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Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

To nie jest film o starych Terminatorach* 

Fabułę tego letniego blockbustera udźwignąć ciężej niż model T-800, tempo ma 

ślamazarne niczym przeżerane rdzą stawy, a niezrozumiałe wątki motają się jak mię-

dzynarodowe akcenty w dialogach między głównymi bohaterami – Terminator: Genisys, 

zamiast wnieść powiew świeżości do niegdyś nowatorskiej i emocjonującej serii, popły-

nął podobnie jak blondwłosa piękność w polu magnetycznym z trzeciej części.  

Na pewno powodem nie był ani wiek serii, ani jej głównej gwiazdy. Jak mieliśmy się 

wielokrotnie okazję przekonać na przykładzie Clinta Eastwooda, Sylvestra Stallone’a, 

Harrisona Forda czy Hellen Mirren, metryka nie staje na przeszkodzie, gdy trzeba sko-

pać tyłki na ekranie. Arnold Schwarzenegger radzi sobie na ekranie całkiem nieźle – to 

cała reszta kładzie film, a reżyser, Alan „Thor: Mroczny Świat” Taylor zawodzi na całej 

linii w staraniach odświeżenia franczyzy dla nowego pokolenia ogarniętego obsesją su-

perbohaterów. Ale po kolei. 

Film zaczyna się w roku 2029, a Kyle Reesee opowiada widzom, jak to pośród po-

stapokaliptycznego pustkowia, w ostatnim akcie ruchu oporu ludzkość pod wodzą Johna 

Connora (Greg Clarke) wygrywa bitwę ze Skynetem, choć wojna nadal pozostaje nieroz-

strzygnięta. Okazuje się bowiem, że maszyny zdążyły wysłać w przeszłość, do roku 1984 

Terminatora, którego zadaniem jest zabić matkę Connora, Sarę (Emilia Clarke). Jego naj-

lepszy żołnierz, Kyle Reese (Jai Courtney) bez namysłu zgłasza się na ochotnika, aby jej 

bronić.  

Błąd numer 1: odtwarzanie scen z pierwszych dwóch Terminatorów. I choć zamie-

rzeniem twórców Genisys miało być wyjaśnienie fabularnych zawiłości czasowych, to – 

chcąc nie chcąc – otworzyli drogę do porównań, z których ten film po prostu nie ma 

szans wyjść obronną ręką.  

 
* Recenzja filmu: Terminator: Genysis, reż. Alan Taylor, USA 2015. 
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Błąd numer 2: zawiła fabuła. Najlepsze filmy o podróżach w czasie są zazwyczaj 

proste i łatwo zrozumiałe. Jak nauczyli nas mistrzowie science fiction czy horroru, suk-

ces w stworzeniu filmowego świata, który porwie widza, polega na tym, by dotrzeć do 

jego wyobraźni. Ona radzi sobie doskonale dopowiadając szczegóły, uzupełniając luki, 

zawieszając niewiarę. Genisys, podobnie jak Mroczny Świat, zawiera zbyt wiele „czaso-

centrycznych” zwrotów fabuły, pozostawiając widza w poczuciu nonsensu, niepewności 

i bałaganu.  

Błąd numer 3: bezbarwni aktorzy. Mamy tu czwartego Kyle’a Reesee’a, czwartą Sarę 

Connor i piątego Johna Connora z kolei – i trudno się ustrzec wrażeniu, że z każdym ko-

lejnym angażem jest coraz gorzej. Delikatna, niemal eteryczna Emilia Clarke ze swoim 

brytyjskim akcentem jest w roli Sary Connor bezbarwna i kompletnie pozbawiona cha-

rakteru. Brak jej rysów silnej, maternalistycznej postaci, wojowniczki, przywódczyni. 

Wydaje się, że Taylor, który wyreżyserował łącznie sześć odcinków Gry o Tron obsadził 

ją w tej roli na fali popularności serialu, aby przyciągnęła do kin jego (swoich?) fanów. 

