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Chyba nikt się nie spodziewał, że reinkarnacja Szalonego Maxa będzie tak spekta-

kularna. Seria filmów, która przez 30 lat zdążyła obrosnąć kultem i legendą, dla wielu 

fanów jest kinematograficzną świętością, której nie można zbezcześcić zwykłym 

remake’em lub jeszcze gorzej – rebootem, które nota bene świadczą o uwiądzie twórczym 

współczesnych filmowców. Odtwórczość, marazm, reprodukcja. To określenia, którymi 

bardzo często można opisać współczesne kino rozrywkowe. Co ciekawe, ten scenariopi-

sarski zastój kamufluje się stroną formalną.  

Zauważyliście jak wiele filmów akcji jest nad wyraz dynamiczna? W filmie ciąg 

przyczynowo skutkowy jest najważniejszym czynnikiem strukturyzującym – od warst-

wy formalnej aż po fabularną. Każda kolejna scena musi mieć przyczynę w poprzedniej, 

każde ujęcie musi być logicznie skomponowane wewnętrznie i zewnętrznie, czyli 

korespondować z ujęciem go poprzedzającym i następującym. Wydarzenia mają układać 

się w ciąg, a bohaterowie muszą mieć motywację, by brać udział w tych wydarzeniach. 

Jeśli spojrzymy na takie filmy jak Szklana pułapka (1988) czy Matrix (1999), to zauważy-

my, iż posiadają one wszystkie wyżej wymienione cechy, tym samym bardzo przyjemnie 

się je ogląda. Nawet przy wielokrotnym powtórzeniu. Jednak od przełomu wieków trend 

ten zaczyna zanikać. Przejawia się to na kilku płaszczyznach. Najbardziej jest to widocz-

ne w sposobie kadrowania i montażu obrazu. Tego typu kino określa się mianem kina 

chaosu (chaos cinema) – cechuje się ono szybkim, agresywnym, dezorientującym widza 

montażem obrazu, mocno rozedrganą kamerą, która utrudnia lub wręcz czasami unie-

możliwia śledzenie akcji i układanie jej w logiczny ciąg przyczynowo skutkowy. Ten 

wizualny bałagan dla niepoznaki skrywany jest pod warstwą audio. Współczesne kino 

akcji pozwala widzowi orientować się w tym, co dzieje się na ekranie, tylko dzięki temu, 

 

 Recenzja filmu: Mad Max: Fury Road, reż. George Miller, USA 2015.  
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że wizualne braki narracyjne nadrabia dźwiękiem. A przecież obraz i dźwięk powinny 

być komplementarne, powinny się uzupełniać. W kinie chaosu dźwięk i obraz działają 

przeciwko sobie – przekrzykują się. Tego typu kino to audiowizualna strefa wojny. 

Świetnym przykładem może być najnowsze dzieło Jossa Whedona – Avengers: Czas 

Ultrona (2015). Film trwa dwie i pół godziny, z czego jedną kwartę czasu wypełniają 

deklaratywne dialogi bohaterów objaśniające widzowi, co się dzieje w ich głowach 

i sercach, ale również jakie podejmą kolejne działania. Pozostały czas ekranowy 

wypełnia kinematograficzny chaos. Nie wiadomo co się dzieje na ekranie, szybkie 

zmiany kątów patrzenia kamery, kadrowanie akcji w planie amerykańskim i średnim, 

bez przerwy trzęsąca się kamera, a wewnątrz tego kilku równorzędnych protagonistów 

znajdujących się często w tym samym ujęciu, działających jednocześnie w tym samym 

planie, w tak szybkim tempie, że nie jesteśmy w stanie świadomie zarejestrować 

wszystkich podejmowanych przez nich akcji (dlatego też w chwilach wytchnienia pada 

tak dużo wyjaśnień z ust głównych postaci, odnośnie tego, co już się wydarzyło i co 

będzie się działo). Bardzo przypomina to sposób prowadzenia opowieści w grach: mamy 

sekwencje grywalne, które są pełne akcji, na której skupia się gracz, a po niej następuje 

nieinteraktywna cutscena prowadząca opowieść, z której grający dowiaduje się, co ma 

zrobić w kolejnej misji. Oczywiście są wyjątki, które mimo hiperaktywności bodźców 

audiowizualnych są spójne wewnętrznie, a przedstawiana w nich fabuła przyjemna w 

odbiorze (Taken (2008), trylogia Bourne'a (2002, 2004, 2007)). 

