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Fabryka Marzeń nie ustaje w zainteresowaniach Czerwoną Planetą – zgodnie 

ze stroną marsmovieguide.com przez ostatnie sto lat nakręcono niemal dwieście 

filmów poświęconych naszemu kosmicznemu sąsiadowi. Są wśród nich takie 

produkcje jak: Zombie Cats from Mars (2015), Revenge of the Pussy Suckers from 

Mars (1995), Santa Claus Conquers the Martians (1964), Mutant Swinger from Mars 

(2003), Mars Needs Women (1967), Frankenstein Meets the Space Monster (1965), 

Cave Women on Mars (2008), a także nieco bardziej znane, wysokobudżetowe 

produkcje – Duchy Marsa Johna Carpentera, Misja na Marsa Briana de Palmy, Czer-

wona Planeta z Valem Kilmerem i Carrie-Anne Moss oraz najbardziej spektakularna 

klapa z nich wszystkich – John Carter, który zresztą do ostatniej chwili też miał mieć 

w tytule „from Mars”.  

Fani kina z Czerwoną Planetą w tle z pewnością zauważą pewną niepokojącą 

tendencję w obrazowaniu naszego mniejszego sąsiada. Czy to jako świat bez spra-

wiedliwości, w którym ciemiężeni muszą walczyć o sprawiedliwość (Pamięć absolu-

tna), czy jako nawiedzone pustkowie (Duchy Marsa), świat pełen przerażających 

form życia, zdolnych zmienić Bogu ducha winnych naukowców w potwory (Ostatnie 

dni na Marsie, Doom). Generalnie Mars jest nieprzyjemny, niebezpieczny i jeśli 

przypadkiem jakikolwiek człowiek postawi tam kiedykolwiek stopę, na pewno 

uruchomi wszelkie przyrodzone i nadprzyrodzone siły, pragnące obrócić go w 

perzynę. No właśnie, czy na pewno? 

 
Recenzja filmu: Marsjanin [The Martian], reż. Ridley Scott, USA: 20th Century Fox 2015. 



Mars jest zimny (w nocy panują tu iście arktyczne mrozy, kompletnie 

nieznośne dla człowieka), utrzymuje się tu również bardzo niskie, zabójcze dla 

Ziemian ciśnienie, a powietrze składa się niemal z samego dwutlenku węgla. Po 

planecie szaleją burze piaskowe. Mimo to z pewnością można wyobrazić sobie o 

wiele bardziej nieprzyjazne warunki, jak choćby na Wenus, mało zachęcającej do 

odwiedzin swoim miażdżącym ciśnieniem, siarkowymi deszczami czy zabójczymi 

temperaturami, albo na Jowiszu, który kryje pod chmurami ocean ciekłego wodoru 

w każdej chwili gotowy wybuchnąć od błyskawic. No to może Tytan ze swoją ciężką 

i trującą atmosferą, wybuchającą po zmieszaniu z tlenem? Jeśli w nieodległym 

sąsiedztwie mamy tyle naprawdę paskudnych miejsc, to czemu wobec tego akurat 

Mars dorobił się takiej kiepskiej opinii? Konia z rzędem osobie, która mi odpowie na 

to pytanie.  

Kosmos to nie bajka dla grzecznych dzieci i trzeba mieć jaja ze stali, żeby się 

do niego wypuszczać. Wie o tym doskonale Andy Weir, autor Marsjanina, i dlatego 

serwuje nam historię w nieco innym stylu – z mniejszą ilością zbędnego patosu na 

modłę NASA, za to mocno doprawioną humorem, optymizmem, dystansem. Ridley 

Scott w swojej ekranizacji pozostaje wierny tej konwencji, dzięki czemu zyskujemy 

człowieka z krwi i kości, odnajdującego się w sytuacji z pozoru beznadziejnej i 

starającego się przetrwać najlepiej, jak potrafi, dzięki rozumowi i parze rąk, których 

nie boi się ubrudzić. Skąd my to znamy? Ale po kolei. 

Robinson Crusoe XXI wieku nazywa się Mark Watney (Matt Damon) i jest 

jednym z członków załogowego lotu na Marsa, Ares 3. Zaplanowana na miesiąc 

misja liczy sześć osób, jednak wkrótce po przybyciu w habitat uderza bardzo silna 

burza piaskowa i zmusza astronautów do ewakuacji. W drodze do lądownika Mark 

znika kolegom z oczu, a odczyty ze skafandra zdają się sugerować, że nie żyje, więc 

kapitan po próbach odszukania go podejmuje trudną decyzję i zabiera resztę załogi 

na statek. Tymczasem burza mija, a Mark budzi się ranny i wraca samotnie do bazy, 

gdzie z przerażeniem stwierdza, że został sam na Marsie bez możliwości kontaktu, 

bo burza uszkodziła anteny. Wie, że za cztery lata na planetę przyleci kolejna załoga 

i mógłby spróbować do niej dotrzeć, ale nie wystarczy mu zapasów jedzenia. Nie 

byłby jednak sobą, gdyby się poddał – przecież jest nieugiętym botanikiem.  



