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Anna N. Wilk 

Wstrętne dzieci i głupi dorośli* 

„Myślę, że jeśli dzieci będą ich jeść, to nie będę im współczuł" 

Recenzję dedykuję autorowi tego cytatu — 

Tomkowi, mojemu towarzyszowi w filmowej niedoli 

Ach, te cudowne czasy dzieciństwa, kiedy siedziało się na nudnych lekcjach, biegało 

po podwórku i zjadało nauczycieli… Nikt nie posiada wspomnień o tym ostatnim? Cóż, 

w takiej sytuacji odnaleźli się bohaterowie Szkolnej zarazy, grupa nauczycieli, która zo-

stała uwięziona wewnątrz budynku szkoły, otoczonej przez dzieci-zombie. Czy uda im się 

przetrwać kontakt z agresywnymi podopiecznymi? Tak, pod warunkiem, że w końcu za-

czną używać swoich mózgów. 

Istnieją takie filmy, przy których recenzent naprawdę nie wie co napisać. Gdyby nie 

to, że „Creatio Fantastica” stara się utrzymywać wysoki poziom artykułów i recenzji, za-

kończyłabym swoje przemyślenia na wstawieniu emotikonek „X_x” i „O_o”, a po chwili za-

stanowienia pewnie dopisałabym jeszcze treściwe "Co?!". Recenzja byłaby co prawda do-

syć krótka, ale w pełni wyrażałaby moje odczucia odnośnie Szkolnej zarazy. Niestety, 

sama wymagam od siebie pewnego profesjonalizmu, zatem spróbuję swoje wnioski ubrać 

w słowa. 

Już po pierwszych kilku minutach filmu, widz uświadamia sobie, że trafił do alter-

natywnej rzeczywistości, w której istoty ludzkie zostały zastąpione humanoidalnymi ko-

smitami, pozbawionymi zdolności do kojarzenia faktów. Wykazują one dziwne reakcje na 

otaczający ich świat oraz niepokojący sposób bycia, budzący skojarzenia z uciekinierami 

szpitala psychiatrycznego. Przez moment można uwierzyć, że przynajmniej główny boha-

ter jest normalny, jednakże jego dalsze poczynania, wywołują u widza zwątpienie w jego 

 

* Recenzja serialu: Szkolna zaraza [Cooties], reż.  J. Milott, C. Murnion, Lionsgate 2015. 
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inteligencję. Dialogi, brzmiące nienaturalnie i kreacja postaci, mają na celu – przynajmniej 

w teorii – rozbawić widza, jednakże efekt tych działań jest odwrotny. Sprawia, że odbiorca 

nie może się z nimi ani identyfikować, ani tym bardziej wczuć się w ich problemy, bowiem 

w relacjach bohaterów Szkolnej zarazy jest tyle chemii, co witamin w wybielaczu. Irytują 

i budzą chęć rzucenia ich na pożarcie dziecięcym zombie. Jako przykład podam postać 

zastępcy dyrektora, który na wieść o tym, że jego podopieczni zjedli (!) jedną z nauczycie-

lek, wychodzi na zewnątrz, aby… na nich nakrzyczeć. Logiczne, prawda? 

Z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn, wielu twórców komedii zakłada, że odbiorcy 

uwielbiają oglądać filmy, które bazują na niesamowitej tępocie bohaterów. Omawiany ro-

dzaj komizmu nie jest śmieszny, a raczej zdecydowanie żenujący.  Doprowadza do stwo-

rzenia wielu dziur logicznych w fabule. Wspomniany przypadek występuje również w 

Szkolnej zarazie; dodatkowo, kiedy twórcy wprowadzają poważne sceny, mające rozwi-

nąć relacje między postaciami, są one wymuszone, sztuczne. Nie oznacza to jednak, że film 

nie potrafi wywołać pewnego rodzaju wesołości. Szkolna zaraza jest tak surrealistyczna 

i nielogiczna, że człowiek wybucha śmiechem w ramach reakcji obronnej organizmu. 

Jeśli film jest słabą komedią, jak radzi sobie z byciem horrorem? Trochę lepiej. Ucz-

niowie, już przed zarażeniem niebezpiecznym wirusem, wywołują uczucie niechęci, 

a sama wizja dziecięcych zombie jest dosyć pomysłowa; małe potworki są nie tylko 

upiorne, ale również inteligentne i sprytne, potrafią planować i przewidywać. Należy po-

chwalić twórców za sposób kręcenia scen z nimi; przedmioty i czynności, utożsamiane 

z niewinną dziecinną zabawą, w filmie przeistaczają się w elementy grozy oraz niepokoju. 

Szkolna zaraza nie ucieka również przed pokazywaniem obrzydliwości i groteski. Już na 

początku zademonstrowany zostaje szczegółowy proces przerabiania kurzego mięsa na 

nuggetsy, a same dzieci mają na ciele krwawe, groteskowe rany i rozrywają swoje ofiary 

na małe kawałeczki. Mocny dysonans tworzą jednak dysproporcje między elementami 

grozy, a komediowymi. Można odnieść wrażenie, że sami autorzy nie wiedzieli, na czym 

chcą się bardziej skoncentrować. 

 Deus Ex Machina ma tak duży udział w fabule, że powinien zostać dopisany do listy 

płac w dziale „scenarzyści”. Bohaterowie co chwilę cudem unikają śmierci, dzięki podej-

rzanie częstym zbiegom okoliczności. Niektóre sceny są słabo wytłumaczone, a ciąg przy-

czynowo-skutkowy – niezachowany. Gwoździem do trumny Szkolnej zarazy jest jego stru-



 
3 

 

ktura; można odnieść wrażenie, że twórcy zgubili ostatnią kartkę scenariusza, zawiera-

jącą pomysł na zakończenie. Film w pewnym momencie po prostu się urywa, zostawiając 

bohaterów w samym środku apokalipsy dzieci-zombie, a widza bez żadnych odpowiedzi. 

Czy autorzy próbowali nieudolnie stworzyć zakończenie otwarte, czy może planują na-

kręcić sequel? Czas pokaże. 

 Szkolna zaraza ma dobre momenty, ale przegrywają one walkę o dominację z nudą 

i głupotą. Same założenia filmu brzmią bardzo interesująco, jednakże nie zostały dobrze 

zrealizowane. Postacie wywołują chęć pobicia ich zwłokami zainfekowanego kurczaka, 

a elementy komediowe są dosyć dziwne i pozbawione żywiołowości. Mogę pochwalić film 

wyłącznie za sceny z dziećmi-zombie, bowiem świetnie oddają one atmosferę niepokoju 

i zagubienia. Film okazał się wielkim rozczarowaniem, a pokładałam w nim pewne na-

dzieje. 


