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W 1999 roku na Filipinach pojawiły się wstrząsy. Początkowo wiązane z budową 

kopalni, szybko okazują się wstrząsami wywołanymi przez potwora, który właśnie się 

wykluł i podążył ku morzu. Niedługo później podobne wstrząsy odnotowano w Japonii i 

uznano za wstrząsy wtórne. Jedynie Joe Brody (Bryan Cranston) w to nie wierzy i pragnie 

zamknąć okoliczną elektrownię jądrową. Najwyraźniej elektrownia miała własne plany, 

bo zapadła się w sobie, więżąc w ruinach żonę Brody’ego (Juliette Binoche) i otaczając się 

strefą śmierci. 

Piętnaście lat później Joe jest nauczycielem angielskiego w Japonii, z fiksacją na 

temat wydarzeń sprzed lat. Jego syn, Ford (Aaron Taylor-Johnson), jest zaś saperem i pra-

gnie zapomnieć o przeszłości, która zabrała mu matkę i rozbiła rodzinę. Jednak to nie ta-

kie proste – musi bowiem odebrać ojca z japońskiego więzienia po tym, jak został aresz-

towany w strefie śmierci, gdy próbował dostać się do dawnego domu, w którym trzymał 

dyskietki z danymi na temat wstrząsów sejsmicznych. Są mu niezbędne do prowadzenia 

badań na temat nowych wstrząsów, które pojawiły się niedawno. 

Ojciec i syn wyruszają przeto na misję, która oczywiście okazuje się trudniejsza 

i dziwniejsza niż przewidywali. Przede wszystkim rychło okazuje się, że w elektrowni ją-

drowej wciąż coś się dzieje. Potem przekonują się, że Japończycy uważają, że zamiast 

aresztować kogoś schwytanego po raz wtóry w zakazanej strefie, lepiej go zawieźć do ww. 

elektrowni, aby mógł się jej przyjrzeć z bliska. Dzięki temu mogą poznać doktora Serizawę 

oraz pannę Graham – badaczy potworów. Otóż z mroków jednego z reaktorów wychynęło 
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niespodziewanie monstrum wielkości komina tejże elektrowni, które dojrzewało, kar-

miąc się energią jądrową. Obrzydliwy, oślizgły potwór zupełnie nie przypominał Godzilli. 

By jedynie jej wabikiem. 

Reżyserem filmu jest Gareth Edwards – człowiek orkiestra. Jest scenarzystą, reży-

serem, montażystą – w żadnym fachu niespecjalnie doświadczony. W dorobku reżyser-

skim można znaleźć aż cztery filmy (z Godzillą włącznie), z czego wcześniejsze (Strefa X, 

2010; Factory Farmed, 2008; Sądny dzień: Scenariusze końca świata, 2005) nie wryły mi 

się w pamięć w żaden sposób. 

Jeśli chodzi o scenariusz, to jego twórcą jest Max Borenstein, który wcześniej stwo-

rzył scenariusz i wyreżyserował jeden film, Swordswollowers and Thin Men z 2003 roku. 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że tak dobra realizacja była bardziej dziełem przypadku niż 

doświadczonych filmowców. Z drugiej strony, jeśli wierzyć plotkom, reżyserem miał być 

Guillermo del Toro, ale zrezygnował, zajęty realizacją Pacific Rim – co pozwala szczerze 

wierzyć, że Godzilla uniknęła losu gorszego od śmierci. 

W rolach głównych, poza Bryanem Cranstonem, który stał się bardzo znany po te-

lewizyjnym przeboju Breaking Bad, można zobaczyć m.in. Aarona Taylora-Jonsona, który 

ostatnio został pokrzywdzony i niewymieniony w napisach Avengersów, choć zagrał Qu-

icksilvera w dodatkowej scenie po napisach. Natomiast głośno się o nim zrobiło w 2010 

roku za sprawą filmu Kick-ass (reż. Matthew Vaughn, 2010). Ponadto oczywiście na ekra-

nie jest Ken Watanabe, aktor charakterystyczny, znany m.in. z Incepcji, Batmana, Ostat-

niego samuraja i wielu, wielu innych. A gdy na ekranie pojawi się Godzilla, nikt nawet nie 

zauważy, że między nimi przemyka David Stratharn, który jest bardzo nieprzekonujący w 

roli admirała. 

Co było dalej, należy się przekonać osobiście. Jest to jeden z tych filmów, który co 

prawda nie grzeszy wysublimowaną psychologicznie głębią scenariusza, ale też nie po-

lega jedynie na wściekłej rąbance. Oczywiście, trzymając się wytycznych gatunku, reżyser 

dawkował wszystkiego po trochu. Dzięki temu utrzymywał mi się na twarzy uśmiech wy-

wołany zadowoleniem z dobrze spędzonego czasu. 

 


