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WSTĘP 

 

 

 

 

Wampiryzm stanowi jeden z najbardziej uniwersalnych mitów, zakorzenionych 

głęboko w tradycji wszystkich kultur. Skrywając się pod postaciami bogów, jak 

staroegipska Sechmet czy istot demonicznych, niczym greckie lamie, empuzy i syreny, 

wampir przeniknął ze świata antycznego, przez średniowieczne wierzenia w wysysające 

krew czarownice i dziewiętnastowieczną rehabilitację aż do dwudziestego i dwudziestego 

pierwszego wieku, w których kino i telewizja uczyniły go bohaterem i, przede wszystkim, 

nośnikiem wartości postmodernistycznego świata. Jako postać graniczna, funkcjonująca 

zawsze na dwóch przeciwległych biegunach różnych aspektów (dzień – noc, życie – 

śmierć, brak krwi – łaknienie krwi), symbolizuje rozdarcie, wewnętrzną walkę, tragizm 

jednostki uwikłanej w system opresyjnych czynników, ale także, od początku istnienia, 

lęk przed śmiercią i pragnienie nieśmiertelności. Wpisany w niego nieposkromiony 

erotyzm
1
 sytuuje go wewnątrz wielkiej kosmogonii miłości – szalonej, niszczącej, 

niosącej unicestwienie. Zęby wampira, narzędzie umożliwiające mu egzystencję, to 

ekwiwalent penisa, za pomocą którego daje on nowe „nieżycie”
2
 – zabija lub tworzy 

kolejne istoty o podobnym sobie statusie. Nowożytność, która zapragnęła poskromić 

śmierć, zanurzyła się w niej za pomocą literatury, odkrywając skrajności i dewiacje 

zbliżone do erotycznych perwersji
3
, wampira zaś uczyniła figurą łączące te dwie pozorne 

sprzeczności. Miłość wampiryczna jest więc uczuciem odwróconym, nastawionym na 

zabieranie i zabijanie, tak jak inwersją człowieka jest czerpiący energię ze światła 

lunarnego wampir. Jego liminalność i kulturowa „niedookreśloność”
4
 czynią go figurą 

                                                           
1
 D. Pirie, Vampir Filmkult, 1977, s. 6. Cytat za: M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008, 

s. 169. 
2
 Neologizm ten, stosowany często w literaturze podmiotu i przedmiotu, wydaje się najlepiej oddawać stan 

wampira – istoty nieżywej, a równocześnie nie martwej. 
3
 P. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 597. 

4
 Poprzez częstotliwość pojawiania się w popkulturze wampir współcześnie jawi się „twór” trudny do 

jednoznacznego zdefiniowania, każdy bowiem obszar jego funkcjonowania w niej wydaje się kłaść nacisk 

na inny aspekt. 
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uniwersalną i wielowymiarową, która elastycznie dopasowuje się do potrzeb konkretnych 

czasów i konkretnych społeczeństw.  

Niezależnie od epoki, w jakiej się pojawia, wampir przełamuje tabu, czyli „obszar 

zakazany”
5
 w kulturze, nałożony na sacrum zakaz mający dwa przeciwstawne znaczenia i 

odnoszący się zarówno do czegoś poświeconego, jak i nieczystego, stwarzającego 

zagrożenie
6
. Istota wampiryzmu, czyli pożywianie się krwią, w sposób naturalny oscyluje 

wokół związanego z nią tabu, ale także wynikającej z jej znaczenia ambiwalencji. 

Sakralny charakter krwi, będący następstwem jej życiodajnej roli, łączy się z pojęciami 

menstruacji, przemocy i śmierci, czyli sferą profanum, a jej pojawienie się przeczy 

prawom natury i zwiastuje nadchodzące zło, ale też symbolizuje winę i karę
7
. Wampir 

łączy w sobie te sprzeczności – budzi lęk i odrazę, ale też fascynację i pragnienie 

pokonania bariery śmierci. Obłaskawiając ją, łamie zasadę jej nieprzekraczalności, 

zarezerwowaną jedynie dla Chrystusa, przez co przeczy tezom zmartwychwstania – burzy 

więc porządek zarówno ziemski, porządek natury, jak i boski, co sytuuje go w obrębie 

istot demonicznych. Powrót na ziemię wynika z przekleństwa, a wykluczenie ze 

społeczności objawia się między innymi lękiem przed światłem dnia. Słońce stanowi w 

symbolice chrześcijańskiej alter ego samego Boga na płaszczyźnie materialnej
8
. Lęk 

przed oznaką boskich sił wskazuje na demoniczne korzenie wampiryzmu. 

Jako istota funkcjonująca poza ludzkim systemem norm i obyczajów, wampir 

może swobodnie, bez obaw przed ewentualnymi konsekwencjami, łamać nałożone na 

człowieka zakazy i sięgać po to, co zakazane: odbieranie życia, picie krwi, wyuzdaną 

seksualność. Jawi się zatem jako idealne narzędzie do przełamywania tabu, czyli ulegania 

pokusom, a zarazem jako wyparty przez kulturę i świadomość zestaw ludzkich cech
9
. 

Wampir jest zwierciadłem, w którym ludzkość przegląda się od lat; zwierciadłem 

krzywym, bo uwypuklającym najbardziej pierwotne zapędy, ciemną, nieprzefiltrowaną 

przez społeczne nakazy naturę człowieka. Reprezentuje zarówno zło zewnętrzne, 

związane z nocą, nieznanym, profanacją, ale też wewnętrzne, tkwiące w nas samych. 

I znów wampir przekracza granicę – tym razem tkwiącą w człowieku, związaną z jego 

                                                           
5
 Tak zdefiniowano termin „tabu” w The English Dictionary w 1971 roku, zaledwie siedem lat po tym, jak 

kapitan James Cook po raz pierwszy zanotował to słowo w swoim dzienniku w czasie swojej trzeciej 

wyprawy dookoła świata. Zob. J. S. Wasilewski, Tabu, Warszawa 2010, s. 17-18. 
6
 S. Freud, Totem i tabu, tłum. J. Prokopiuk i M. Poręba, oprac. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 23 

7
 Hasło „noc”, [w:] L. Ryken, J. Wilhait, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, tłum. T. Kościuk, 

Warszawa 1998, s. 539.  
8
 Św. Augustyn, Pisma filozoficzne. T. 2., tłum. A Świderkówna, Warszawa 1953, s. 41. 