Mad Max: Na drodze gniewu wrócił do tradycyjnych rozwiązań narracyjnych i na-

gle okazało się, że przeciążone nieustannym bombardowaniem bodźcami audiowizu-

alnymi zmysły widza traktują spektakularny balet przemocy George’a Millera jak po-

wiew świeżości i oryginalności. Jednak Australijczyk wcale nie odkrył koła na nowo. 

Przyjrzyjmy się zdjęciom najnowszego dzieła Millera. Czy mają one jakąś cechę szcze-

gólną? Oczywiście - wszystkie ujęcia oparte są o centralne kadrowanie. To, co najważ-

niejsze, a więc akcja, zawsze znajduje się na samym środku ekranu. Czy takie rozwią-

zanie ma jakieś uzasadnienie? Jak najbardziej. W ten sposób uzyskuje się jasność i spój-

ność. Umiejscowienie akcji centralnie nie powoduje rozproszenia uwagi widza, jego oczy 

i mózg nie muszą przy szybkich cięciach i krótkich ujęciach za każdym razem od nowa 

orientować się w sytuacji. Cały film składa się z 2700 ujęć. To 2700 nieprzerwanych 

decyzji, które mają być płynne i wciągnąć widza w przedstawienie. 2700 obrazów, które 

mają prowadzić i ukazać historię w jasny i zwięzły sposób. Półtoragodzinny Wojownik 
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szos (1981) posiadał 120 cięć montażowych, co przekładało się na 1,333 ujęcia na 

minutę1. Na drodze gniewu trwa 120 minut, więc średnio w ciągu minuty widz odbiera 

ich aż 22,5. Zwielokrotnienie dynamiki filmu jest więc znaczące. Centralne kadrowanie 

ułatwia widzowi śledzenie akcji i orientację w oglądanych wydarzeniach. Millerowi wys-

tarcza pierwszych 15 minut, aby widz dokładnie wiedział, w jakim świecie się znalazł, 

jakie panują tu zasady i o co chodzi. Pod tym względem żaden współczesny film akcji nie 

może konkurować z szalonym Maksem. 

Wspomniałem wcześniej o związku strony dźwiękowej i wizualnej. Muzyka w Fu-

ry Road buduje rytm i tempo. Warstwa muzyczna idealnie uzupełnia język piktorialny. 

Przejścia pomiędzy muzyką diegetyczną a tą znajdująca się poza światem przedstawio-

nym są zsynchronizowane z jazdami kamery, zmianami planów i cięciami montażo-

wymi. Kiedy oko kamery podczas sceny pościgu, w takt dźwięków skomponowanych 

przez Junkie XL, robi najazd z planu ogólnego na Szalonego Gitarzystę i ukazuje go w 

planie średnim (od pasa w górę) lub amerykańskim (od kolan w górę – widać wyraźnie 

jego grę na instrumencie), to  spośród tumultu bębnów na pierwszy plan przebijają się 

dźwięki gitary. Innym razem, gdy w dynamicznych, krótkich ujęciach przedstawiona jest 

sekwencja przyspieszania Wojennej Machiny, odgłosy zmiany biegów i zwiększania się 

obrotów silnika są komplementarne ze zmianami ujęć. Innymi słowy, montaż dźwięku i 

obrazu w Mad Maksie jest spójny i służy jednemu celowi – utrzymania widza w stałym 

napięciu i zwiększania jego emocjonalnego zaangażowania wraz z nabierającą z każdą 

chwila rozpędu akcją. Im szybciej poruszają się post apokaliptyczne machiny, tym 

szybciej pulsuje krew w żyłach widza. Dźwięk i obraz pracują razem i kontrolują 

napięcie widza. 

