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Jak popełnić masowe samobójstwo w Egipcie 

 

Uwaga! Recenzja zawiera spoilery! 

 

Grupa badaczy odkrywa w Egipcie pradawną, niezbadaną, piramidę o 

niecodziennym kształcie. Pomimo narastających zamieszek lokalnych, decydują się 

pozostać na miejscu wykopalisk i przeszukać tajemniczą budowlę. Zdani na łaskę losu, 

muszą przetrwać kontakt z dziwną istotą zamieszkującą piramidę. Czy archeologom uda 

się uniknąć pułapek i wydostać z labiryntu ciemnych korytarzy? 

Drogi czytelniku, nie kupuj tego filmu. Istnieją lepsze sposoby na pozbycie się 

nadmiarowych pieniędzy. Zakup wymarzonej pary spodni, sfinansowanie jakiegoś 

artysty ulicznego, przerobienie pliku banknotów na konfetti.... i wiele innych, bardziej 

wartościowych opcji. Jeśli jednak zdecydujesz się przygotować popcorn i zasiąść do 

seansu... Pamiętaj, ostrzegałam. 

Powstało wiele teorii na temat tego, w jaki sposób fikcja może wywoływać u 

odbiorców uczucie realnego lęku. Jedna z nich głosi, że strach kreowany przez utwory 

grozy, to wynik utożsamienia się czytelnika bądź widza z występującymi postaciami. 

Jeśli bohaterowie zjednają sobie odbiorcę, to ten, obserwując ich przerażenie i grozę, 

sam zacznie odczuwać niepokój. Brzmi pięknie w swej prostocie, prawda? Niestety, 

recenzowany film nie potrafi wywołać żadnej ze wspomnianych emocji. Horror Piramida 

nie jest bowiem opowieścią o przygodach sympatycznych naukowców, a zaledwie 

prezentacją konsekwencji niskiego poziomu nauczania na  studiach archeologicznych.  

Oglądając film można wpaść w zdumienie, jak bardzo postacie chcą umrzeć. Ich 

zachowanie  objaśnić można wyłącznie zapędami samobójczymi. Od wieków nie 

zwiedzana piramida, nie wiadomo, co się może w niej kryć? Bohaterowie wchodzą do 

 
Recenzja filmu: Piramida,  reż. Gregory Levasseur, 20th Century Fox 2014. 
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środka, ubrani jak na letnią wycieczkę. Coś ich zaatakowało, nie mogą wydostać się z 

budowli? Postanawiają się rozdzielić (w końcu Scooby Doo nie może się mylić). Atakuje 

ich potwór, który świetnie widzi w ciemnościach? Oczywiście wyłączają światło. 

Przykłady bezmyślności bohaterów niestety można tylko mnożyć. Ze względu na stopień 

wywoływania irytacji u odbiorcy, postacie podzielić można na Mięso Armatnie i 

Wkurzające Mięso Armatnie. Bohaterowie mają tak jednowymiarowe osobowości, że po 

pięciu minutach widz zapomina ich imiona. W zdarzeniach bierze udział pięć-sześć osób 

pozbawionych nawet jednej, standardowej cechy rozpoznawczej.  

Paradoksalnie, największym błędem twórców była próba odejścia od popularnych 

wzorców fabularnych. Wystarczy bowiem zastąpić piramidę opuszczonym budynkiem, 

potwory, stylizowane na postacie z mitologii egipskiej, psychopatycznym mordercą, a 

fabuła stanie się widzowi podejrzanie znajoma. Piramida jest bardziej egzotyczną 

wariacją nieśmiertelnego schematu „Pijane Nastolatki Wyruszają na Imprezę i Giną w 

Tajemniczych Okolicznościach”. Pomyłka twórców polega na tym, że wprowadzili 

modyfikację, prowadzącą do powstania wielu błędów logicznych. O ile pijanym 

nastolatkom można wybaczyć brak inteligencji, to niekoniecznie da się zaakceptować 

ten fakt u badaczy z pewnym doświadczeniem w terenie. Archeolodzy badający 

starożytną budowlę wykazują się identycznym instynktem przetrwania oraz odruchami 

samozachowawczymi, co postacie z horrorów o wspomnianym typie fabuły. 

Wielokrotne podkreślanie, że jedna z bohaterek jest młodym geniuszem, tylko pogarsza 

sprawę.  

Prawdopodobnie do stworzenia postaci potworów zatrudniony został dumny 

właściciel książki „Animacja komputerowa dla opornych”. Wielka szkoda, że zakończył 

swój kontakt z poradnikiem na rozdziale „I ty możesz narysować łysego szczura”. 

Wszystkie monstra – zarówno stada wygłodniałych kotów jak i Anubis – budzą asocjacje 

z tym małym, niezbyt lubianym gryzoniem laboratoryjnym. Wygląd dzikich zwierząt 

można wytłumaczyć długim przebywaniem w środowisku pozbawionym dostępu do 

światła, ale nic nie tłumaczy podobnej aparycji u boga egipskiego. Anubis pozbawiony 

został swego charakterystycznego wyglądu – głowy szakala i ciała ludzkiego. Bóstwo 

egipskie przypomina ofiarę eksperymentów genetycznych, próbę stworzenia 

superbrzydkiego szczura.  

„Biedny” przeistacza się wręcz w epitet homerycki dla boga egipskiego, gdyż biedny 

Anubis okradziony został z charyzmy oraz jakichkolwiek interesujących cech 
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charakteru. Bóstwo egipskie w horrorze Piramida zachowuje się jak jaskiniowiec, tylko 

ze wstrząsem mózgu i dziwną obsesją na punkcie ważenia cudzych organów 

wewnętrznych. Osobiście podejrzewam, że twórcy filmu nie poświęcili nawet pięciu 

minut, by zapoznać się z mitologią egipską. Świadczą o tym zarówno dziwny wygląd 

biednego Anubisa, jak np. tezy, że koty w Egipcie były wysłannikami świata zmarłych (!). 

Czy naprawdę tak trudno skorzystać choćby z pomocy wujka Google'a i cioci Wikipedii? 

Mam stosunek negatywny do horrorów kręconych metodą mockumentary. 

Większość twórców, korzystających z imitacji „prawdziwych nagrań”, wykazuje się 

bowiem lenistwem i brakiem kreatywności, jakby sama informacja o „autentyczności” 

nakręconych wydarzeń miała gwarantować film pełen atmosfery niepokoju i lęku. W 

większości przypadków horrory typu mockumentary nie próbują nawet wywołać iluzji 

kontaktu odbiorcy z czymś rzeczywistym. Piramida nie należy do wyjątków. Obraz ma 

podejrzanie dobrą jakość jak na produkt kręcony przez uczestników wydarzeń, nie 

wspominając o tym, że zjawiska losowe, działania przyrody oraz różnice w oświetleniu 

nie mają wpływu na rzekomo nagrywający się film.  

Piramida to nie tylko zły, ale także wyjątkowo nudny horror. Oglądający już w 

połowie seansu ryzykuje kontuzję szczęki od ciągłego ziewania. Postacie są 

antypatyczne, a fabuła i błędy logiczne przyprawiają o migrenę. Horror posiada tylko 

jedną, acz znaczącą, zaletę. Widz naprawdę mocno kibicuje piramidzie oraz jej 

zawartości, aby szybko i boleśnie zabiła wszystkich bohaterów.  

 

 

 