9
 K. Szczepaniak, Co pana grzyie? Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2011/06/09/co-pana-gryzie/ (dostęp z dnia: 24 IV 2022 r.). 
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moralnością, ale też tożsamością. Ten aspekt uwidacznia się zwłaszcza w literaturze 

dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, kiedy „wampiryzm, rozumiany jako 

wewnętrzne zło, jest integralną częścią ludzkiej osoby; tylko od okoliczności zależy, 

kiedy się ujawni. Wampir to nie Obcy: wampir to ja
10

”. 

Podążający na ludzkością od zarania dziejów wampir przeszedł wiele 

transformacji – niczym kameleon dostosowywał się do panujących epok, mód i nastrojów 

społecznych. Przez tysiące lat jednak, co może wydawać się zaskakujące, nie utracił swej 

atrakcyjności i wciąż zaludnia ludzką wyobraźnię, goszcząc na kartach powieści, 

komiksów, w filmach, serialach i grach komputerowych. Nie jest już oczywiście tym 

samym, czym był choćby na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, gdy za 

sprawą powieści Draculi Brama Stockera idea odzianego w czarną pelerynę 

demonicznego dżentelmena ze wschodu zagościła w popkulturze, stając się jedną z 

centralnych punktów wyobrażenia wampira. Krwiopijcy już nie straszą – nie w sposób 

bezpośredni, tak jak czynił to Max Schreck w obrazie Nosferatu – symfonia grozy 

Friedricha Murnaua, który doskonale personifikował demonizm związanych 

z wampiryzmem lęków. Dzisiaj, w świecie „przeładowanym” popkulturowymi bodźcami 

z obszaru grozy, wampir niekoniecznie budzi strach, częściej zrozumienie, współczucie, a 

nawet rozbawienie. Katarzyna Kaczor z przekorą konstatuje, że wampir „[…] jest dobrze 

wszystkim znanym krwiopijcą, odzianym w czarną pelerynę, posiadającym 

charakterystyczne uzębienie i za dnia sypiającym w trumnie”. Współcześni potomkowie 

habiego Draculi i lorda Ruthwena porzucili peleryny na rzecz modnych ciuchów, kły na 

rzecz olśniewającej urody, a trumny – luksusowych mieszkań, nowoczesnych domów lub 

stylizowanych na gotyckie pałaców i rezydencji. Wampir podąża z duchem czasu i 

zmienia swoje oblicza, zawsze jednak towarzyszy człowiekowi jako jego mroczne alter 

ego, nieustępliwy cień – ale czy jest jedynie prześladowcą, oprawcą i burzycielem 

spokoju? Za jego pomocą przecież to, co zakazane, pozostaje w sferze niedomówień, a 

tabu pozostaje nienaruszone. Z drugiej jednak strony powracający zza grobu zmarli w 

wielu rejonach świata stanowili realne zagrożenie i w sposób faktyczny utrudniali życie. 

Łukasz Kozak w swojej publikacji Upiór. Historia naturalna
11

 przedstawia szereg 

historycznych zapisów, poświadczających rzeczywisty lęk przed działaniem upiorów – 

dla mieszkańców np. wschodniej Polski nie były one jedynie postaciami z legend, baśni 

                                                           
10

 A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych 

utworach, Wrocław 2008, s. 213. 
11

 Ł. Kozak, Upiór. Historia naturalna, Warszawa 2020 (ebook).  
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czy literackimi fantomami, lecz realnym niebezpieczeństwem, wpływającym na 

codzienność.  

W swojej publikacji Kozak zajął stanowisko w sprawie terminologii dotyczących 

wampiryzmu zjawisk, stawiając znak nierówności pomiędzy słowami „wampir” a 

„upiór”. To drugie powinno być, jego zdaniem, zarezerwowane dla określenia człowieka 

dotkniętego stanem „upierstwa”, czyli osoby zmarłej, powracającej zza grobu bądź 

żyjącej, charakteryzującej się szczególnymi cechami i predestynowanej do pośmiertnej 

aktywności. Oddzielną kategorią, według badacza, jest wampir, który, odciąwszy się od 

swoich ludowych korzeni, poprzez utwory literackie i szeroko pojętą popkulturę, zyskał 

uniwersalny wymiar i zrównał się semantycznie z podobnymi istotami, zamieszkującymi 

wierzenia większości kultur
12

. W swojej pracy interesuje mnie jednak nie konkretna 

postać z demonologii bądź antropologii ludowej, lecz zespół zjawisk o charakterze 

wampirycznym, wieloaspektowy i zmienny, ulegający transformacjom i reinterpretacjom, 

zgodnie z duchem konkretnej epoki. Wampir literacki zmienia się wraz z samą literaturą, 

ale też, ujmując bardzo ogólnie - całym światem: tendencjami społecznymi, modami, 

nastrojami i rozwojem technologii. Bohaterów współczesnych powieści nie sposób 

utożsamić w stu procentach z demonicznymi bytami, z którymi w swoich opowiadaniach 

rozprawiał się Józef Maksymilian Ossoliński, a jednak noszą one te same znamiona. 

Różnica pomiędzy nimi wynika z bogactwa literacko-kulturowych treści i stereotypów, 

które nałożyły się motyw wampira, ale też społecznych przemian. Dlatego terminami 

„wampir” i „upiór” będę posługiwać się zamiennie, traktując je jako synonimy 

określające byt, którego istotą są pośmiertna egzystencja i posilanie się krwią. Celem 

niniejszej rozprawy jest próba ukazania, w jaki sposób krwiopijca funkcjonuje 

w literaturze polskiej i jak jego wizerunek zmieniał się na przestrzeni epok. Interesującym 

mnie zagadnieniem jest również stopień zgodności kolejnych literackich portretów 

wampira z ludowym wzorem, zawartym w systemie słowiańskich, ale też istniejących do 

dwudziestego wieku, wierzeń. Podejmowane przeze mnie zagadnienia stanowią 

oczywiście jedynie zarys rozległej problematyki, której poboczne wątki, jak np. związki 

wampiryzmu z wilkołactwem czy czarownictwem, jedynie zaznaczam. Całkowite 

zgłębienie tematu byłoby zamiarem z góry skazanym na porażkę, dlatego też ograniczam 

się do dzieł najbardziej reprezentatywnych dla danych aspektów wampiryzmu. 

