego za pieniądze kina klasy A. Tylko tyle i aż 

tyle. 

 

 


