
Wielki powrót boga 

 

Dwa lata po premierze pierwszej części na ekrany kin wrócił marvelowski bohater, 

Thor. Widzowie rozstali się z nim niedawno, ponieważ pomagał ratować Nowy Jork w filmie 

Avengers (reż. Joss Whedon, 2012). Tym razem jako samodzielny bohater i spadkobierca 

tronu Asgardu musi przywrócić porządek w dziewięciu królestwach. Natomiast na Ziemi 

porzucona przez boga piorunów Jane Foster (Natalie Portman) próbuje ułożyć sobie życie 

i umawia się na randki. Jednak to praca pozostaje jej prawdziwą pasją, więc gdy jej 

asystentka,  Darcy (Kat Dennings), odkrywa zagadkowe promieniowanie, natychmiast udaje 

się w miejsce, które jest dziwnym portalem – rzeczy doń wrzucone wypadają gdzie indziej. 

Albo znikają na zawsze. 

W tym samym czasie budzi się rasa starożytnych, okrutnych elfów, z Malekithem 

(Christopher Eccleston) na czele. Niegdyś pokonani przez Asgardczyków, teraz szukają 

okrutnej zemsty. Najpierw jednak muszą odnaleźć źródło swojej siły – Eter.  

Gdy dochodzi do bezpośredniego ataku na Asgard, sprawy się komplikują. 

Przewidujący rychłą klęskę Thor prosi o pomoc swojego brata, Lokiego. Zamknięty 

w więzieniu za sprowadzenie rasy obcych nad Nowy Jork, mały olbrzym ma szansę odkupić 

swoje winy, ratując Jane Foster przed niebezpieczeństwem. 

Reżyserem filmu Thor: Mroczny świat jest Alan Taylor, mający na koncie 

wyreżyserowanie kilku znanych seriali (m.in. Zagubionych, Zakazanego imperium czy Gry 

o tron, za który otrzymał nagrodę Hugo w 2012 r.) oraz filmów (m.in. Nowe szaty cesarza).  

W głównej roli pojawił się oczywiście Chris Hemsworth, który zdobył ogromną 

popularność po występie w roli ojca Jamesa T. Kirka w reboocie Star Treka (reż. J.J. Abrams, 

2009), by potem przebojem wedrzeć się na ekrany kinowe w filmach takich jak Avengers , 

Dom w głębi lasu (reż. Drew Goddard, 2012) czy Królewna Śnieżka i Łowca (reż. Rupert 

Sanders, 2012), za którą otrzymał Teen Choice. Powstały liczne memy z Hemsworthem, 

doceniające jego urodę i talent, a zatem nie trzeba przekonywać publiczności do jego licznych 

zalet.  

Natalie Portman w doborze ról jest niezwykle nierówna. Choć często gra w filmach 

z wyższej półki, ma ewidentnie sentyment do produkcji fantasy. Jej nazwisko stało się znane 

w 1994 r. po występie u boku Jeana Reno w Leonie zawodowcu (reż. Luc Besson, 1994). Ale 

już pięć lat później wcieliła się w królową Amidalę w  Mrocznym widmie (reż. George Lucas, 

1999), za co została nominowana do Złotej Maliny. Później można było ją zobaczyć 



w kolejnych częściach Gwiezdnych wojen, V jak vendetta (reż. James McTigue, 2005) czy 

Pana Magorium cudowne emporium (reż. Zach Helm, 2007) oraz w licznych innych filmach. 

W 2010 r. została nagrodzona Oscarem za główną rolę w Czarnym łabędziu (reż. Darren 

Aronofsky, 2010); była także laureatką m.in. Złotych Globów, nagrody BAFTA oraz nagród 

przyznawanych przez krytyków filmowych. Nie uniknęła jednak wpadek, za które była 

nominowana właśnie do Złotej Maliny, czyli antynagrody. W Thorze jest uparta, niezależna 

i bardzo twardo stąpa po ziemi. W starciu z nią bóg piorunów nie ma najmniejszych szans. 

Na największą uwagę zasługuje oczywiście Tom Hiddleston. Brytyjski aktor, który 

grał zarówno w serialach (m.in. Wallander), jak i w filmach pełnometrażowych (Głębokie 

błękitne morze – reż. Terence Davies, 2011; Czas wojny – reż. Steven Spielberg, 2011), 

w Thorze jest Lokim. Płynnie przechodzi od roli antagonisty do protagonisty, cały czas 

trzymając w napięciu, czy przypadkiem nie wbije od niechcenia komuś noża w plecy. Ten 

niepokój, który wciąż wzbudza, jest siłą jego aktorskiej kreacji. Zdecydowanie nie można 

przejść obojętnie obok Toma Hiddlestona! 

Filmy kręcone na podstawie komiksów mają opinię słabych fabularnie. O Thorze 

tego powiedzieć nie można – akcja jest spójna i wartka, nie zostawia momentu na złapanie 

oddechu aż do końca. A nawet po napisach potrafi ostatnią sceną trafić w sedno rozrywki. Gra 

aktorska napędza film dodatkową siłą (jakkolwiek Thor już nie ma białych brwi, jak 

w pierwszej części, ale z ciemną oprawą oczu też go można rozpoznać – głównie po młotku) 

i dobrze, bo rasa epickich elfów nie wyszła za dobrze, ale można je spokojnie pominąć, 

bohaterowie sami się świetnie czują w swoim towarzystwie. 

Ciężko jednak nie wspomnieć o szczegółach, które sprawiły, że film nie jest idealny. 

Przede wszystkim polskie tłumaczenie. Jako tłumaczka z wykształcenia, staram się zawsze 

znaleźć okoliczności łagodzące dla słabego przekładu. Niestety, nic nie broni 

nieuzasadnionego użycia wulgaryzmów. Po wtóre – trójwymiarowość dodawana 

w postprodukcji nigdy nie wychodzi dobrze. I Thor nie jest wyjątkiem. 

Warto pamiętać, że produkcje Marvela mają po napisach dodatkowe sceny. 

W Mrocznym świecie nie zostały one wycięte (jak drzewiej w Avengersach), dlatego 

zachęcam do pozostania w kinie aż do zapalenia świateł po seansie. 

Kinga Stanaszek-Bryc 

 

Tytuł filmu: Thor: Mroczny świat 

Tytuł oryginalny: Thor: The Dark World 

Rok produkcji: 2013 



Reżyseria: Alan Taylor 

Scenariusz: Christopher Yost,  Christopher Markus, Stephen McFeely 

Obsada: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Christopher 

Eccleston, Jaimie Alexander 