                                                           
12

 Tamże, s. 16-17.  
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Figura krwiopijcy umożliwia realizację wypartych, nieakceptowanych społecznie 

pragnień w sferze marzeń i fantazji, tym samym sytuuje się w obrębie fantazmatów. 

Pojęcie to jest niejednoznaczne. Wywodzi się z psychologii, jednak z czasem ewoluowało 

i znalazło zastosowanie w innych dziedzinach, między innymi w literaturoznawstwie. 

Maria Janion postulowała wręcz, że antropologia fantazmatu znajduje się „u podstaw 

aktywności wyobraźni dostępnej każdemu
13

”, stanowi więc uniwersalne narzędzie do 

badania zagadnień z pogranicza literatury, kultury i nauk społecznych. Kategorię badał 

między innymi Zygmunt Freud, który, stosując w pracy ze swoimi pacjentami technikę 

opisu doświadczeń, dostrzegł ich tendencję do nieświadomego mieszania zdarzeń 

rzeczywistych ze zmyślonymi. Fantazmat traktował on jako „scenariusz wyobraźniowy, 

w którym obecny jest podmiot; przedstawia on, w sposób mniej lub bardziej 

zdeformowany przez procesy obronne, spełnienie pragnienia, w ostatecznej instancji – 

pragnienia nieświadomego
14

”. Chociaż pojęcie to w języku polskim bywa traktowane 

jako synonim fantazji
15

, to, w przeciwieństwie do niej, jest „zakotwiczone” w 

rzeczywistości i z niej czerpie
16

. Według jednego z uczniów Freuda, Jeana-Paula 

Valabregi, fantazmat jest kategorią uniwersalną i w sposób trwały połączoną z mitem
17

. 

Jego literackość polega na narracyjności i sekwencyjności wyobrażeń, których bohaterem 

jest sam marzący
18

, stanowić on może zatem narzędzie w badaniu motywów, szczególnie 

tych powtarzalnych i głęboko zakorzenionych w kulturze. Wagę fantazmatów wydobyli 

romantycy, twierdząc, że ich „produkcja […] to organiczna część każdego ludzkiego 

istnienia
19

”- również na wiek dziewiętnasty przypada zmiana pierwsza w postrzeganiu 

wampira, wyrażająca się między innymi w traktowaniu go jako symbolu – miłości, 

zemsty czy też ciemnych stron ludzkiej osobowości.   

Podejmując tematykę motywu wampira w literaturze, należy zastanowić się nad 

rozumieniem samego terminu „motyw”. Według Janusza Sławińskiego jest to 

podstawowa jednostka świata przedstawionego w utworze, taka jak postać, zdarzenie, 

                                                           
13

 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i 

duchów, Warszawa 1991, s. 26. 
14

 Tamże, s. 14. 
15

 Ta jest przez Słownik Języka Polskiego PWN definiowana jako „zdolność do wyobrażania sobie czegoś, 

zwłaszcza zdarzeń lub sytuacji nierealnych” lub ‘wytwór wyobraźni”. Zob. tamże. Publikacja dostępna w 

Internecie pod adresem: https://sjp.pwn.pl/slowniki/fantazja.html (dostęp z dnia: 27 IV 2022 r.). 
16

 Barbara Pietkiewicz pisze, że fantazmat jest „pewnym konstruktem umysłowym, twórczą budowlą 

wyobrażeniową stworzoną na bazie śladów (reprezentacji) rzeczywistego zdarzenia”. Zob. taż, Mity, 

którymi żyjemy. Psychoanalityczna koncepcja fantazmatu, [w:] „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 41/2, s. 

76. 
17

 M. Janion, Prace wybrane. T3: Zło i fantazmaty, Kraków 2001, s. 165. 
18

 Tamże, s. 169. 
19

 Taż, Projekt krytyki fantazmatycznej…, dz. cyt., s. 24. 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/fantazja.html
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przedmiot czy cecha, mniej lub bardziej skonwencjonalizowane, co umożliwia ich 

wyodrębnienie
20

. Encyklopedia PWN podaje, że motyw to zarówno element stworzonej 

w utworze rzeczywistości o funkcji kompozycyjnej, jak i „obiegowy schemat tematyczny 

utrwalony w kulturze
21

”. Mieszanie pojęć tematu i motywu wydaje się dość powszechne 

w praktyce literaturoznawczej, czemu sprzeciwiają się badacze powiązani z nurtem 

tematologii, miedzy innymi Elizabeth Frenzel. Według tej niemieckiej badaczki głównym 

kryterium rozróżniającym te dwa terminy jest opozycja ogólność – konkretność
22

. Temat 

jest więc doprecyzowaniem motywu, jego uszczegółowieniem. Podobnie uważa 

przedstawiciel francuskiej szkoły tematologii, Raymond Trousson, który motyw traktuje 

jako „tło, szerokie pojęcie określające bądź pewną postawę – na przykład bunt – bądź też 

pewną podstawową nieosobową sytuację, której aktorzy nie zostali jeszcze 

zindywidualizowani […]
23

”. Dla Borisa Tomaszewskiego z kolei, reprezentanta rosyjskiej 

szkoły formalnej, temat jest kategorią nadrzędną, stanowiącą zespół motywów
24

. Na 

gruncie polskim zagadnieniem motywu zajmowali się między innymi Julian 

Krzyżanowski i Jerzy Pelc. Pierwszy z nich wyróżnił dwie części składowe pojęcia – 

postać literacką i wydarzenie, co, zdaniem Pelca, przeczy podstawowej cesze motywu, a 

mianowicie jego niepodzielności
25

. Zdaniem badacza motyw powinien stanowić „atom 

treści”, a więc jednostkę elementarną. Sam zaproponował trójdzielne rozumienie terminu. 

Pierwsze z nich traktuje motyw jako „fazę postaci literackiej” lub „fazę wątku”
26

; drugie i 

trzecie zaś jako wyrażenia: „proste zdanie pojedyncze dające się sprowadzić do struktur 

złożonych z podmiotu, łącznika, orzecznika i ewentualnie dopełnienia” oraz funkcja 

zdaniowa, która zawiera zmienne zdaniowe
27

. 

