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Rambo żyje!* 

 

Ekranizację trzeciej części Igrzysk Śmierci obejrzałem z przyjemnością. Kto pa-

mięta moje recenzje na wtf.waw.pl ten wie, że byłem raczej dobrze nastawiony do książ-

kowej serii i jej adaptacji. Po obejrzeniu połowy filmowego finału zdania nie zmieniłem, 

wręcz utwierdziłem się w przekonaniu, że Collins i Lawrence (Francis, nie Jennifer, choć 

ona też, o czym dalej) zrobili coś dobrego i są tym dla gatunku fantastyki postapokalip-

tycznej, czym marihuana dla heroiny: przyjemnym zaproszeniem do nowego świata. 

Na samym początku uwaga: to nie jest obraz realistycznie przedstawiający rewo-

lucję. Nie ma takich filmów, głównie dlatego, że prawdziwe (nie bajkowe) rewolucje 

składają się tylko w jednej dziesiątej z efektowanego machania sztandarami, a w pozo-

stałej – z krwi, potu, łez, gilotyn i gułagów, czyli elementów nie nastrajających widza 

pozytywnie wobec świata. Rewolucji nie da się przedstawić na raz prawdziwie oraz ład-

nie, o czym – poniekąd – ten film opowiada. Dlatego sceny dwóch najbardziej samobój-

czych aktów szlachetnego oporu w dziejach kina (domyślicie się, o których piszę) należy 

wyłączyć spod oceny surowego realizmu i oddać w opiekę wszechmocnej Konwencji 

Gatunku. Takoż i samą Katniss, wykorzystującą swój łuk niczym Rambo. 

Film (a właściwie jego połowa) dość wiernie podąża za opisanymi w książkowym 

Kosogłosie wydarzeniami. Twórcy wydobyli z książki sporo smaczków i – piszę to 

z pewnym zdziwieniem – obronili decyzję o rozbiciu ekranizacji na dwie odsłony. Tego-

roczna część słusznie skupia się na gorzkiej satyrze zawartej u Collins, opisie "medialnej 

rewolucji" i bezlitosnej gry na uczuciach oraz emocjach tak podburzanego ludu, jak i 

tkwiących w status quo mieszkańców Kapitolu. Dzięki temu pozostało miejsce na przy-

szłoroczną kontynuację filmu, dobre pokazanie finału i przewrotnego – jak na literaturę 

tak popularną – morału książki (moim zdaniem, los prezydenta Snowa, ta ostatnia scena 

 
* Recenzja filmu Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Cz. 1, reż Francis Lawrence, Lionsgate Films 2014. 
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z jego udziałem, awansowała Igrzyska Śmierci o jedną kategorię wagową w niebiosach 

młodzieżowej klasyki – ale o tym za rok). 

W filmie zmieściło się dużo. Sporo akcji, którą (prócz strzelania z łuku do nowo-

czesnych samolotów) pokazano w  przyjemny sposób, nieprzesadnie rozbuchane uczu-

cia nastoletniego romansu i trochę wojennego patosu. Zaś jeden element Kosogłosa wy-

bija się wysoko ponad inne: Dystrykt 13. Zdawkowe opisy podziemnego państwa zostały 

w ekranizacji wykorzystane wspaniale. Wizja Trzynastki, jej totalitarnie szarych i klau-

strofobicznie dusznych korytarzy po prostu mnie zaskoczyła. Zwłaszcza scena [spoiler 

alert!] ataku na bunkry wyszła filmowcom świetnie. Prócz nieco fałszywego napięcia 

(cóż, wiemy, że główna bohaterka nie ginie i nie odbiera filmowcom okazji do nakręce-

nia ostatniej części) oraz kilku logicznych absurdów związanych z pokazaniem ewakua-

cji, estetyka tego fragmentu zrobiła na mnie wrażenie. Sceny uderzenia bomb, gasnących 

świateł w schronach, dynamiczne obrazki z centrum dowodzenia – to wszystko mogłoby 

się znaleźć w dużo poważniejszym obrazie wojennym lub postapokaliptycznym. Ale zna-

lazło się tu, i chwała twórcom "Kosogłosa"! [koniec spoilera] 

Jennifer Lawrence – moim zdaniem – nauczyła się sporo kunsztu aktorskiego 

przez ostatnie dwa lata, Josh Hutcherson mniej; na szczęście nie widzimy go na ekranie 

często (ma więc jeszcze rok na trening...). Czar młodych naturszczyków nadal działa 

w wystarczającym stopniu, a aktorzy drugoplanowi poruszają się po planie poprawnie. 

Philip Seymour Hoffman mógł trafić gorzej – jego ostatnia rola należy do niezbyt brawu-

rowych, ale solidnych i zapadających w pamięć. 

W ramach (względnie!) skromnego budżetu (tylko 250 milionów dolarów na obie 

części Kosogłosa) scenografia i efekty wypadają porządnie. Jest to swoisty wyróżnik 

świata Igrzysk, w którym niewielkimi środkami można osiągnąć zamierzony efekt este-

tyczny. Kampania reklamowa tej części zrobiła na mnie wrażenie, ale nie ma to większe-

go wpływu na ocenę filmu. 

Podsumowując: jeśli spodziewamy się efektownej adaptacji oryginału (ze 

wszystkimi jego zaletami i ograniczeniami) jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Filmow-

cy wycisnęli z Kosogłosa niemal wszystko, co mogli, tak jak Collins wzięła z gatunku po-

stapo wszystko, co potrafiła wrzucić do prozy młodzieżowej. Na obydwu tych stykach, 

punktach konwersji, wiele rzeczy mogło pójść nie tak – a nie poszło. Nadal wyglądam 

końca trylogii (tetralogii?) z wysokimi oczekiwaniami, a przed premierą finału zapewne 

obejrzę poprzednie części w zaciszu kina domowego (zaopatrzywszy się w oryginalne 
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DVD, rzecz jasna). Gdyby nie trzy sceny urągające rozumowi i godności partyzanta (wal-

ka łuczniczki z wektoryną, drwale-szahidzi oraz absolutnie samobójczy atak powstań-

ców na elektrownię) oceniłbym film jeszcze wyżej. Jednak mimo wszystko – mocna re-

komendacja od miłośnika dusznych bunkrów. 


