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Renesans gotyku seryjnego* 

Pokazana w kinach w 2012 Kobieta w czerni była adaptacją powieści Susan Hill. 

Film ten przegapiłem w roku premiery, a obejrzałem dopiero niedawno. Moje wrażenia z 

tego widowiska opisałem gdzie indziej1, dość, że powiem: obraz ten znudził mnie, ale w 

umiarkowanie przyjemny sposób. Czy następna odsłona cyklu powtórzy ten skromny 

sukces? Zawiedzie? Pozytywnie zaskoczy? Niestety, ta recenzja będzie równie oryginalna, 

jak omawiane dzieło. 

Horror jako taki należy do gatunków schematycznych, wąskich fabularnie. Właści-

wie wszystko, co wykracza poza pewien zestaw formuł, stanowi międzygatunkową mie-

szankę, zdecydowane przekroczenie wzorca. Jak pokazała historia kina, owo rozmazanie 

granicy gatunkowej stanowi czasem jedyną drogę dla kontynuacji cyklu, a czasem decy-

duje o jego sukcesie. Pierwszy Obcy był horrorem, cześć druga... no właśnie, po prostu 

trzymającym za gardło filmem akcji w oprawie SF. Dzięki temu obie część serii są uzna-

wane za kultowe i do dziś stanowią punkt odniesienia dla co najmniej dwóch gatunków 

kina. Niestety, horror zazwyczaj utyka w koleinie wyznaczonej przez pierwszą odsłonę 

cyklu, co przy seriach z wieloma (czasem pięcioma i więcej) tytułami może wydawać się 

śmieszne. 

Co gorsza, Anioł Śmierci należy do podgatunku grozy gotyckiej, a ten rządzi się swo-

imi, bardzo surowymi, prawami. Powieść gotycka z osiemnastego i dziewiętnastego 

wieku należała do nowatorskich estetycznie, ale powtarzalnych i przewidywalnych gałęzi 

twórczości. Literackie dzieci Zamczyska w Otranto szybko zaludniły zbiorową wyobraź-

 
* Recenzja filmu Anioł Śmierci (The Woman in Black: Angel of Death), reż. Tom Harper, UK 2015. 
 
1 http://wtf.waw.pl/kacik_filmowy/harry_potter_i_doskonala_kopia_kobieta_w_czerni 
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nię, ale zrobiły to za pomogą klisz i balansujących na granicy grafomanii (a często ją prze-

kraczających) zabiegów, czego przykładem w rodzimej literaturze jest twórczość Anny 

Olimpii Mostowskiej. 

Ale my dziś nie o starych książkach, ale o nowych filmach, które stare książki udają. 

Twórcy Anioła Śmierci zostali postawieni przed podwójnie trudnym zadaniem: stworze-

nia nowego dzieła w ciasnym stylistycznie gatunku, w dodatku pozostając w świetle czę-

ści poprzedniej, z którą usiłowali zachować ciągłość, a jednocześnie nie stworzenia jedy-

nie kopii. Ich wysiłek można ocenić jako podwójnie nieudany. 

Kobieta w czerni przyciągnęła widzów do kina spotkaniem Harry'ego Pottera oraz 

Mance'a Raydera na jednym ekranie; może do niektórych przemówiło powieściowe po-

chodzenie scenariusza. Anioł Śmierci (twórcy i dystrybutorzy jakby starali się marketin-

gowo zasłonić poprzedniczkę filmu) nie posiada żadnego z tych atutów – stanowi historię 

oryginalną (w sensie: napisaną do filmu; pod względem fabuły jest to swoisty "fanfik" do 

pierwszego tytułu),  którą odgrywają mało znani (i poprawni, ale na pewno nie zachwy-

cający kunsztem) aktorzy. Łącznikiem z Kobietą... jest oczywiście przeklęta posiadłość Eel 

Marsch House, jak to w gotyckiej historii bywa, właściwy bohater opowieści. To za mało. 

Fabuła filmu jest przewidywalna. Sposoby budowania strachu – irytujące. Zwłasz-

cza nadużycie tzw. "jump-scares" w bardzo oczywistych momentach, drażni. Początkowo 

zainteresowała mnie tonacja zdjęć, wyraźnie wodnista, zbliżająca się do sepii i sugerująca 

[SPOILER ALERT!], że coś z głównymi bohaterami jest nie tak – na przykład stale postrze-

gają świat zmarłych, pokazany w wyblakłych kolorach przy zakończeniu Kobiety w czerni 

[KONIEC SPOILERA]. Niestety, nic z tego – twórcy chyba chcieli po prostu uraczyć widza 

nadmiarem szarości, ciemności i wilgoci, który po pewnym czasie męczy. 

O ile jeszcze przewidywalny szablon fabularny, płytkie postacie i coś w rodzaju 

niezręcznego dydaktyzmu mógłbym podobnej opowieści wybaczyć (bo to dziedzictwo 

płynie z tradycji literackiego gotyku), to mało angażującej warstwy wizualnej – już nie. Po 

prostu ten film nie zaskoczył mnie na żadnym poziomie (jeśli nie liczyć owej niespo-

dzianki, jaką był brak niespodzianki), a kilka ładnych widoków wojennego Londynu i an-

gielskiej prowincji można znaleźć gdzie indziej. 

Przed pokazem filmu bardzo miła współorganizatorka zaryzykowała tezę 

o zmierzchu horroru slashowego i renesansie estetyki gotyckiej. Zapewne miała rację, ale 

czy powinniśmy się z tego cieszyć? Seryjnie wypruwane wątroby można zmienić na seryj-

nie nawiedzone dworki angielskie, ale jedyny horror, który nam w tej sytuacji grozi to 

fabularny horror vacui. 