Drugim terminem powszechnie kojarzonym z motywem jest topos. Tutaj jednak 

sprawa wydaje się znacznie prostsza – motyw stanowi względem niego kategorię 

prymarną. Zdaniem badaczy z kręgu SATOR (Société d’Analyse de la Topique dans les 

Oeuvres Romanesques) -  francuskiego stowarzyszenia zajmującego się badaniem 

                                                           
20

 J. Sławiński, hasło „motyw”, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, tom 1, Warszawa 

1984, s. 6 
21

 Hasło „motyw”, [w:] Encyklopedia PWN. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/motyw;4009234.html (dostęp z dnia: 2 V 2022 r.). 
22

 E. Frenzel, Stoff- und Motivgeschichte, Grundlagen der Germanistik 3, Berlin 1966, s. 12. Za: A. 

Gostomska, Rozmowa człowieka ze śmiercią: motyw, temat, topos?, [w:] „Linguarum Silva 2” 2013, s. 202. 
23

 R. Trousson, Tematy czy motywy?, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, pod red. H. 

Janszek-Ivanićkovej, tłum. R. Gręda, Warszawa 1997, s. 193. 
24

 B. Tomaszewski, Poetyka. Teoria literatury, tłum. zbiorowe, Poznań 1945, s. 151. 
25

 J. Pelc, Motyw literacki, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1952, s. 241. 
26

 Tamże, s. 242. 
27

 Tamże, s. 246, przyp. 10. 
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toposów w prozie fabularnej - ulega on przeistoczeniu w topos w wyniku powtarzalności 

na przestrzeni dziejów. Historyczność, podobnie jak silny związek z treścią utworu
28

, jest 

jednym z kluczowych zagadnień w definiowaniu toposu, wiąże się z nim również aspekt 

jego przemijalności
29

 – motyw więc będzie terminem bardziej uniwersalnym. 

Tematyka wampiryczna w literaturze została omówiona wielokrotnie i, zdaje się, 

dogłębnie, chociaż jest ona zagadnieniem podlegającym dynamicznym zmianom 

i wymaga aktualizacji badań co kilka lat, zwłaszcza współcześnie, w dobie wielkiej 

popularności historii o krwiopijcach. Do najważniejszych dzieł, analizujących motywy 

wampiryczne w kulturze, należy Wampir. Biografia symboliczna Marii Janion – bogate 

kompendium ujmujące temat z perspektywy krytyki fantazmatycznej o eseistycznym 

charakterze. Na polu literackim sprawę zbadali między innymi Katarzyna Kaczor 

w publikacji zatytułowanej od Draculi do Lestata. Portrety wampira
30

, Anna Gemra 

w studium o powieściowych monstrach, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir 

i monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Barbara Zwolińska w tomie 

Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie Opowieści 

niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań 

Stefana Grabińskiego
31 oraz Michał Wolski w monografii Wampir. Wiwisekcja

32
. Listę tę 

uzupełnia Wampir. Leksykon Kamila Śmiałkowskiego
33

, poruszający tematy z zakresu 

popkultury, a także liczne artykuły, wśród których wymienić należy Motyw wampira w 

literaturze i filmie grozy Anity Has-Tokarz
34

, Wampira w wybranych tekstach kultury od 

XIX do XXI wieku Jakuba Rawskiego
35

 czy Ja, wampir Zbigniewa Wałaszewskiego
36

. Do 

dzieł polskich jednak zawęża swoje badania jedynie Michał Wolski w artykule 

Władysław Draguła i jego świta, czyli krótki przegląd polskich bohaterów 

wampirycznych. Pozostałe publikacje ujmują zagadnienie szerzej, a wątki polskie 

pojawiają się w nich jako element większej całości, co jest oczywiście strategią słuszną, 

                                                           
28

 Według badaczy SATOR topos nie dotyczy formy dzieła. Zob. M. Pawłowska, Topika gatunku 

powieściowego w badaniach SATOR, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1999, nr 90/4, s. 153. 
29

 Tamże, s. 150-155. 
30

 K. Kaczor, Od Draculi do Lestata. Portrety wampira, Gdańsk 2010. 
31

 B. Zwolińska, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie Opowieści 

niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana 

Grabińskiego, Gdańsk 2002. 
32

 M. Wolski, Wampir. Wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze, Wrocław 2014. 
33

 K. Śmiałkowski, Wampir. Leksykon, Bielsko-Biała 2010. 
34

 A. Has-Tokarz, Motyw wampira w literaturze i filmie grozy, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, 

okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, Kraków 2002. 
35

 J. Rawski, Kierunki interpretacji motywu wampira w wybranych tekstach kultury od XIX do XXI w wieku 

(rekonesans), [w:] „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, Kraków 2020, nr 16. 
36

 Z. Wałaszewski, Ja, wampir (Dracula c’est moi), [w:] „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 31/32. 
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gdyż trudno całkowicie wyizolować motyw wampira polskiego z literatury powszechnej. 

W pracy tej również zaznaczam niejednokrotnie związki i analogie wizerunków 

rodzimych upiorów z tymi pojawiającymi się w utworach zagranicznych, zarówno ze 

względów intertekstualnych i przenikania się mediów, jak również, a może przede 

wszystkim, z powodu uniwersalizmu tematu.  

W Rozdziale I niniejszej pracy, zatytułowanym Historyczna geneza postaci 

wampira, przedstawiono umiejscowienie figury krwiopijcy w kontekście historycznym, 

od antyku do współczesności. Na początku omówione zostały krótko immanentne cechy 

wampiryzmu, stanowiące trzon owego zjawiska, niezmienne na przestrzeni dziejów. 