Australijczyk Jai Courtney w roli Kyle’a Reesee’a jest równie heroiczny, co surfer w 

„uggach”, a jego wkład ogranicza się do tego, że pociągająco wygląda bez koszulki, więc 

przyciągnie do kin rzeszę fanek niezbyt przychylnych tematyce science fiction. Chemia 

między aktorami nie istnieje, a na jakiekolwiek próby porównania z Lindą Hamilton i 

Michaelem Biehnem nie ma się co silić. Wreszcie Jason Clarke (niespokrewniony z Emi-

lią), czy to w paramilitarnym uzbrojeniu, czy też w idealnie skrojonym garniturze, przy-

pomina raczej doradcę kredytowego niż charyzmatycznego przywódcę – ostatnią na-

dzieję ludzkości. Nasze trio bohaterów gubi się w ślepych zaułkach fabuły, która prze-

rzuca, przeżuwa i miesza całą wiedzę z dotychczasowych filmów, tworząc dziwaczny 

miszmasz na granicy pastiszu i komedii. Wisienkę na torcie stanowi zredukowany do 

roli emerytowanego terminatora Arnold Schwarzenegger, którego wszyscy nazywają 

„Pops”, czego polski dystrybutor chyba jedynie z litości nie przetłumaczył jako „Tatko”. 

Błąd numer 4: głupawy scenariusz autorstwa Laety Kalogridis i Patricka Lussiera. I 

choć pani ma na koncie scenariusze do Aleksandra, Wyspy Tajemnic, pierwszej części 

przygód Lary Croft czy Nocnej Straży, to prym najwyraźniej wiódł tutaj pan – autor Pie-

kielnej zemsty z Nicholasem Cagem oraz kilku bardzo kiepskich sequeli Draculi. Być mo-

że zawiązali jakiegoś rodzaju spisek, którego celem było stworzenie nastawionego na 

czystą rozrywkę scenariusza, gdzie dałoby się upchnąć maksymalnie dużo odniesień do 

filmów Camerona (nie wiedzieć czemu, poprzednie dwa filmy umknęły uwadze twór-



3 
 

ców, najwyraźniej nie zasługując na miejsce w nowo ugruntowanego uniwersum), trak-

tując po macoszemu rozwój bohaterów. Chodzi przecież o to, aby nowe pokolenie wy-

chowane na filmach o superbohaterach ściągnąć do kin, a żeby tego dokonać, twórcy byli 

w stanie posunąć się nawet do ostateczności: obligatoryjny tyłek Schwarzeneggera 

zniknął, aby Genisys mógł uzyskać przyjazną nastolatkom kategorię PG-13. 

Dlaczego więc warto film obejrzeć, jeśli w ogóle? Z sentymentu dla franczyzy, to po 

pierwsze. Po drugie: dla efektów specjalnych. Te są na tyle wysmakowane, że można po-

czuć się jak w świetnie renderowanej grze komputerowej, która balansuje na granicy z 

rzeczywistością (w kwestii odniesień do gry komputerowej – hologram Genisys wydaje 

się być ewidentną kalką Czerwonej Królowej z serii Resident Evil). Schwarzeneggera 

oglądamy w kilku wersjach samego siebie, co dla fanów serii stanowi niezapomniane 

przeżycie, choć akurat wersja z 1984 roku jest w całości CGI. Podstarzały „Tatko” po 

stronie dobra walczy ze złym, młodym T-800 tuż po tym, jak ten przybywa do Los Ange-

les z przyszłości i zaczepia grupkę punkowców, by zabrać im ubranie. „Nie będziesz po-

trzebował ubrań” – tę scenę po prostu trzeba zobaczyć.  

Pytanie nie powinno brzmieć: czy nowy Terminator jest filmem dobrym czy złym, 

bo swoich fanów z pewnością znajdzie. Dotychczas na świecie zarobił już ponad 220 mln 

dolarów (nakręcono go za 155 mln). Należy raczej zapytać, czy na tyle plastyczna i dają-

ca się przetwarzać na dowolnym poziomie historia, patchworkowe uniwersum, z które-

go dowolnie można usuwać i do którego można dodawać mało spójne i często absurdal-

ne elementy, zasługuje jeszcze na status kultowego. Otrzymaliśmy niezamierzoną meta-

forę na temat naszych napędzanych pieniądzem czasów, w których wszystko można do-

stosować do popytu, zmieniać i przekształcać. Nie wydaje się, aby Terminator: Genisys 

stanowił istotny wkład we franczyzę, raczej jest wymówką, aby podtrzymać ją przy ży-

ciu. I trudno w trakcie seansu opędzić się przed ponurym wrażeniem, że koniec świata 

(a przynajmniej epoki naprawdę złych filmów science fiction, która trwa już od lat) był-

by naprawdę dobrym pomysłem. 

 

 

 


