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Mroczna strona seksualności 

Jay jest pogodną, typową nastolatką, która dobrze dogaduje się z siostrą, ma 

wiernych i pomocnych przyjaciół oraz przystojnego chłopaka. Hugh wydaje się być 

spełnieniem wszystkich marzeń, partnerem pełnym wyłącznie cnót i zalet. Kiedy 

jednakże bohaterka postanawia oddać mu swoje dziewictwo, chłopak po wszystkim 

usypia ją chloroformem i przykuwa do wózka. Hugh informuje przerażoną Jay, że 

poprzez kontakt seksualny przekazał jej swego rodzaju klątwę – za dziewczyną zacznie 

podążać „coś”, istota potrafiąca przemieniać się w innych ludzi. Potwór jest powolny, ale 

zawsze nieubłaganie zmierza w stronę swej ofiary. Człowiek może przed nim uciekać, 

ale śmierć wydaje się nieunikniona. To stworzenie mityczne nigdy się nie męczy i 

wykazuje się dużym sprytem. Jedyna forma obrony przed monstrum to znalezienie 

nowego partnera seksualnego i przekazanie mu przekleństwa. Czy Jay będzie potrafiła 

uciec tajemniczemu „czemuś”? 

Pewien polski psycholog stwierdził kiedyś, że współczesny nastolatek jest niczym 

jaskiniowiec z bazooką – szybko dojrzewa fizycznie, ale nie posiada potrzebnej wiedzy 

oraz dojrzałości psychicznej, aby rozsądnie podchodzić do kwestii swej seksualności. 

Utwory kultury popularnej wręcz „bombardują” młodych ludzi treściami przesyconymi 

erotyką i cielesnością. Przekaz płynący z filmów, seriali, teledysków oraz czasopism dla 

nastolatków brzmi następująco: każdy to robi, każdy MUSI to robić. Seks jest fajny, seks 

jest przyjemny, seks zwiększa poczucie własnej godności, seks jest dobrem 

prestiżowym, wiwat seks! W tym zalewie informacji zapomina się jednakże o tym, że 

seksualność posiada również mroczną stronę. Przemoc seksualna, choroby weneryczne, 

nieplanowana ciąża itp. Przykłady można mnożyć. Mówienie o tych aspektach 

seksualności jest jednakże trudne, bowiem istnieje duże ryzyko przekroczenia granicy 

moralizatorstwa i pouczania. Odbiorca w takim momencie poczuje się traktowany jak 
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małe dziecko i przełączy na inny kanał. Film Coś za mną chodzi unika niepotrzebnego 

dydaktyzmu i prezentuje interesującą metaforę mrocznej strony seksualności. 

Tytułowe „coś” odgrywa rolę personifikacji wszelkich chorób przenoszonych 

drogą płciową oraz innych zagrożeń, powiązanych z seksualną strefą życia, jak np. 

konsekwencji kontaktów seksualnych z nieznajomymi. Sam obraz monstrum, które nie 

wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie, ale w końcu zawsze „doczłapie” do swej ofiary, jest 

fascynującą wizją. Zdolność metamorfozy potwora wpływa ponadto na wywołanie u 

odbiorcy uczucia wzrastającego niepokoju. Każda milcząca postać, wolno poruszająca 

się gdzieś w oddali, może okazać się kolejną formą monstrum. Widz zaczyna 

przyłapywać się na nerwowym obserwowaniu drugiego planu i tła. Oglądanie filmu 

przypomina momentami „Gdzie jest Waldo?” w wersji dla dorosłych. 

Twórcy filmu na szczęście wierzą w inteligencję odbiorcy.  W Coś za mną chodzi 

nie ma ciągłego powtarzania jednej i tej samej informacji, wielokrotnego objaśniania 

znanych już faktów czy kilkugodzinnych monologów bohaterów, mających wytłumaczyć 

ich motywację. Horror zmusza widza do myślenia i wyciągania samodzielnych 

wniosków. Zdecydowanie odradzam bawienie się komórką bądź rozmowy podczas 

seansu, ponieważ w ten sposób odbiorca straci wiele cennych informacji. Każdy gest i 

każdy przedmiot zademonstrowany w filmie wpływa w jakiś sposób na dalszy rozwój 

wydarzeń. Miłą odmianą na tle innych horrorów amerykańskich jest również fakt, że 

przyjaciele głównej bohaterki praktycznie od razu zaczynają jej wierzyć i nie ignorują 

dowodów na istnienie stworzenia nadprzyrodzonego. Obserwowanie poczynań postaci, 

które myślą i wyciągają logiczne wnioski, jest naprawdę relaksujące. Ponadto, w filmie 

dostrzegalne jest odwoływanie się do metafory inicjacji seksualnej, akceptacji swej 

cielesności i wchodzenia w fizyczną i psychiczną dorosłość. 

Co ciekawe, pomimo rozbudowanej metaforyki seksualnej, w samym filmie 

praktycznie nie ma gorszących momentów – podczas scen seksu Jay grzecznie nosi 

stanik i majtki, a panowie starają się ją zasłonić swymi plecami bądź kołdrą. Nagość 

pojawia się w Coś za mną chodzi głównie jako odwieczny symbol nadprzyrodzonego i 

nienaturalnego. Należy bowiem pamiętać, że już w okresie dominacji myślenia 

magicznego w kulturze nagość była cechą rozpoznawczą istot nadprzyrodzonych. „Coś” 

wielokrotnie zatem występuje w filmie nagie i jest to nagość aseksualna, wręcz 

odpychająca. 
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Z jakiegoś dziwnego powodu twórcy stwierdzili, że imitacja dźwięków, 

wydawanych przez automaty z grami będzie świetną ścieżka dźwiękowa do horroru. 

Podejrzane „pipnięcia” i melodia nie współgrająca z fabułą uniemożliwiają jednakże 

koncentrację na przedstawionych wydarzeniach. Może taki wybór muzyki ma 

wywoływać u odbiorcy jeszcze większe uczucie niepokoju i zagubienia, ale u mnie 

powoduje wyłącznie irytację i chęć wyłączenia dźwięku.  Od strony wizualnej twórcom 

należą się wyłącznie brawa i duże pudełko czekoladek.  

Coś za mną chodzi jest filmem, który ma duże szanse na przeistoczenie się w 

klasykę gatunku. Postacie są sympatyczne i istnieje możliwość utożsamienia się z nimi, a 

projekt potwora jest wyjątkowo udany i niekonwencjonalny. Twórcy wykazali się 

pomysłowością oraz profesjonalizmem. Każdy, kto lubi oglądać horrory, powinien 

obowiązkowo obejrzeć Coś za mną chodzi, aby samodzielnie wyrobić sobie opinię o tym 

interesującym filmie. 

 


