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Jak nie ratować świata 

 

Sto lat po katastrofie atomowej miasta nie istnieją. Szkielety rozpadających się bu-

dynków straszą widzów od pierwszej minuty. Społeczeństwo jest podzielone na pięć frak-

cji, w zależności od tego, czym się zajmują jego członkowie. Każdy nastolatek musi przejść 

test kompetencji. Cechy charakteru wskażą, do której kategorii powinien być przydzie-

lony, jednak wyboru dokonuje sam zainteresowany. Gdyby jednak nie sprostał oczekiwa-

niom grupy, zostanie wykluczony i nigdy nie znajdzie swojego miejsca. 

Bohaterka, Beatrice Prior, jest nastolatką, pochodzącą z rodziny Altruistów, ale od 

zawsze jej marzeniem było przyłączenie się do Nieustraszonych. Jednak hasło: „Frakcja 

ponad krwią” oznacza, że musi się przy tym wyrzec rodziny. 

Wynik testu okazał się prawdziwym zaskoczeniem – dziewczyna nie dostaje roz-

strzygającego wyniku, a to oznacza, że jest dobra we wszystkim. Zarazem staje się to dla 

niej wyrokiem śmierci. Musi się ukrywać. Jak na nastolatkę przystało, nie robi tego spe-

cjalnie rozsądnie – odchodzi do frakcji Nieustraszonych, narażając się na ponowne testy 

psychologiczne, które prawdopodobnie odkryją prawdę. 

Tymczasem największym problemem Beatrice okazuje się utrzymanie w grupie i 

nauczenie sposobów walki. Nie wszyscy bowiem mogą zostać choćby ochroniarzami, więc 

dla nowicjuszy jest to konkurs, w którym zrobią wszystko, by zostać we frakcji. 

W roli głównej możemy zobaczyć Shailene Woodley, przyszłą Mary Jane Watson 

(Niesamowity Spider-Man II, reż. Marc Webb, 2014). W dotychczasowym dorobku ma 

role m.in. w Spadkobiercach (reż. Alexander Payne, 2011), Cudownym tu i teraz (reż. Ja-

mes Ponsoldt, 2013), w wielu serialach, jak np. Tajemnica Amy, oraz występy gościnne w 

 
 Recenzja filmu: Niezgodna [Divergent], reż. Neil Burger, scenariusz: Evan Daugherty, Vanessa Taylor, ob-

sada: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson i in. 
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proceduralach kryminalnych. Jej wybranka, Cztery, gra Theo James, który występował 

m.in. w filmach: Underworld: Przebudzenie (reż. Måns Mårlind, Björn Stein, 2012), Sek-

sualni, niebezpieczni (reż. Ben Palmer, 2011) oraz w takich serialach, jak: Golden Boy, Be-

dlam, Room at the Top. 

W pozostałych rolach możemy zobaczyć znanych aktorów, np. Ashley Judd, która 

wystąpiła m.in. w filmach: Olimp w ogniu (reż. Antoine Fuqua, 2013), Lep na muchy (reż. 

Rob Minkoff, 2011), Mój przyjaciel Delfin (reż. Charles Martin Smith, 2011) – a są to jedy-

nie filmy z ostatnich dwóch lat. U jej boku pojawiają się Tony Goldwyn – znany z kilku 

horrorów, np. Ostatni dom po lewej (reż. Dennis Iliadis, 2009) i thrillerów, np. Mechanik: 

Prawo zemsty (reż. Simon West, 2011) oraz Zoë Kravitz, znana głównie z bycia córką 

Lenny’ego Kravitza, grała w X-Menach: Pierwsza klasa (reż. Matthew Vaughn, 2011), 1000 

lat po Ziemi (reż. M. Night Shyamalan, 2013) i w serialu Californication. 

Reżyser Niezgodnej, Neil Burger, nie ma specjalnie rozbudowanego CV. Jego wcze-

śniejsze filmy można wyliczyć na palcach jednej ręki i tylko Interview with Assassin z 

2002 roku jakoś zapisał się w pamięci widzów i nawet był nominowany do nagrody Inde-

pendent Spirit. 

Cóż można dodać – jest to film dla widzów o silnych nerwach. Przed nami jeszcze 

cztery części, bazujące na serii powieści Veroniki Roth. Moda na rozbijanie książek na 

piętnaście filmów trwa, szczególnie w produkcjach dla młodzieży, ale nie tylko (vide: Hob-

bit). Można przeczytać, że jest to film tej samej klasy, co Igrzyska śmierci, ale to myślenie 

życzeniowe. Moim zdaniem plasuje się gdzieś między Zmierzchem a Intruzem, przy czym 

Intruz jest dla mnie dnem całkowitym kinematografii. Cóż czynić, tego pragnie rynek. 

 