Następnie przedstawiono wierzenia w żywiące się krwią i powracające zza światów istoty 

w różnych rejonach świata, m.in. Mezopotamii, Grecji i Indiach. W dalszej części 

zaprezentowano wycinek mitologii słowiańskiej, w której wiara w przenikanie się 

światów żywych i umarłych była bardzo silna i przejawiała się w występowaniu 

mnogości istot, które, by funkcjonować, potrzebowały krwi. Omówiono argumenty 

przemawiające za usytuowaniem ojczyzny wampiryzmu na ziemiach Polski, odwołując 

się między innymi do etymologicznych źródeł wyrazu „wampir’. Przedstawione zostały 

także różnice pomiędzy różnymi wariantami wampiryzmu, upersonifikowanymi 

w postaciach m.in. upiora, strzygi oraz martwca. W dalszej części zaprezentowano liczne 

sposoby przemiany w wampira, a także środki zaradcze, stosowane zarówno za życia, jak 

i po śmierci osoby predestynowanej do transformacji. Następnie skupiono się na figurze 

wilka/wilkołaka i jego związkach z wampiryzmem, po czym przedstawiono motyw 

krwiopijcy w tradycji rumuńskiej. Omówione zostały wierzenia z tego kręgu oraz legenda 

Vlada Tepesa. Na koniec przedstawiono wampiryzm z perspektywy naukowej, jako różne 

jednostki chorobowe i patologie.  

Rozdział II (Od grozy po fascynację i parodię. Wizerunek wampira w kulturze) 

rozpoczęły rozważania o pierwszych literackich bohaterach wampirycznych, których 

pojawienie się związane było z romantycznym przewrotem, w wyniku którego z budzącej 

grozę istoty z wierzeń upiór stał się pełnoprawnym elementem świata przedstawionego. 

Prześledzono karierę wampira na przestrzeni dwóch wieków, ze szczególnym 

uwzględnieniem Draculi Brama Stockera. Powieść ta wywarła ogromny wpływ zarówno 

na dalsze losy wampira w kulturze, ale też na powszechne wyobrażenie krwiopijcy, 

wypychając niejako z masowej wyobraźni jego ludową wizję. Przy okazji postaci 

hrabiego Draculi omówiono aspekty demoniczności oraz erotyzmu, towarzyszące 

zjawisku wampiryzmu. W dalszej części rozdziału omówiono filmowe wizerunki 
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wampira, poczynając od kultowego obrazu Friedricha Murnaua Nosferaru – symfonia 

grozy z 1922 roku, z pamiętną rolą Maxa Schrecka jako Grafa Orloka, kończąc zaś na 

sadze Zmierzch na podstawie powieści Stephanie Meyer, której pierwsza część trafiła do 

kin w 2008 roku. W tej części rozdziału ukazano „łagodniejszą” twarz wampira, który 

przybierał role gentlemana, nieszczęśliwego kochanka, bojownika o wartości czy 

obdarzonego dylematami egzystencjalnymi samotnika. Następnie pod lupę wzięto 

uniwersum gier komputerowych, w ostatniej części zaś przedstawiono współczesne 

odmiany wampiryzmu, w tym energetyczny i sanguinarianizm, które dopełniają obrazu 

upiora w kulturze. 

Tematem Rozdziału III (Oświeceniowe paradoksy, czyli głosy za i przeciw 

upiorom) są osiemnastowieczne utwory, podejmujące tematykę wampiryczną. Na 

początku omówiono kontekst historyczny, ukazując zjawisko „upioromanii” oraz 

stosunek pisarzy i myślicieli doby klasycyzmu do przesądów związanych 

z powracającymi zza grobu zmarłymi. Ukazano różne, często skrajne, stanowiska 

w kwestii wiary w upiory przedstawicieli duchowieństwa oraz świeckich publicystów. 

Najwięcej miejsca poświecono encyklopedii Benedykta Chmielowskiego, zatytułowanej 

Nowe Ateny… oraz traktatowi Jana Bohomolca Diabeł w swej postaci. W dalszej części 

nakreślono, jak oświeceniowi twórcy, wśród nich Elżbieta Drużbacka i Ignacy Krasicki, 

zwalczali słowem żywe wśród ludu wierzenia w upiory. W przeciągu dalszych rozważań 

zaprezentowano realizację motywu wampirycznego w Wieczorach badeńskich Józefa 

Maksymiliana Ossolińskiego, którego strategią literackiego „rozprawiania się” z 

zabobonem jest budowanie napięcia, by na koniec ukazać racjonalne wyjaśnienie 

dziwnych bądź niepokojących zjawisk.  

Rozdział IV, zatytułowany Wampir jako metafora, czyli romantyczna wizja świata, 

porusza temat przewartościowania figury krwiopijcy, jakie nastąpiło w dziewiętnastym 

wieku pod wpływem dwóch czynników: zwrotowi ku ludowości i ukrytych w niej prawd 

o świecie oraz odrzucenia oświeceniowych postulatów o możliwości całkowitego 

poznania za pomocą rozumu. Przyjrzano się polskiego, „narodowemu” upiorowi, którego 

istotną cechą jest kategoria patriotyzmu. Następnie omówiono utwory, w który 

wampiryzm stanowi środek wyrażenia danych stanów emocjonalnych, np. miłości i 

szaleństwa w Romantyczności Adama Mickiewicza, samotności w Dziadach tegoż czy 

pragnienia zemsty w Kordianie Juliusza Słowackiego. W kolejnej części rozdziału 

przyjrzano się zjawisku sobowórstwa, mającego związek z pojęciem „dwojedusznika”. 

Omówiono je na przykładzie opowiadania Siła woli Józefa Bohdana Dziekońskiego, 
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Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz noweli Stefana Grabińskiego pt. Problemat 

Czelawy.  

Rozdział V (Kobieta demon. Wampiryczne femme fatale) skupia się na pierwiastku 

żeńskim motywu wampirycznego. Najpierw omówiono cechy kultury matriarchatu i kult 

Wielkiej Matki, następnie przyjrzano się figurze Lilith i jej symbolice. Ukazane zostały 

transformacje roli kobiety w społeczeństwie od czasów średniowiecza do dwudziestego 

wieku, w szczególności aspekt demonizmu, w kulturze chrześcijańskiej spowodowany 

między innymi męskocentryczną interpretacją Biblii. Dla zilustrowania stosunku 

społecznego do kobiecości w epoce modernizmu i latach dwudziestych i trzydziestych 

dwudziestego wieku omówiono krótko filmowe wizerunki femme fatale. W podrozdziale 

drugim przedstawiona została kreacja Aspazji, tytułowej bohaterki Poganki Narcyzy 

Żmichowskiej, stanowiąca uosobienie mrocznej, upiornej strony kobiecości, w trzecim 

zaś omówiony został wampiryzm jako kategoria przenikająca cały świat przedstawiony w 

powieści Wampir Władysława Stanisława Reymonta. W ostatniej części skupiono się na 

psychicznym aspekcie zjawiska, którego koronnym przykładem w literaturze są bohaterki 

nowel Stefana Grabińskiego Kochanka Szamoty i W domu Sary. Pobieranie energii 

życiowej i męskiego nasienia, będących ekwiwalentami krwi, stało się w twórczości tego 

pisarza domeną władczych, pięknych i niezależnych kobiet, pożądanie zaś nabrało cech 

autodestrukcyjności. Na koniec zaprezentowano męskiego przedstawiciela mentalnego 

wampiryzmu – Rajmunda z powieści Włodzimierza Bełcikowskiego Tajemnica 

wiecznego życia. 

