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Nazywam się James Błąd* 

Na seans Tajnych Służb udałem się tak dobrze przygotowany, jak tylko być mo-

głem: jako tabula rasa. Nigdy nie czytałem komiksu Millara i Gibbonsa, na którym oparta 

jest (ponoć luźno) opowiedziana historia. Nie czuję się też specjalistą w dziedzinie współ-

czesnego kina młodzieżowego. Mam nadzieję, że nie jestem do tego typu produkcji uprze-

dzony, bo choć niewiele adaptacji komiksowych do mnie przemówiło, pamiętam kilka 

ważnych wyjątków (Watchmen, Kick-Ass). W dodatku obraz Vaughna (i, jeśli dobrze rozu-

miem, komiksowy oryginał) miał nawiązywać do klasyki szpiegowskiego kina akcji, ze 

starymi Bondami na czele. Od filmu nie oczekiwałem wiele, byłem przygotowany po pro-

stu na dobrą rozrywkę. I mogę powiedzieć, że w tym aspekcie twórcy Kingsmana nie za-

wiedli. 

Fabuła filmu jest, jak to nierzadko bywa w skupionych na dostarczeniu rozrywki i 

widowiska tytułach, tylko pretekstem dla zabawy. Nie wychodzi poza sztampę – stary 

agent niezależnej siatki szpiegowskiej (nie pytajcie; ponoć komiksowy oryginał znacznie 

lepiej poradził sobie z absurdami historii) postanawia zwerbować syna swojego zmarłego 

kolegi, aby spłacić żołnierski dług wdzięczności. Młody Gary Unwin jest zagubionym na-

stolatkiem z londyńskiego slumsu, który dzięki wrodzonym zdolnościom, niezłomnemu 

duchowi, złotemu sercu i gangsterskiemu akcentowi staje się szpiegiem-gentlemanem i... 

Dobrze, nie wchodźmy w szczegóły zawiłej i mało sensownej historii; stwierdźmy tylko, 

że mamy do czynienia ze starą opowieścią o inicjacji. Tu: w świat międzynarodowego wy-

wiadu. 

 
* Recenzja filmu Kingsman: Tajne służby (Kingsman: The Secret Service), reż. Matthew Vaughn, USA/UK 2015. 
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Grany przez Colina Firtha Harry Hart wprowadza granego przez Tarona Egertona 

Unwina w świat strzelających parasoli, wybuchających zapalniczek i innych gadżetów ro-

dem z warsztatu Q. Dzięki temu młody agent może przeciwstawić się diabolicznym pla-

nom Typowego Szalonego Oberzłoczyńcy – w tej roli Samuel Jackson. Po drodze zoba-

czymy typowy trening agenta/żołnierza/policjanta/superbohatera, dzięki któremu przy-

szły zbawca świata zrozumie, że przyjaźń to magia, bogate nastolatki są zawsze zdradziec-

kimi narcyzami, a bycie ulubieńcem kogoś ważnego daje nam prawo do przejęcia jego za-

dań i zobowiązań, niezależnie od braku formalnego treningu i doświadczenia. 

Jednocześnie usłyszymy i zobaczymy dziesiątki nawiązań do klasycznych Bondów. 

Nie tylko dyskretnych mrugnięć reżysera i scenografa, ale też jawnych cytatów i parafraz 

padających z ust bohaterów. I w tym aspekcie objawia się główna wada tego filmu: nie 

jest on historią o Agencie 007, nawet o jego duchowym synu i spadkobiercy. To pełna akcji 

komedia, która jednak traci cały swój urok, kiedy okazuje się, że bondowskie gadżety zu-

pełnie nie pasują do pokazanej opowieści. 

Tajne Służby to dobre widowisko, niewymagająca rozrywka. Ba, kilka razy zda-

rzyło mi się podczas seansu uśmiechnąć. Ale również kilka razy skrzywiłem się, widząc 

nieudane starania założenia retro-garnituru, który do tego obrazu nie pasuje. Niczym Shia 

LaBeouf na planie Królestwa Kryształowej Czaszki, boleśnie się przekonujący, że nie może 

być prawdziwym Indianą Jonesem (tym bardziej, że sztuka nie wychodzi już nawet Har-

risonowi Fordowi), Egerton plącze się w bondowskim stroju, niezdarnie nosi parasol i ko-

pie ukrytym w bucie ostrzem z gracją niewprawnego kaskadera. 

Kingsman udał się jako absurdalna komedia akcji, poległ (bo musiał polec) jako 

nowe wcielenie klimatu lat sześćdziesiątych. Gdyby nie owe nachalne sugestie, że o dwa 

pokolenia młodszy James Bond wyglądałby jak Gary Unwin, może film Vaughna wypraco-

wałby własną duszę, zamiast skrawać łaty z cudzej. Miłośników kina bondowskiego lojal-

nie ostrzegam: ten obraz może was nieziemsko zirytować. 

Czy to mogło się udać? Nikt nie wchodzi do tej samej rzeki – prawdziwość tego 

stwierdzenia udowadniają same filmy Eon Productions, zmieniające się znacznie przez 

dekady. Nawiązanie do starego ducha można uskutecznić dzięki dekonstrukcji (czego 

próbują nowe Bondy z Craigiem, moim zdaniem: zupełnie nieudanie) albo całkowitej i 

szczerze zadeklarowanej parodii (co, znacznie lepiej, udało się Rowanowi Atkinsonowi w 

Johnnym Englishu). Na tym polu Tajne Służby zawodzą, gdzieś w samą koncepcję wkradł 

się James Błąd. Jest to nieudana próba adaptacji klasyki. Ale czy zły film? Niekoniecznie. 
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Aktorzy (może prócz grającego głównego bohatera Egertona) nie zawodzą, choć 

grają na pół gwizdka. Jackson jest po prostu uroczym psychopatą, ale nie wolno talentu 

oceniać po tak łatwej roli. Ze zgrozą zobaczyłem, jak słabo wykorzystany został Michael 

Caine (który miał szansę uczynić ten film zdecydowanie głębiej zapadającym w pamięć) i 

sądzę, że krótki epizod Marka Hamilla mógł zostać rozwinięty i nadać Tajnym Służbom 

więcej własnego charakteru (bo zabawa celebryckim statusem trzecioplanowych bohate-

rów jest ponoć ważnym elementem komiksowego oryginału). 

Od strony technicznej nie mogę produkcji wiele zarzucić. Ot, żałuję, że cały ten po-

tencjał został wykorzystany na film, który zamiast walczyć o oryginalność, nieudolnie ko-

piuje i adaptuje klasyczne motywy i klisze. Dlatego mogę polecić Kingsmana bez zastrze-

żeń tylko widzom oczekującym niezobowiązującej rozrywki i nie traktującym kina bon-

dowskiego jako nienaruszalnego kanonu. Nie wiem, co pomyślą miłośnicy komiksu, ale 

sądzę, iż oni też poczują zawód. Zawód spowodowany nie tyle artystyczną porażką, co 

widokiem zmarnowanego potencjału. 


