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Popkultura jako źródło cierpień  

 

Noam Murro filmem 300: Początek Imperium (2014) dokonał niemożliwego: spra-

wił, że widz tęsknym okiem spogląda w stronę Snyderowskich 300 (2006), czyli filmu o 

tym, jak przykre konsekwencje ma brak akceptacji dla Quasimoda w środowisku stupro-

centowo heteroseksualnych, muskularnych wojowników całkowicie wyzbytych szkodli-

wych dla wizerunku przesądów w rodzaju tradycji zakładania zbroi przed bitwą. Oma-

wiając potencjalne zalety Początku imperium, wypada wspomnieć jeszcze o powrocie 

Cersei Lannister w osobie królowej Gorgo, roli CGI we wzniesieniu monumentalnego pa-

łacu Xerxesa oraz lekcji pokory dla każdego, kto dotąd krytykował reżyserskie umiejęt-

ności Zacka Snydera. Noam Murro, zepchnąwszy Snydera ze stołka reżysera do niepisanej 

mu roli scenarzysty, w pełni zasługuje bowiem na posłanie w to samo miejsce, które 

Spartanie zarezerwowali dla namolnych posłańców z barbarzyńskiej Persji. 

Pełnię negatywnych wrażeń z najnowszego filmu autora takich hitów, jak All 

Families are Psychotic czy Recepta na szczęście, udźwignąć może jedynie lista, punktująca 

solennie najbardziej żenujące konsekwencje reżyserskiej pogardy dla zdrowego rozsąd-

ku, inteligencji widza i artystycznego dorobku Franka Millera, z którym estetyczne związ-

ki kontynuacja 300 całkowicie i nieodwracalnie zrywa. Wśród błędów nie do wybaczenia 

należy wymienić: 

1) wypaczenie roli Artemizji (jedynej doradczyni Xerxesa o d r a d z a j ą c e j  bitwę 

pod Salaminą) przez scenarzystę Snydera oraz, ex aequo, Evę Green, w ocenie 

której jestem o tyle nieobiektywny, iż ta od co najmniej kilkunastu lat doszczęt-

nie rujnuje każdy oglądany przeze mnie film: od Królestwa niebieskiego (2005), 

po slapstickowe Mroczne cienie (2012); moment, w którym z ust Evy Green 

 
 Recenzja filmu: 300: Początek Imperium [300: Rise of an Empire], reż. Noam Murro; scenariusz: Zack 

Snyder; muzyka: Junkie XL; obsada: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Hans Matheson i in. 
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pada pamiętne „ya fight better than ya fuck”, jest znakomitym powodem, dla 

którego scenę dzikiego seksu Artemizji i Temistoklesa należy interpretować ja-

ko zgodną z filmowym kanonem 300, tj. zniechęcającą do odbywania jakichkol-

wiek stosunków heteroseksualnych; 

2) wykorzystanie techniki slow motion celem wydłużenia filmu o co najmniej 45 

minut – zaletą 300 było spowalnianie akcji kamery przy scenach walk i 

fechtunku, w Początku imperium spowalniane są krople wody, ruchy tektonicz-

ne, mimika twarzy, efekty pogodowe oraz sama akcja, która urywa się za każ-

dym razem, gdy widz ma wreszcie nadzieję na ujrzenie całości danej sceny 

batalistycznej; 

3) tragiczną, rwaną dychawicznym kaszlem scenarzysty fabułę, sprawiającą wra-

żenie całkowitego niezdecydowania w doborze akcji do lokacji i z premedytacją 

skąpiącą widzowi tego, czego oczekiwał, idąc na seans – a więc bezmyślnych, 

krwawych i widowiskowych scen batalistycznych; 

4) wprowadzenie kampowych, efekciarskich dialogów, rujnujących resztki przy-

jemności z obcowania ze światem 300 wobec prostego faktu, iż lakoniczność 

wysłowienia, właściwa ostatecznie nie tylko Spartianom, nawet w XXI w. nie 

musi oznaczać od razu wrodzonej ćwierćinteligencji; 

5) zatrudnienie aktorów o doskonale przeciętnej powierzchowności i jeszcze 

pospolitszym warsztacie wyłącznie pod względem kryterium warunków 

fizycznych; z całego seansu, mimo przechowywania w pamięci resztek danych 

z paru źródeł historycznych, zapamiętałem jedynie imię Temistoklesa i Arte-

mizji (Xerxesa już pamiętałem, jednak scenarzysta Snyder nie wierzy najwy-

raźniej nawet w tak krótkotrwałą pamięć i eksponuje Xerxesa pod Termopi-

lami w pierwszej sekwencji filmu) i myliłem ze sobą postaci do tego stopnia, iż 

nie byłem nawet w stanie przejąć się śmiercią… Scillasa? Dillosa? Aesyklosa? 