Tematem Rozdziału VI (Literackie strzygi. Między folklorem, fantasy i grozą) są 

strzygi, istoty pokrewne upiorom. Na początku tej części dysertacji przedstawiono ich 

charakterystykę oraz związki rodzimych wierzeń z tymi wywodzącymi się ze starożytnej 

Grecji. Następnie omówiono zjawisko słowiańskiego fantasy, czerpiącego z mitów, 

legend i baśni, w którym strzyga jest stworzeniem magicznym, nierzadko częściowo 

jedynie osadzonym w folklorze. Omówiono przykłady współczesnych powieści, w tym 

cykl Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, który wykorzystał motyw królewny zamienionej 

w strzygę, opracowany wcześniej przez Romana Zmorskiego. Ostatni podrozdział 

omawia temat powieści grozy osadzonych w z dala od ośrodków miejskich, w których 

zagrożenie stanowią pragnące zemsty kobiety. Analiza motywu strzyg we współczesnym 

horrorze poprzedza zwięzła charakterystyka gatunku. 

 Ostatni rozdział niniejszej dysertacji, zatytułowany Wampir ponowoczesny. Nowe 

kierunki w rozwoju figury krwiopijcy, skupia się na przemianach mitu w popkulturze, 
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których rezultatem jest uczłowieczenie postaci wampira. Ta stała się bowiem „buforem” 

bezpieczeństwa zbiorowej wyobraźni, która w fantazmacie swego nieśmiertelnego 

„kuzyna” kumuluje lęki, obawy i pragnienia. Postmodernizm, sankcjonujący 

niehomogeniczność kultury, przyznał wampirowi – samotnikowi i odmieńcowi – status 

równoprawnego członka społeczeństwa. Tendencję tę w literaturze reprezentują między 

innymi Regis, towarzysz Geralta z Rivii oraz bohaterowie trylogii Wampir z… Andrzeja 

Pilipiuka, której komizm polega na osadzeniu mitycznych istot w komunistycznej 

rzeczywistości. Wampiry dwudziestego pierwszego wieku nie muszą pić krwi i nie 

obawiają się słońca – żyją pośród ludzi, nierzadko walcząc w imię wyższych wartości, 

tak jak Nocarze, elitarna jednostka służb specjalnych, działająca na rzecz pokoju 

pomiędzy swoimi pobratymcami a ludźmi.  
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Rozdział 1 

HISTORYCZNA GENEZA POSTACI WAMPIRA 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Protoplaści gatunku. Składowe mitu wampirycznego 

w wierzeniach starożytnych cywilizacji 

 

Wampiryzm - termin obecnie niezwykle modny i wielokrotnie wykorzystywany 

przez kulturę masową, bywa najczęściej traktowany jako „produkt” współczesności, 

czerpiący zarówno z mitów i podań słowiańskich, jak również potrzeb współczesnego 

odbiorcy. Samo pojęcie jest stosunkowo młode, w Europie na dobre zagościło dopiero po 

roku 1725, kiedy rozgłos zyskała sprawa rzekomego wampira z małej wioski w Serbii
3738

. 

Jednak korzenie zjawiska, które dla wielu tkwią w Słowiańszczyźnie lub, nierzadko, w 

                                                           
37

 E. Petoia, Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, Kraków 2004, s. 

36.  
38

 O etymologii słowa „wampir” piszę w kolejnych podrozdziałach pracy. 
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legendzie o Vladzie Palowniku oraz słynnej powieści Brama Stockera
39

, sięgają znacznie 

głębiej, bo już czasów najstarszych cywilizacji. 

Historie o istotach odbierających żyjącym siły witalne (symbol których nierzadko 

stanowiła krew
40

) znane są pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. 

Archetypiczny lęk przed śmiercią, tym, co nieznane i groźne, stanowi wspólny 

mianownik wszystkich kultur. Rezultatem owych lęków jest wiara w istnienie wampirów 

– swoistych łączników pomiędzy światami żywych i zmarłych. Siłę napędową działań 

tych istot stanowiło zawsze pragnienie – krwi, ale także życia, miłości, zemsty, mordu. 

Cechami wspólnymi dla szeregu postaci wywodzących się z mitologii i folkloru różnych 

rejonów świata są silny związek ze śmiercią i nocą oraz kontaminacja sił destrukcyjnych i 

zmysłowych. Czynnikiem warunkującym jednak status wampira jest krew -  

„[…]substancja, która decyduje o jego istnieniu, podobnie jak o istnieniu człowieka
41

”. 

Krew, jako nośnik życia, jego sedno, ale także symbol mocno kojarzony ze śmiercią, 

stanowi kwintesencje wampirzej natury – są to istoty martwe, które, aby kontynuować 

swą egzystencję, potrzebują przejąć siły żywej osoby, a tym samym ją pozbawić życia. 

Co więcej, picie krwi u wampirów jest związane z poczuciem ekstazy, naturalnie 

powiązanej z aktem seksualnym. Maria Janion stwierdza, iż mitologia wampiryczna 

stanowi w dużej mierze mitologię erotyczną, w której miłość nieuchronnie prowadzi do 

śmierci
42

. Mamy więc do czynienia z podwójnym złamaniem tabu – wampir nie tylko 

pozbawia życia, ale też narusza ludzką seksualność. 