Oto otrzymujemy historię Robinsona Crusoe naszych czasów, który swojego 

Piętaszka odnajduje w milczącym obiektywie kamery, nagrywając wideorelację z 

walki o przetrwanie na Czerwonej Planecie. I w przeciwieństwie do dwóch innych 

flagowych dzieł Ridleya Scotta z fabułą osadzoną w kosmosie, mianowicie Obcego i 

Łowcy androidów, jest to historia naprawdę optymistyczna.  

Dobroduszny, niezrażający się niepowodzeniami Mark Watney jest kimś 

pomiędzy Robinsonem Crusoe, MacGyverem a Samem Gamgee. Każe nazywać się 

„Kapitanem Blondbrodym”, gdy dochodzi do wniosku, że prawo uznaje Marsa za 

„wody międzynarodowe”, z czułością dba o swój marsjański ziemniaczany ogród. 

Właściwie nic nie jest w stanie zwarzyć jego nastroju – ani perspektywa głodu, ani 

bliskość niestabilnego reaktora atomowego, ani długie miesiące w samotności. Jest 

niewiarygodnie twardy fizycznie (Ridley Scott drugi raz po Prometeuszu serwuje 

nam krwawą scenę zszywania sobie przez bohatera otwartej rany na brzuchu) i 

psychicznie, a poczucie humoru go nie opuszcza. Marsjanin nie jest filmem science 

fiction z rodzaju tych, w których bohater biega z potężnym blasterem, przemierza 

galaktyki swoim statkiem kosmicznym, zdobywa kolejne księżniczki. To film o 

przetrwaniu spod znaku rolki szarej taśmy klejącej i skąpych racji żywnościowych; 

czy raczej bardzo skąpych, gdy głodujący, lecz wciąż uśmiechnięty bohater okrasza 

swoje nędzne pół ziemniaka pokruszonym Vicodinem. Przetrwanie bohatera nie 

zależy tutaj ani od siły jego mięśni, ani dostępnej mu technologii, lecz wyłącznie od 

tego, co uda mu się wykombinować, by obrócić niekorzystne warunki na swoją 

korzyść.  

Najmocniejszą stroną filmu jest jego ludzkie oblicze – to dzięki niemu 

możemy przyporządkować Marsjanina do nieistniejącego (jeszcze?) gatunku, który 

można by określić mianem „science probability fiction”. Gatunek ten otwiera przed 

widzem możliwości, dzięki którym Mark wydaje się bliski, a jego zmartwienia nie są 

już odległymi problemami marsonauty na misji, lecz po prostu walczącego z 

przeciwnościami losu faceta, który nie ma co włożyć do garnka, z kim pogadać, jak 

wrócić do domu. Co więcej, nie musimy już zawieszać niewiary, lecz możemy zaufać 

rzetelności naukowej filmu opartej na skrupulatnie przemyślanej pod tym 

względem książce. Scott konsultował się bowiem z Dyrektorem Wydziału Nauk 



Planetarnych NASA, Jamesem L. Greenem. NASA współpracowała de facto przy 

produkcji filmu od etapu pisania scenariusza do wstępnych zdjęć. A te ostatnie, 

autorstwa Dariusza Wolskiego, naprawdę zapierają dech w piersiach! I choć 

niektórym być może wciąż trudno będzie uwierzyć, że Wadi Rum w Jordanii 

naprawdę jest Marsem, to Scott z Wolskim naprawdę dołożyli wszelkich starań, aby 

stworzyć atmosferę izolacji wokół głównego bohatera, z samotnymi skałami 

piętrzącymi się wokół równin i burzami piaskowymi szalejącymi w oddali.  

Opowieść o pierwszym człowieku, który wbrew swojej woli skolonizował Marsa, 

niesie z sobą ogromny ładunek emocjonalny. Wielka w tym zasługa Matta Damona i 

jego świetnej kreacji. Wspierają go inni bardzo dobrzy aktorzy, m.in. Jessica 

Chastain, Jeff Daniels czy Sean Bean (uwaga, spoiler: Sean Bean nie ginie na końcu 

filmu). Czy emocje te wystarczą, by obudzić w nas na nowo sny o Marsie, tak jak 

przez lata marzyliśmy o Księżycu? Czy historia pełna humoru i ciepła sprawi, że 

ludzkość znów zacznie spoglądać w gwiazdy z nadzieją? Będziemy musieli poczekać 

do dnia, gdy pierwszy człowiek postawi stopę na Czerwonej Planecie, by się o tym 

przekonać.  


