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Krzysztof M. Maj 

Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi! 

Wyreżyserowana przez Francisa Lawrence’a część druga części trzeciej Igrzysk 

śmierci, wciąż pod tytułem Kosogłos, jest filmem tak złym, że nie zasługuje nawet na cha-

rakterystyczną dla „Creatio Fantastica” trzystronicową recenzję. Przez większość seansu 

albo wybuchałem tłumionym sardonicznym śmiechem, albo zapadałem się znużony w 

fotelu pod przemożnym naporem senności – w obydwu wypadkach nie mogąc wyjść ze 

zdumienia, że w tej tragifarsie udział wzięli Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman 

(pośmiertnie, więc jest szansa, że przewraca się w grobie), Julianne Moore, Woody Har-

relson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Liam Hemsworth – niech mnie, złamali się nawet 

nieugięty lobbysta z House of Cards i żelazna dziewica z Gry o Tron! Całość filmu składa 

się bowiem z dwóch (tak!!! dwóch!) sekwencji akcji, jednej, z udziałem mutantów 

(„zmiechów”) odgrywających na srebrnym ekranie Sen przez rury Mirona Białoszew-

skiego, i drugiej, z udziałem szturmujących na bramy Bardzo Dystopijnego Śródmieścia 

Kapitolu rebeliantów. Obydwie trwają z zegarkiem ręku dziesięć minut, czyli niewiele 

więcej niż trailer, w którym oczywiście znalazły się wszystkie dynamiczne ujęcia z całe-

go filmu. Pozostałe dwie godziny piętnaście minut składają się z: 

1) okrzyków: „Piiiitaaaaa!” Jennifer Lawrence, które stały się już żywym memem, 

i ekstatycznych wybuchów aktorstwa ze strony obiektu westch… pardon, 

wrzasków Lawrence, czyli człowieka bez właściwości zdradzającego niezna-

czne podobieństwo do Josha Hutchersona; 

2) niezliczonych przemów, wystąpień, oracji, peror, diatryb, co najmniej dwóch 

exposé – wygłaszanych absolutnie wszędzie i przy każdej okazji, bez względu 

na toczące się wokół walki, rozlewający się po mieście mutagenny atrament, 

 

 Recenzja filmu: Igrzyska śmierci: Kosogłos, część druga [The Hunger Games: Mockingjay, part two], reż. 

Francis Lawrence, USA 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ3pU-saMLQ
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ostrzał z moździerzy czy też krańcowe znudzenie widza, karmiącego się płon-

ną nadzieją, iż przemowa z ostatniej sceny była już tą ostatnią; 

3) ciszy, wypełniającej sceny między przemowami i między rzadkimi chwilami, 

w których włącza się James Newton Howard z najgorszym ze skomponowa-

nych w całym swoim życiu soundtracków; 

4) nieznających sztuki montażu przeciągłych scen, podczas których bohaterowie 

przechadzają się w czasie rzeczywistym po: trzech ulicach Kapitolu, dwóch 

placach i czterech kanałach, poznają fronton i trzy pokoje rezydencji Prezy-

denta Snowa, a także przemykają przez jedną rezydencję kobiety-tygrysicy;  

5) szerokich symetrycznych planów, starannie oczyszczonych ze wszystkiego, co 

mogłoby widzowi zakłócić odbiór fenomenalnej gry aktorskiej Jannifer La-

wrence; 

6) zbliżeń na rżnięte w kamieniu twarze młodocianych aktorów, zatapiających 

się w przeciągłych spojrzeniach i grzęznących w mulistych kwestiach dialo-

gowych. 

Część druga części trzeciej Igrzysk śmierci jest filmem nudnym, wtórnym, żenują-

cym i – co zakrawa na rekord – gorszym od fatalnego zakończenia trylogii Susanne Col-

lins, z którym zgadza się (fabuła została bowiem drastycznie zmieniona) w zasadzie tyl-

ko w zakresie krańcowego niezrozumienia konwencji dystopijnej. Zamknięty w szklarni 

i kaszlący krwią Donald Sutherland z finałowych scen filmu jest znakomitą metaforą 

każdego inteligentnego widza, wychodzącego z kina w łudząco podobnej kondycji psy-

chofizycznej i niemogącego nadziwić się wizji skrzyżowania niskobudżetowego duń-

skiego dramatu społecznego z pierwszą częścią Insygniów śmierci Davida Yatesa i fil-

mem drogi. Coś, co tak wybitnie udało się twórcom anime Ergo proxy, a więc połączenie 

kina drogi z cyberpunkową dystopią i kameralnym spojrzeniem na dramat jednostki w 

postapokaliptycznym świecie – jest tak bardzo poza zasięgiem finału Igrzysk śmierci, że 

w zasadzie nie zasługuje nawet na wymienienie w tej recenzji. Jeśli ktokolwiek szanuje 

swój czas, pieniądze i wykształcenie – powinien trzymać się od tego stuczterdziestopię-

ciominutowego pokazu slajdów z daleka.   

Gdzież są, wy mówcie, jeśli znacie – ach, gdzież są niegdysiejsze dystopie? 

 