Ten wzorzec odnaleźć można już w wierzeniach ludów zamieszkujących 

Mezopotamię. Sumeryjskie przekazy zawierają informacje o Ekimmu, niewidzialnym 

demonie, opętującym swoje ofiary i wysysającym z niej powoli życie. To, co łączy tę 

istotę z bliższym nam kulturowo wampirem słowiańskim, to sposób jej narodzin. 

Ekimmu mógł stać się każdy, komu rodzina po śmierci nie oddała należnej czci lub ten, 

kto umarł gwałtowną bądź przedwczesną śmiercią. Niebezpieczeństwo dotyczyło także 

kobiet w ciąży oraz połogu, osób, które nie zaznały w swym życiu miłości czy też nie 

pozostawiły żadnych żyjących krewnych. Mnogość możliwości pośmiertnej przemiany 

jak również rozpowszechniony lęk przed atakiem demona wytworzył szereg sposobów na 

                                                           
39

 B. Stocker, Dracula, tłum. A. Myśliwy, Warszawa 2021 (ebook), s. 382. Kolejne cytaty lokalizuję: Dr, nr 

strony. 
40

 H. Biedermann, Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2003, s. 163. 
41

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., 37. 
42

 M. Janion, Kino fantazmaty. Demony, wampiry, potwory, [w:] „Kino” 1975, nr 7, s. 42. 



20 
 

jego ostateczne unicestwienie, wśród nich zaś najważniejszymi były egzorcyzmy oraz 

broń wykonana z drewna
43

.  

Z tego samego kręgu geograficznego, z kultury babilońsko – asyryjskiej, wywodzi 

się postać Lilith. W powszechnej opinii zdaje się ona być prawzorem kobiety – wampira, 

a więc na pierwszy plan wysuwa się tutaj erotyczny aspekt jej funkcjonowania
44

. 

Asyryjska Lilitu, której imię badacze wywodzą od słowa oznaczającego „wiatr”
45

, kusiła, 

a następnie porzucała młodych mężczyzn, nie zaspokajając ich seksualnie
46

 bądź ich 

zniewalała i naginała do swojej woli. Zagrażała również noworodkom oraz kobietom w 

ciąży, a jej domeną były otwarte, rozległe przestrzenie
47

. Wzmianka o kobiecie – 

demonie pojawia się w sumeryjskim Eposie o Gilgameszu, datowanym na drugie 

tysiąclecie przed naszą erą
48

. Nie mówi on wiele o samej postaci, jednak wskazuje być 

może na źródło jej powiązań z hebrajską upiorzycą Lilith. Lilitu bowiem, nie mając się 

gdzie podziać, „uciekła na pustkowie
49

”, motyw ucieczki zaś jest kluczowy dla 

zrozumienia mitu o Lilith. Według wierzeń hebrajskich była ona pierwszą żoną Adama, 

od którego odeszła, gdyż przeciwna była męskiej dominacji w ich związku. Po rozstaniu 

z mężem miała zamieszkać w Morzu Czerwonym, gdzie, obcując z lubieżnymi 

demonami, wydawała na świat potworne potomstwo. Podobnie jak jej asyryjski 

pierwowzór, Lilith nocami wędrowała po świecie i mordowała noworodki. Inna wersja 

mitu kładzie nacisk na atrakcyjność tej istoty, która nocami zakradała się do domów i 

uwodziła mężczyzn, by płodzić z nimi pół ludzi, pół demony
50

.  

Cechami składowymi wampira, jakie odnaleźć można w postaci Lilith, są jej 

atrakcyjność, wzmożona aktywność w porze nocnej, jak również wysysanie życia – 

demonica nie tylko odbierała siły witalne nowo narodzonym dzieciom, a poprzez 

kradzież nasienia – także mężczyznom. 

Postać Lilith zdaje się stanowić syntezę kilku istot demonicznych o podobnych 

cechach, wśród których miejsce poczesne, jako najstarsza kulturowo, zajmuje wywodząca 
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się z mitologii mezopotamskiej Lamasztu. Była ona jedną z najgroźniejszych, a 

równocześnie najpopularniejszych istot w systemie wierzeń tego obszaru kulturowego. 

Jej imię wielokrotnie pojawia się w babilońskich zaklęciach, mających chronić ludzi i ich 

domostwa przed niszczycielskim działaniem demona mordującego dzieci i 

sprowadzającego wszelkie nieszczęścia
51

. Lamasztu najczęściej przedstawiano jako 

odrażającą kobietę o nagim ciele, głowie lwa i szponach drapieżnego ptaka
52

. Co istotne 

dla kulturowego obrazu wampira, demon ten potrafił jednak przybierać dowolne kształty i 

pod różnymi postaciami zakradać się do domów swoich ofiar. Zagrażała on, podobnie jak 

Lilit, przede wszystkim dzieciom i kobietom ciężarnym oraz w połogu, ale jako istota 

bezcielesna potrafił opętać dowolną osobę. Jego  aktywność związana była z nocą i nie 

ograniczała się do samego odbierania życia – Lamasztu często zsyłała choroby, przede 

wszystkim ból głowy i gorączkę, lubiła także pożywiać się ludzkim mięsem
53

. 

Podobne inklinacje wykazywała Estrie – kolejny żeński demon w folklorze 

hebrajskim. Istota ta miała w zwyczaju zamieszkiwać w wioskach, gdzie mogła 

swobodnie szukać ofiar. Byli nimi niemal wyłącznie mężczyźni, których traktowała 

również jako obiekt seksualny. Estrie, utożsamiana z wcielonym złem, była niezwykle 

trudna do pokonania, gdyż ludzkie mięso i krew zapewniały jej wygląd śmiertelniczki
54

. 

Motyw głodu i pragnienia wysuwa się na pierwszy plan również w przypadku 

empuz i lamii
55

 - dwóch greckich upiorzyc, które niejako przejęły rolę Lilith. Pierwsza 

z nich należała do orszaku bogini Hekate, patronującej czarnej magii i światu 

nadprzyrodzonemu. Empuzy potrafiły przybierać dowolne kształty, zarówno ludzkie, jak 

i zwierzęce, jednak szczególnie upodobały sobie postacie pięknych kobiet, gdyż te 

umożliwiały im realizację ich głównego celu – odbierania mężczyznom sił witalnych. 