Miller, jak mało który reżyser współczesnego kina (nie tylko akcji), trzyma się 

zasady show, don’t tell. Ogranicza dialogi do minimum, co niektórzy uznają za wadę. 

Warto jednak wspomnieć, że film to medium wizualne, ma opowiadać obrazem, a nie 

słowem mówionym (lub pisanym). Dialogi i monologi deklaratywne, tak nagminnie 

i nadmiernie wykorzystywane w kinie (na przykład w utworach Christophera Nolana), 

tłumacząc historię, działania i emocje bohaterów, uniemożliwiają widzowi poznawanie 

opowieści samemu i jakiekolwiek zaskoczenie. Mad Max jest tak odświeżający i tak 

emocjonujący, ponieważ nieustannie trzyma widza w niepewności i niewiedzy. Co się 

 

1 Dane za Cinemetrics, http://www.cinemetrics.lv/movie.php?movie_ID=1756 (dostęp: 15.08.2015). 

http://www.cinemetrics.lv/movie.php?movie_ID=1756
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stanie dalej? Co zrobią Max i Furiosa i jakie będą tego konsekwencje? Żadnego 

uprzedzania odbiorcy, żadnych wcześniejszych podpowiedzi, żadnego przygotowywania 

go na to, co ma nadejść. Każde kolejne ujęcie, scena i sekwencja to skok w otchłań 

zaskoczenia. 

Kolejną cechą, która odróżnia Na drodze gniewu od innych filmów kina akcji, jest 

brak zbędnych ujęć, scen i sekwencji. Każdy obraz, który pojawia się na ekranie jest 

umotywowany wydarzeniami i ma znaczenie dla opowiadanej historii. Nie ma w tej 

szalonej opowieści ani jednej sceny, która nie służyłaby procesowi narracji, ani jedno z 

2700 ujęć nie znalazło się w końcowym materiale tylko dlatego, że efektownie 

wyglądałoby na dużym ekranie. Nawet spektakularne ujęcie z punktu kulminacyjnego 

w trzecim akcie (wybuchająca cysterna) służy opowiadaniu historii: po pierwsze, 

w pierwszym planie pojawia się Max, który jest łącznikiem pomiędzy ujęciem 

poprzedzającym i następującym, a po drugie, to, co oglądamy w planie drugim 

(efektowny wybuch) jest bezpośrednią konsekwencją działań Maxa oglądanych we 

wcześniejszych ujęciach. Przeciwieństwem tak perfekcyjnej i przemyślanej 

konsekwencji w budowaniu narracji jest wspomniany już blockbuster Jossa Whedona. 

Oko widza cieszy również przywiązanie Millera do detalu. Charakteryzacje 

postaci, kostiumy i scenografia są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Strona 

plastyczna filmu pełni także rolę narracyjną. Miller szczędzi dialogów, opowiada za 

pomocą obrazów, ale również środowiska. Jeśli w dużej części kadru znajduje się skalny 

łuk, to nie jest to tylko kwestia zasad kompozycji obrazu (np. trójpodziału), ale sygnał, 

że ten łuk jest ważny i za chwilę będzie brał udział w akcji (zapewne w jednym 

z następnych ujęć). Tak misterne planowanie zdjęć i sekwencji umożliwiły storyboardy, 

na których Miller oparł praktycznie całą pracę na planie. Powstało ponad 11000 plansz 

scenorysu. Dzięki temu Mad Max pełen jest takich smaczków, jak akcja w wielu planach, 

która jest kontynuowana po zmianie ujęcia. Szczególnie wyraźnie widać to w trzecim 

akcie, kiedy trwa próba abordażu Wojennej Machiny. Max walczy z War Boysami, 

wspomagany przez kobiety z plemienia Vuvalini. Kiedy znajduje się na jednym 

z pojazdów ścigających Machinę Furiosy, kamera ukazuje nam cysternę z jego perspek-

tywy. Widać wtedy, jak jedna z wojowniczek Vuvalini przymierza się do przyjęcia 

nadchodzącego w jej stronę War Boysa. Gdy Max przeskakuje na cysternę, zmienia się 

