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Kinga Stanaszek-Bryc 

Podróż w przeszłość, która się nie wydarzyła  

 

Moda na superbohaterów trwa. Wiadomo, że jeśli pojawi się film z serii o Avenger-

sach, musi rychło wyjść kolejna część o X-Menach. Tak też stało się i w tym roku, dzięki 

czemu już miesiąc po premierze filmu o Kapitanie Ameryce mogliśmy zobaczyć X-Men: 

Przeszłość, która nadejdzie. Kontynuacja X-Men: Pierwsza klasa wprowadza widza w 

mroki przyszłości, w której mutanci kryją się przed morderczymi sentinelami, które są w 

stanie obronić się przed wszystkimi supermocami. Wszystko wskazuje na to, że godziny 

mutantów są policzone. 

Póki co udaje im się przeżyć dzięki fortelowi – gdy Warpath (Booboo Stewart) wy-

patrzy transport zabójczych robotów, Kitty Pryde (Ellen Page) wysyła jaźń Bishopa (Omar 

Sy) w przeszłość, by ostrzegł ich samych przed niebezpieczeństwem. Jakkolwiek brzmi 

dziwnie i skomplikowanie, sprawdza się na krótką metę. Aby ochronić mutanty w dalszej 

perspektywie, Profesor X (Patrick Stewart) i Magneto (Ian McKellan) wymyślają intrygę. 

Zgodnie z nią ten pierwszy ma się cofnąć, ale o kilkadziesiąt lat, by powstrzymać swoją 

siostrę przed krokiem, którego konsekwencją będzie skonstruowanie sentineli. Niestety, 

jego ciało nie wytrzymałoby takiego zawieszenia między teraźniejszością a przeszłością. 

Ale przecież jest mutant, który jest w stanie się regenerować. A zatem to Wolverine (Hugh 

Jackman) zostaje wysłany z misją zjednania sobie zarówno Charlesa Xaviera (James 

McAvoy), jak i Erika (Michael Fassenbender). Jest to tym trudniejsze, że Logan nie słynie 

z uprzejmości i przyjacielskości. 

Reżyserem filmu jest Bryan Singer, odpowiedzialny między innymi za X-Men 

(2000) i X-Men 2 (2003), a zatem znany widzom. Fani gatunku zapewne kojarzą go także 
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z nie najlepszego obrazu Supermen: Powrót (2006), choć ma na koncie też kilka lepszych 

produkcji, np. Podejrzani (1995) czy Uczeń szatana (1998). Natomiast za scenariusz od-

powiada Simon Kinberg, który stał się znany za sprawą filmu Pan i pani Smith (2005) czy 

Sherlocka Holmesa (2009). 

W rolach głównych bez zaskoczenia, jednak wprowadzenie do jednego filmu 

wszystkich czterech aktorów, wcielających się w postaci Profesora X oraz Magneta, było 

pięknym posunięciem, zaś scena, w której Charles spotyka swoje przyszłe „ja”, jest bardzo 

mocna. Widać, że obaj aktorzy starają się sobie dorównać, dzięki czemu dostajemy prze-

piękną grę emocji. Ponadto film wprowadza kilku nowych mutantów, których dotychczas 

jeszcze nie mieliśmy okazji poznać na ekranie, m.in. Iceman (Shawn Ashmore), Qiucksi-

lver (Evan Peters), Colossus (Daniel Cudmore) czy Blink (Bingbing Fan). Nie muszę też 

wspominać, że w roli Bolivara Traska doskonale odnajduje się Peter Dinklage, którego 

popularność ostatnio wzrosła wraz z rolą w Grze o tron. 

X-Men: Przeszłosć, która nadejdzie łączy elementy z pierwszych filmów o mutan-

tach oraz originu. Na odpowiedź na pytanie: co przyniesie ta zmiana, reżyser każe nam 

czekać do 2016 roku, w którym już kolejna część. Tym razem o wiele mówiącym podtytule 

– Apokalipsa. 

 


