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Do dziś (pisane w  lutym 2015) pewnie wszyscy, którzy chcieli, obejrzeli już trzecią 

część Jacksonowskiego Hobbita. Z perspektywy dwóch miesięcy można już chyba pozwo-

lić sobie na spokojne podsumowanie zakończenia jednej z najbardziej kontrowersyjnych 

ekranizacji w historii fantastyki. Na temat sensowności przenoszenia przygód Bilba na 

ekran dyskutowano już długo; od siebie dodam tylko tyle, że cieszę się z powstania filmo-

wego cyklu, niezależnie od jakości jego odsłon. Dobro, jakim było odświeżenie tolkieni-

stycznej pasji, w mojej opinii przeważa znacznie wszelkie niedogodności, na jakie nara-

żeni byli miłośnicy Śródziemia. 

Pierwszy Hobbit pokazał nam, że dzieło Jacksona nie jest wierną literze książki 

ekranizacją, drugi, że nie jest adaptacją wierną jej duchowi. Trzeci nie musiał już niczego 

udowadniać - każdy entuzjasta Tolkiena oraz kina fantastycznego już wyrobił sobie opinię 

o Jacksonowskiej interpretacji pierwszej opowieści ze Śródziemia. O ile Niezwykłą Podróż 

można jeszcze było oglądać z nadziejami na większą zawartość literackiego oryginału, ko-

niec filmu drugiego, sławetna scena, w której Thorin Dębowa Tarcza stał się Thorinem 

Dębową Taczką, wyrzuciła daleko za burtę wszelkie pretensje wobec (choćby bajkowego) 

realizmu i estetycznego umiaru. Dzięki temu mogłem spojrzeć na Bitwę..., tak, jak powi-

nienem: wysokobudżetowe fanfiction, zrodzone w wyobraźni reżysera. 

Trzeci Hobbit broni się jako samodzielna, niezbyt spójna, ale efektowna historia 

fantasy. Gdyby obedrzeć ją z oczekiwań wobec oryginału oraz przymknąć oko na pewne 

smutne konsekwencje błędów poprzednich odsłon (zwłaszcza jeśli chodzi o czasowe roz-

 
* Recenzja filmu Hobbit: Bitwa Piciu Armii (The Hobbit: The Battle of the Five Armies), reż. Peter Jackson, 
USA/Nowa Zelandia 2014. 
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planowanie i tempo akcji), bawiłbym się na seansie dobrze. Ba, nawet pochwaliłbym je-

dyny w całej historii wewnętrznie spójny wątek - dramat dręczonego pychą Thorina, 

szekspiriańskiego króla, oplecionego nicią szaleństwa. Nawet w kontekście źródłowej po-

wieści, ten trop Jacksonowi wyszedł dobrze - kilka wzmianek z tekstu zamienił w prze-

mawiającą do serca opowieść. 

Jak mógłby powiedzieć Shakespeare, gdyby lubił filmy Michaela Bay'a: reszta jest 

eksplozją. Odrzucając wszelką kanoniczność adaptacji, można z przyjemnością obejrzeć 

ładne widoki, efektowne sceny akcji i batalii. Mogą się one wydać nieco zbyt efekciarskie, 

zbyt bombastyczne, jak na heroiczną, ale i podniosłą konwencję opowieści, acz jeśli ktoś 

wytrzymał cuda pierwszej walki ze smokiem w końcowej części Pustkowia Smauga, co 

najwyżej wzruszy ramionami na kilka wizualnych przesytów. Nie stanowią one problemu 

w odbiorze filmu, w każdym razie: nie same przez się. 

Moim zarzutem wobec tej luźnej adaptacji (fanfikizacji?) jest przytłumienie akcją 

i aspektem wizualnym gry aktorskiej. Do swojej trylogii Jackson zaprosił nie najgorszych 

wykonawców, ale nie dał im niemal żadnej okazji do zabłyśnięcia. Tylko najsilniejsze oso-

bowości - Martin Freeman (choć w części trzeciej już mniej) oraz Richard Armitage (w 

Bitwie... już jakby odważniej) przebijają się przez ścianę wizualnych smaczków i balansu-

jącej między pośpiechem a niespodziewanymi przestojami akcji. To wielka zasługa akto-

rów, ale i żółta kartka dla twórców. 

Hobbita warto zobaczyć, o ile nie jest się tolkienistycznym purystą bądź miłośni-

kiem stosowania elementarnych zasad fizyki w kinie akcji. Ale, muszę to przyznać, cała 

trylogia stanowi estetyczne ryzyko - może nie chwycić widza za serce albo za bardzo na-

mieszać mu w zmysłach. Dlatego tym, którzy jeszcze nie wiedzieli całości, polecałbym se-

ans w zaciszu domowego odtwarzacza, na którym łatwo jest przyśpieszyć bombastyczne 

dłużyzny lub szczególnie drażniące wątki romansowe (sztuk jeden; za to królewsko nie-

potrzebny). Ewentualnie można przygotować się spożyciem odpowiedniej ilości krasno-

ludzkiego piwa (uwaga: tylko dla widzów pełnoletnich, niezamierzających prowadzić 

owego wieczoru pojazdów mechanicznych) lub zainteresować się pewnym pomysłem, o 

którym chyba legalnie pisać nie mogę, ale wklepując w Sieć hasło "Tolkien edit" szybko 

zrozumiecie, o jaki koncept mi chodzi. 