Nawet źródła, po które sięgam poniewczasie, nie są w stanie rozwikłać 

tajemnicy imienia anonimowego indywiduum, o którym wiadomo jedynie tyle, 

iż a) zginął i b) los jego leżał na sercu Temistoklesa w tym samym stopniu, co 

patetyczne zdania o Grecji jako „Matce Ojczyźnie” – na wątrobie widza; 

6) nawiązanie do irytującej tradycji upokarzania szwarccharakterów przez 

antypatyczne niewiasty francuskiego pochodzenia, mające skłonność już to do 
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spektakularnego pomiatania autorytetem boga-króla Xerxesa, już to do trzy-

mania pod obcasem Człowieka, Który Nie Tylko Złamał Batmana, Ale Również 

Serce Marion Cotillard; 

7) niezrozumiałą rezygnację ze stylistyki komiksu, która zadecydowała o klimacie 

oryginalnych 300 i przesądziła o jego estetycznej wyjątkowości (by przypom-

nieć chociażby pamiętną scenę z Drzewem Umarłych) na równi z naśladującą 

komiksowe kadrowanie spowolnioną, sekwencyjną narracją filmową – w 

Początku Imperium obecną minimalnie i obciążoną balastem slow motion; 

8) nieudaną próbę zbudowania klamrowej narracji przez powtórzenie w końco-

wym ujęciu tandetnie spoetyzowanej narracji z offu, irytującej w dwójnasób 

widza rozsierdzonego już to łopatologicznym przypominaniem o równoległoś-

ci czasowej wydarzeń 300 i 300: Początku Imperium, już to całkowicie nonsen-

sowną repryzą upiornie długiej sekwencji zabójstwa Diariusza przez Temisto-

klesa;  

9) nadwerężenie – jeśli już o zabójstwach historycznych postaci przez inne 

historyczne postaci mowa – zaufania, jakie widz pokłada w fikcji kontrfaktycz-

nej, przez niedopuszczalną ekwilibrystykę w zakresie elementarnej logiki czy 

spójności świata; nawet w najbardziej łagodnie obchodzącym się z prawami 

fizyki świecie fantasy trudno o skuteczne ostrzenie miecza na obnażonym 

podudziu tudzież walczenie z armadą statków na morzu smaganym przez 

dwudziestometrowe fale tsunami; 

10) pogrążająca do reszty cały film siermiężna muzyka autorstwa multiinstrumen-

talisty o obiecującym nazwisku Junkie XL, przed którego bombastycznym ta-

lentem ustępuje nie tylko kinowe nagłośnienie, ale nawet surmy Hansa Zim-

mera; 

11) oburzający cliffhanger, ucinający film o bitwie pod Salaminą w połowie bitwy 

pod Salaminą oraz zmuszający do przemyślenia sensowności wszystkich środ-

ków mających w wyłącznym celu wydłużenie czasu emisji od piętnowanego 

parokroć slow motion po przydługie, groteskowe i bynajmniej nie „celowo” 

przerysowane enuncjacje metroseksualnych everymanów, urągających pamięci 

najgłupszych z faktycznych podwładnych Temistoklesa; 

12) i w końcu, lecz nie na końcu – jeszcze raz Eva Green, której aktorskie emploi w 

postaci opanowanego na jedenaście sposobów spoglądania spod rzęs stoi w tak 
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jaskrawej sprzeczności z uniwersum 300, że zasługuje ona na ponowne wy-

mienienie.  

Film 300: Początek Imperium jest tak wieloparametrowo zły, że jedynie miłosier-

dzie może powstrzymać przed wyliczeniem wszystkich osób odpowiedzialnych jego 

powstanie i, co gorsza, pogrążenie marki, która miała wszelkie szanse ku temu, by stać się 

zachętą do zapoznania ze specyficzną kreską Franka Millera, a po niej może i z resztą 

świata ambitniejszego komiksu w rodzaju Gaimanowskiego Sandmana, za którego wszak 

wielu ceni go wyżej, niż za twórczość powieściopisarską. Decyzja o zastąpieniu Snydera 

na stanowisku reżyserskim przez nikomu nieznaną szarą eminencję doprowadziła do 

katastrofy i powstania filmu słusznie nazywanego jedną z najmniej potrzebnych konty-

nuacji w historii kina – który polecić można tylko i wyłącznie temu, komu (jak zapewne 

wielu fetującym produkcję filmoznawcom) zależy raczej na wyśmiewaniu konwencji 

fantastycznych, aniżeli docenianiu ich potencjału do tworzenia rzucających kinowy 

mainstream na kolana narracji  

 

 

 

 