ujęcie - walcząca para znajduje się w drugim planie, za Maxem, ale postacie nie szamoczą 

się bezładu i składu. Nie. Wyraźnie widać, że Vuvalini powala przeciwnika, przebija go 
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ostrzem i zrzuca z pokładu pojazdu. W tym czasie Max kadrowany jest w planie bliskim i 

wciąż zbliża się w stronę kamery. W planie tym bohater jest dominujący wobec tła 

(drugi plan) i w ogromnej większości filmów twórcy nie przykładają wagi do tego, co się 

dzieje za bohaterem, często tak operując ogniskową kamery, by tło było nieostre. U 

Millera jest odwrotnie. Drugi plan jest ostry, a to wszystko po to, by zachować ciągłość 

napięcia i akcji, by widz nie poczuł przestoju i umowności przedstawianych wydarzeń. 

Ponownie w kontrapunkcie odwołam się do Czasu Ultrona. W trzecim akcie jest scena, 

kiedy Hawkeye zostaje uratowany przez Quicksilvera, który płaci za ten czyn własnym 

życiem. Scena śmierci jest przeciągnięta do kilku ujęć w planie bliskim i wielkim, 

ukazujących wymianę spojrzeń bohaterów oraz ostatnich słów Pietro, które mają za 

zadanie podbić dramaturgię. Problem w tym, że to wszystko dzieje się podczas 

zmasowanego ataku botów Ultrona. Widz ma wrażenie, że na ten krótki moment, 

postanowiły one powstrzymać atak i grzecznie zaczekać aż bohaterowie odegrają pełną 

patosu scenę. Brak tu wewnętrznej konsekwencji, spójności i logiki. 

Mając za sobą analizę strony formalnej, przyjrzyjmy się warstwie fabularnej 

Szalonego Maksa. Historia jest prosta, wręcz możliwa do streszczenia w dwóch 

zdaniach, ale to nie znaczy, że jest mizerna. W Grawitacji (2013) również mamy 

szczątkową fabułę - astronautka walczy o przeżycie w przestrzeni kosmicznej. W 

12 gniewnych ludziach (1957) warstwę fabularną można streścić jednym zdaniem: 

dwunastu przysięgłych zastanawia się, czy skazać oskarżonego. Nic wyjątkowego, 

szokującego, niespotykanego, oszałamiającego. Prawda jest taka, że we wszystkich tych 

trzech filmach najważniejsza jest strona formalna - to jak opowiadana jest historia, a nie 

ona sama w sobie. 

Grawitację i Mad Maxa łączy jeszcze jeden aspekt. Mianowicie motywacje 

bohaterów. W obu przypadkach mamy do czynienia z opowieścią o przetrwaniu. 

W filmie Caurona człowiek walczy z naturą, u Millera - ze zdziczałą kulturą. Przetrwanie 

jest ostateczną granicą, z którą bohater musi się zmierzyć i nie może pozostać wobec 

niej obojętnym. Nie jest to motyw ostatnio popularny we współczesnym kinie. 

Oczywiście możemy rozważyć na przykład World War Z (2013), ale wbrew temu, co 

sugeruje tytuł, bohater nie walczy przeciwko antagonistycznie nastawionemu światu, 

ale o „zbawienie” świata. Ponadto ma inne wyjście - wcale nie musi się angażować -  Dr 

Stone i Max takiego komfortu nie mają. Ich świat jest skonstruowany według prostej 

zasady - wygrywa wytrwalszy, silniejszy, sprytniejszy. Ten pierwotny instynkt przeżycia 
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jest katalizatorem ich działań, a te z kolei składają się na fragment historii ich życia, 

który oglądamy na ekranie. Nie mamy tu do czynienia z epicką, wielką narracją 

o zbawieniu świata, odzyskania utraconej miłości, ratowaniu galaktyki. Nie, i Grawitacja, 

i Mad Max, są wycinkiem z większej całości. Mimo, że dr Stone, Max i Furiosa znajdują się 

na pierwszym planie, to nie są punktami centralnymi, wokół których orbituje świat. 

