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Planowałam sponiewierać ten film, odkąd zobaczyłam jego teaser, na którym jas-

nowłose dziewczę płacze i pociąga nosem przez półtorej minuty. Widok plakatu promu-

jącego Szubienicę, na którym ta sama blondyneczka siedzi na podłodze i intensywnie 

przygląda się swoim tenisówkom, a w tle Nazgul tytułową szubienicę trzyma, tylko 

wzmocnił we mnie tę chęć i sprawił, że zaczęłam się przymierzać do najgorszego. Znaki 

na niebie, ziemi i w czyśćcu wskazywały bowiem, że Hollywood znowu poszło po najm-

niejszej linii oporu i zaserwowało wielbicielom kina kolejny kiepskiej jakości horror. 

Zasiadałam do seansu dość negatywnie nastawiona, trzymając notes w pogotowiu, aby 

zanotować co złośliwsze przemyślenia. Obejrzałam cały film i... Nie mogę go zmaltreto-

wać, po prostu nie mogę. Znęcanie się nad Szubienicą byłoby niczym wrzeszczenie na 

małego szczeniaczka, że nie potrafi przynieść dwumetrowego kija – biedak nie jest 

nawet w połowie drogi, ale przynajmniej się stara! 

Tytuł filmu jest równocześnie tytułem sztuki teatralnej, którą główni bohatero-

wie chcą wystawić w swoim liceum. Przedstawienie uznawane jest przez wszystkich 

uczniów za przeklęte, gdyż w 1993 roku, dwadzieścia lat przed wydarzeniami demons-

trowanymi w filmie, podczas jego szkolnej premiery, w dość brutalny sposób umarł je-

den z głównych aktorów, Charlie Grimille. Reese, Ryan, Cassidy i Pfeifer zostają w szkole 

na noc i odkrywają, że podejmując się ponownego wystawienia sztuki, stali się ofiarami 

czegoś nadprzyrodzonego... 

Grupa nastolatków? Jest. Mroczna tajemnica? Jest. Zagadkowy morderca? Jest. 

Niesamowita głupota postaci? O dziwo brak. Fabuła Szubienicy nigdy nie dostałaby na-

grody za oryginalność, ale przynajmniej nie obraża inteligencji widza. Bohaterowie za-

 
Recenzja filmu: Szubienica [The Gallows], reż. Chris Lofing, Travis Cluff, USA: Warner Bros Pictures 2015. 

 



2 

 

chowują się w miarę realistycznie i posiadają na tyle wyraziste charaktery, że istnieje 

możliwość  identyfikowania się z nimi. To nie są irytujące kawałki tektury czy ofiary 

zbyt częstego upuszczania w dzieciństwie, a zwykłe nastolatki, których zachowanie mo-

żna uzasadnić młodym wiekiem i brakiem doświadczenia życiowego. Nieodwzajemnio-

ne uczucie Reese’a do Pfeifer wzbudza u widza wyłącznie współczucie, zaś działania 

Ryana potrafią nie tylko rozdrażnić, ale również rozbawić i wywołać sympatię. Chce się 

kibicować bohaterom, aby dotrwali przynajmniej do napisów końcowych. 

Film tak naprawdę ma dwóch antagonistów – tajemniczego zabójcę, wykorzystu-

jącego szubienice do swych celów, oraz Efekty Specjalne, zagrażające nie tylko bohate-

rom, ale również fabule, miejscu wydarzeń i widzom. Już wyjaśniam. Największą zaletą i, 

paradoksalnie, największą wadą Szubienicy są starania twórców, aby uczynić z niej do-

bre i dopracowane found footage. Nakręcone sceny wyglądają jak prawdziwe amatorskie 

nagrania, zrobione zwykłą kamerą lub komórką, a jakikolwiek ruch czy choćby taki dro-

biazg jak np. rozładowująca się bateria, mają wpływ na wygląd obrazu. Film jest pełen 

zniekształceń, dziwnych ustawień kamery (np. bardzo często można zobaczyć na pierw-

szym planie łokieć jednej z bohaterek) i innych „efektów specjalnych”, mających imito-

wać problemy z nagrywaniem. Ludziom odpowiedzialnym za stworzenie Szubienicy uda-

ło się nawet całkiem logicznie uzasadnić, dlaczego bohaterowie biegają po szkole z włą-

czoną kamerą – w budynku nie ma prądu, a oni nie mają ze sobą latarek, więc tylko w 

ten sposób mogą uzyskać chociaż odrobinę światła. Na skutek otaczającej nastolatków 

ciemności, labiryntu korytarzy i ciasnych pomieszczeń zaprezentowana przestrzeń spra-

wia wrażenie klaustrofobicznej, co dodatkowo wzmacnia u odbiorcy uczucie niepokoju i 

zagrożenia.  

Niestety, pora przejść do minusów stylizowania filmu na found footage. Pierw-

szym z nich jest brak oryginalności, porównywalny do  przysłowiowego kotleta, który 

był już wielokrotnie odgrzewany, ale z jakiegoś powodu nie został zjedzony, tylko pono-

wnie włożony do lodówki i przechowywany w niej przez ponad miesiąc. Czasy popu-

larności naśladowców Blair Witch Project już dawno się skończyły i współczesny odbior-

ca jest nie tylko zmęczony podobną konwencją, ale również w pełni świadomy, że „zna-

lezione nagrane taśmy” to produkty wytwórni filmowych. Aby found footage  zaintereso-

wało widza, musi wprowadzić coś, co na nowo stworzy iluzję realności i prawdopodo-

bieństwa. Oglądając Szubienicę, można odnieść wrażenie, że twórcy byli świadomi powy-

ższych problemów, ale wyciągnęli nieprawidłowe wnioski, doprowadzające do stworze-



3 

 

nia niedającego się zrozumieć koszmarku. Drogi czytelniku tej recenzji, czy miałeś 

kiedyś okazję przyglądać się rozmazanej i podeptanej fotografii, na którą ktoś jeszcze 

zdążył wylać farbę? Oglądanie ostatnich trzydziestu minut Szubienicy należy do 

podobnego typu doświadczeń. Widz przeżywa tortury psychiczno-wizualne, próbując 

zgadnąć, na co tak właściwie się patrzy. Podczas seansu nasuwa się wiele pytań, takich 

jak: „Czy reżyser wciąż kręcił scenę, czy może ktoś z ekipy zapomniał wyłączyć kamerę i 

nieświadomie zostawili problematyczny fragment w filmie?". Streszczenie znalezione w 

Internecie potrafi bardziej zaprzeć dech w piersiach niż obejrzane zakończenie 

Szubienicy.  

Naprawdę bardzo żałuję, że nie mogę pochwalić recenzowanego filmu, gdyż 

widać ciężką pracę włożoną w ten projekt. Gra aktorów jest dobra, scenografia tworzy 

iluzję osaczenia i braku pomocy z zewnątrz, a sam pomysł zabójcy i motyw szubienicy 

jest w miarę interesujący. Niestety, wszystko niweczy  gra kamery, wywołująca u 

odbiorcy mocną irytację oraz potencjalne ataki migreny. Gdyby nakręcono Szubienicę w 

sposób „tradycyjny”, bez prób stylizacji na odnalezione nagranie, miałaby szansę być 

dobrym horrorem, a nie kolejnym z wielu przeciętnych filmów. Wielka szkoda. 

 

 

 


