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Od zmierzchu do świtu* 

Na świecie dzieją się złe, przerażające, często niewytłumaczalne rzeczy. Są różne 

sposoby radzenia sobie z nimi – ostatnio najpopularniejszym wydaje się użycie 

supermocy i ściganie antagonisty, dopóki wszystko wokół nie zostanie doszczętnie 

zniszczone. Istnieje jednak inny sposób, z pozoru dawno zapomniany i pokryty 

warstewką kurzu: należy wziąć świecznik, wsłuchać się w tajemnicze odgłosy i podążyć 

tam, gdzie zalega najgęstszy mrok.  

Z ciemnego korytarza wyłania się upiorna postać kobiety-szkieletu, dzieło 

grafików komputerowych. Wyciąga swoje kościste dłonie... Nie po to jednak, by nas 

przestraszyć. Crimson Peak nie jest bowiem horrorem i nie aspiruje do bycia określanym 

w ten sposób. Zamiast operować atmosferą napięcia i grą z emocjami widza, del Toro 

podaje nam serię misternie stworzonych obrazów, będących kwintesencją estetyki 

powieści gotyckiej i wiktoriańskiej ghost story. Również struktura fabuły jest 

wzorowana na XIX-wiecznych powieściach związanych z grozą i sensacją, nie można się 

więc oprzeć wrażeniu, że jest ona kompilacją klisz doskonale znanych nie tylko 

wielbicielom gatunku. Łatwo przewidzieć, jak postąpią bohaterowie, żadnych trudności 

nie nastręcza rozwiązanie zagadki Crimson Peak, zakończenie historii nie jest 

szczególnie zaskakujące – i wydaje się, że o to w tym wszystkim chodzi. Wzgórze krwi 

cały czas jest grą z konwencją, niemało przyjemności sprawia więc wyłapywanie 

znajomych scen i motywów (jak chociażby nawiązania do filmów z wytwórni Hammer 

Film Productions). 

 

 Recenzja filmu: Crimson Peak. Wzgórze krwi [Crimson Peak], reż. Guillermo del Toro, USA: Legendary 

Pictures 2015 
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Del Toro nie zatracił się jednak całkiem w wiktoriańskiej wizji – kilka 

ważniejszych elementów zostało dopasowanych do współczesnego widza: główna 

bohaterka wpisuje się co prawda w model gotyckiej heroiny (niewinnej i naiwnej, 

błąkającej się nocą po upiornej posiadłości w białej koszuli i ze świecznikiem w dłoni), 

jednak w odpowiednim momencie potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, w 

przeciwieństwie do wielu swoich literackich poprzedniczek; groza jest dawkowana w 

porcjach odpowiednich dla współczesnych odbiorców, których prawdopodobnie nie 

ruszyłyby chwyty z powieści gotyckich czy z horrorów z lat sześćdziesiątych.  

Trudno o prawdziwy gothic romance bez odpowiedniej scenerii, a więc budynku, 

który sam w sobie będzie budził niepokój. Wnętrze Allerdale Hall zostało dopracowane 

w najdrobniejszych szczegółach: dziura w suficie, przez którą wpadają do środka liście i 

płatki śniegu, co daje bardzo teatralny efekt; zapadająca się podłoga; kuchnia, która nie 

ma nic wspólnego z przytulnością; upiorny pokój dziecięcy; korytarze zdobione 

neogotyckimi łukami – wszędzie zadbano o to, by dom naprawdę oddawał duszę jego 

właścicieli. Pomysł z wszechobecną czerwoną gliną sprawił, że wychodzi się z kina z 

wrażeniem, iż cały film ociekał krwią – co pogłębia wspomniany efekt teatralności. 

Chyba najmocniejszym atutem Crimson Peak jest właśnie strona wizualna. 

Dopracowanej scenerii dopełniają piękne ujęcia oraz zarówno historycznie poprawne, 

jak i zachwycające kostiumy (które posiadają też pewną symbolikę, jak chociażby 

kojarzące się z motylimi skrzydłami stroje Edith czy krwistoczerwona tiurniura Lucille). 

Muzyka odpowiednio buduje napięcie, ale nie zostaje długo w pamięci po zakończeniu 

seansu. Podobnie z grą aktorską – Mia Wasikowska, Tom Hiddleston i Jessica Chastain 

wypadli przekonująco, lecz ich bohaterowie nie wzbudzali silnych emocji.  

Crimson Peak z pewnością nie jest słabą produkcją, zestawiając go jednak z 

innymi obrazami Guillermo del Toro, można poczuć lekki zawód. W filmie nie brakuje 

elementów symbolicznych, wspomnianych wcześniej nawiązań, zapierających dech w 

piersiach ujęć – nie jest to jednak dzieło pokroju „Labiryntu fauna”. Osoby, które liczyły 

na głęboką, mocną historię, mogą więc poczuć się rozczarowane. Mam wrażenie, że del 

Toro, tworząc Wzgórze krwi, chciał wskrzesić gothic romance, przypomnieć popkulturze 

o istnieniu tego gatunku i puścić oczko do wszystkich fanów literatury i kina grozy. 

Warto więc obejrzeć Crimson Peak i pozwolić sobie na przyjemność przechadzania się z 

główną bohaterką po mrocznych korytarzach Allerdale Hall – by odnaleźć w nich nie 

tylko ślady ponurych zbrodni, lecz także porozumiewawczego uśmiechu reżysera. 
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