Miller kreśli swoich bohaterów grubą kreską, to fakt. Część z nich, a przede 

wszystkim czarne charaktery, są mocno przerysowani, ale jednocześnie bardzo 

wyraziści. Każdy ma swoją indywidualną osobowość, swoje motywacje i jest nierozer-

walną częścią historii, bohaterowie ulegają przemianie, rozwijają się (Nux, Rodzicielki, 

Max). Nie obcujemy tu z płaskimi jak wycinanki namiastkami ludzi, ale z żywymi, 

czującymi kobietami i mężczyznami, których jedynym pragnieniem jest przetrwać. To 

dlatego tak nam zależy na sukcesie Furiosy i Maxa. To nie są nieśmiertelni bogowie, 

wyidealizowani herosi z legend. Max to będący na granicy szaleństwa i zmęczony 

wieczną ucieczką mruk w typie złamanego przez życie bohatera czarnego kryminału, 

Furiosa zaś szuka odkupienia. Miller jednak nie szarżuje i kreśli oboje z wyczuciem: z 

Furiosy nie czyni superbohaterki, a z Maxa oswobodziciela ubezwłasnowolnionych ko-

biet. 

Temat ciemiężonej płci pięknej zdaje się zaskakująco wyraźnie wybrzmiewać 

w tym wysokooktanowym obrazie, ale Australijski twórca ponownie nie popada 

w redukcjonizm i uproszczenia. Z jednej strony kobiety nie są bezwolnymi ozdobnikami, 

biorą los w swoje ręce, definiują je czyny, a nie wygląd, z drugiej - Furiosa zdaje się być 

faktycznym głównym bohaterem opowieści. To jej kamera poświęca najwięcej czasu i to 

ona jest przyczyną całego tego postapokaliptycznego szaleństwa. Dość powiedzieć, że 

przez prawie piętnaście do dwudziestu minut, nie licząc monologu z offu, Max 

praktycznie nie przemawia. Właściwa historia zaczyna się w momencie, gdy na ekranie 

pojawia się Imperatorka. Pojmanie Maxa służy jedynie za ekspozycję świata przedsta-

wionego. Być może to przesunięcie akcentów w filmie, którego poprzednie części były 

mocno zmaskulinizowane, prowokuje komentarze o feministycznej propagandzie. Wy-

daje mi się jednak, że partnerska relacja pomiędzy kobietą i mężczyzną, jaka jest wy-

raźnie nakreślona w filmie (nie uświadczymy tu ani jednego pocałunku, ani jednego wy-

znania miłosnego, choćby jednego romantycznego spojrzenia), miała być manifestacją 

myśli feministycznej. Pomiędzy Maxem i Furiosą nie ma romantycznego uczucia. Jest za 

to współpraca, zdobywanie szacunku, uznania i w końcu (być może) przyjaźni. Możliwe, 
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że właśnie ten partnerski układ i detronizacja mężczyzny jako jedynego protagonisty 

posiadającego moc sprawczą wzbudza nieliczne głosy krytyki. Miller pokazuje w jednym 

z najbardziej zmaskulinizowanych filmów ostatnich lat, że kobieta może być równym 

partnerem nawet dla takiego twardziela jak Max. 

Mad Max. Na drodze gniewu to kino autorskie, na którym wyraźne odciska się 

piętno reżysera. To kino, które wpisuje się w nowopowstały nurt artystycznego kina ak-

cji (arthouse action cinema)2 – nurtu, który cechuje się nieszablonowymi rozwiązaniami 

formalnymi, jak i artystycznymi, łączącymi cechy kina autorskiego i artystycznego z 

elementami kina gatunkowego. 

 

 

2 Zob. Dawid Rydzek, Od Batmana, przez Loopera, po Mad Maxa. Czy to jeszcze fantastyczne kino akcji czy 
już arthouse?, nieopublikowana jeszcze praca zaprezentowana w ramach konferencji „Światy poza świa-
tem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”, która odbyła się w Katowicach w dniach 13-
14 lipca 2015. 


