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Podczas II Wojny Światowej, w 1943, 2000 zmęczonych i pokonanych żołnierzy brytyjskich
utknęło na Wyspie Kheros. Nie wiedzieli, że został im tydzień życia. Państwa Osi zdecydowały
się na pokaz siły na Morzu Egejskim, miało to zastraszyć pobliską i neutralną Turcję i zyskać
w ten sposób sprzymierzeńca. Pokaz miał się odbyć właśnie na Kheros. Brytyjczyków mogła
uratować tylko natychmiastowa ewakuacja. Tylko, jedynej drogi morskiej do wyspy strzegły
dwa nowoczesne – sterowane radarem działa, na pobliskiej wyspie Navarone. Potężne i celne
nie pozwalały na przejście żadnemu alianckiemu statkowi czy okrętowi. Działa trzeba było
unieszkodliwić.
Tydzień przed niemieckim atakiem na Kheros rozpoczęła się operacja unieszkodliwienia dział.
Ukryte we wnętrzu góry, były niewrażliwie na naloty. Musiła być inna droga do ich zniszczenia.
Tą inną drogą miało być wysłanie grupy komandosów, którzy mieli dostać się do środka
fortecy i wysadzić armaty w powietrze. Taki był przynajmniej pomysł mjr Roya Franklina
(Anthony Quayle). Do pomocy miał swoich trzech podkomendnych – Caseyego Browna
(Stanley Baker) zwanego rzeźnikiem, młodego Spyrosa Pappadimosa (James Darren),
znającego wyspę – pochodzi z niej, oraz pirotechnika Johna Millera (David Niven). Dołączyć do
nich mieli kpt. Keith Mallory (Gregory Peck) i drugi grek Andrea Stavrou (Anthony Quinn).
Kapitan Mallory to specjalista od działania na terytorium wroga, mówi po niemiecku i grecku i,
co chyba najważniejsze, umie się wspinać, a będzie to nieodzowne, aby dostać się po kryjomu
na wyspę. Wspinaczka będzie bardzo trudna, szczególnie w nocy, a na miejscu się okaże, że i
podczas burzy. Oczywiście to nie będzie koniec problemów, jakie czekają na grupę
komandosów.
„Działa Navarony” to film wojenny starej daty, czyli Niemcy są źli, komandosi dzielni i
szlachetni, pojawia się twarda kobieta (Irene Papas), która również walczy z niemieckim
okupantem. Wrogowie są w walce beznadziejni, głupi, nie potrafią z 5 metrów trafić we wrota
stodoły, a grupa komandosów mogłaby sama wygrać wojnę. :-) Cóż taki urok tych filmów. Nie
znaczy to, że źle się „Działa Navarony” ogląda, bynajmniej za każdym razem widowisko jest
bardzo dobre i wciągające.
Po tym filmie wyraźnie widać (i słychać), że to Brytyjczycy. Nie piją co prawda herbatki o
17:00, ale zachowanie i akcent robią swoje. :-)
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Nie przeszkadzał mi nawet fakt, że film jest lekko patetyczny. Jakoś jest to zrobione bardziej
ze smakiem, w porównaniu do co niektórych filmów za oceanu.
„Działa Navarony” pomimo słusznych już lat na karku, cały czas są warte obejrzenia, nawet
jeżeli jest to „enty” raz.
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