Czyniły to uwodząc ich, a następnie wysysając krew swoich ofiar
56

. Inna wersja mówi 

o atakach na śpiących, niczego nieświadomych mężczyznach – w obu przypadkach 

jednak empuza dąży do zaspokojenia swojego głodu i uśmiercenia „kochanka”. 

Imię drugiego z wymienionych demonów wprost nawiązuje do aspektu 

nienasycenia, bowiem słowo to wywodzi się najprawdopodobniej od greckiego leksemu 
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„lamyros” oznaczającego osobę „żarłoczną”, zaś w odniesieniu do kobiety – także 

„bezwstydną”, „rozwiązłą”
57

. Fuzja dwóch czołowych atrybutów lamii - pragnienie krwi 

oraz pożądanie seksualne uległy trwałej kontaminacji w masowej wyobraźni w postaci 

sukkuba, czyli demona uwodzącego śpiących mężczyzn i nierzadko przejmującego nad 

nimi kontrolę
58

. Odbiciem owej fuzji są przypisywane wampirom praktyki zakradania się 

nocą do nieświadomych zagrożenia pięknych, młodych kobiet i wysysanie ich krwi 

połączone z aktem seksualnym, żywe zarówno w zbiorowej wyobraźni, jak i w tekstach 

kultury
59

. 

W postaci Lamii istotny jest aspekt przemiany. W mitologii była ona pierwotnie 

zwyczajną śmiertelniczką, w której zakochał się Zeus. Owocem ich związku było kilkoro 

dzieci, jednak zazdrosna o męża Hera nakazała je zgładzić. Śmierć potomstwa wpędziła 

Lamię w obłęd i zamieniła w potwora, w akcie zemsty mordującego dzieci innych ludzi i 

żywiącego się ich krwią
60

, co przybliża ją do mezopotamskiej Lilitu. Cezurą 

metamorfozy człowieka w upiora jest zazwyczaj śmierć, najczęściej ta gwałtowna lub 

przedwczesna
61

, która w przypadku Lamii nie była śmiercią ciała sensu stricto, dotyczyła 

zaś zakończenia przez nią żywota jako „zwyczajnej” kobiety i transformacji w demona.  

Ciekawym elementem składowym, tworzącym współczesny wizerunek wampira, 

który może mieć swoje źródło w greckich wierzeniach, jest bezbronność podczas snu. 

Hera, by uczynić swoją zemstę okrutniejszą, pozbawiła Lamię możliwości zaśnięcia, tak, 

by ta nigdy nie traciła z pamięci twarzy swych zabitych dzieci.  Zeus jednak ulitował się 

nad dawną kochanką i umożliwił jej chwile zapomnienia. By je osiągnąć, Lamia musiała 

wyjąć sobie oczy, a następnie odurzyć się winem. W takim stanie była całkowicie 

niegroźna dla ludzi
62

. Umożliwiający regenerację sił sen w przypadku wampira staje się 

zjawiskiem bardzo ambiwalentnym – chroni go przed niszczycielskimi promieniami 

światła, a jednocześnie czyni go nieszkodliwym i podatnym na atak. 

Demon żeński odznaczający się silnym związkiem ze śmiercią występuje także w 

folklorze arabskim pod postacią ghula. Należące do grupy dżinów, ghule wykazywały 

duże zdolności polimorficzne i potrafiły przybrać dowolny pożądany kształt, najczęściej 
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jednak zwabiały swoje ofiary pod postacią atrakcyjnych kobiet. Szczególne zagrożenie 

stanowiły dla podróżujących, penetrowały także groby, gdyż pożywiały się przede 

wszystkim zwłokami
63

. 

W opowieści o demonach żywiących się ludzką krwią obfituje mitologia indyjska. 

Niektóre z opisywanych przez nią istot przybierają kształty pięknych kobiet, inne zaś 

rezygnują z iluzji i napadaj swoje ofiary, najczęściej nocą, pod postacią szkaradnych, 

przerażających stworzeń. Uwodzą, gwałcą i wypijają krew, potrafią także opętać 

człowieka i zmusić go do podobnych praktyk
64

.  

Bóstwem o naturze wampirycznej jest hinduska władczyni wszechświata 

i królowa śmierci, Kali. W ikonografii przedstawiano ją na kilka sposobów, jednak 

najczęstszym wyobrażeniem była podobizna zmysłowej kobiety z długimi, ostrymi 

zębami i oczami ociekającymi ludzką krwią
65

. W każdej z wielu rąk dzierży narzędzie 

zbrodni bądź odciętą głowę swego męża, Sziwy, szyję jej zdobi naszyjnik z czaszek, talię 

– pas z uciętych rąk, zaś makabryczny wizerunek dopełnia wystający język, którym 

bogini zlizuje krew swych ofiar. Praktyką powszechną było uśmierzanie jej gniewu za 

pomocą krwi zwierząt, pojawiały się jednak również ofiary z ludzi
66

.  

Istotę bardzo podobną do wampira w tradycyjnym ujęciu odnaleźć można 

w mitologii chińskiej. Chiang – shih (Jiangshi) mógł zostać każdy, kogo dotknęła nagła 

bądź brutalna śmierć lub kto nie otrzymał należnego pochówku. Nie zaznawszy spokoju, 

dusza takiego nieszczęśnika ożywiała ciało i powracała do świata żywych jako okrutny 

demon, mordujący ludzi i pożywiający się ich krwią. Chiang – shih podróżował zawsze 

tylko nocą, potrafił latać, a szczególny pociąg odczuwał do kobiet, które niejednokrotnie 

gwałcił. Ochronę przed nim stanowiły czosnek i sól, unicestwić zaś mógł go jedynie 

ogień
67

.  

O powszechności motywu upiora wysysającego życie, a tym samym 

uniwersalizmie mających na celu oswojenie śmierci antropomorfizacyjnych praktyk 

świadczy wszechobecność i żywotność mitu wampirycznego we wszystkich kulturach 

i na wszystkich kontynentach. Zamieszkujący Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghanę i Togo 

lud Ashanti wierzy w istnienie Asanbonsam, wampira zamieszkującego drzewa 

i wysysającego krew swych ofiar za pomocą żelaznych haków wyrastających z dłoni 
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i stóp
68

. Według wierzeń plemienie Ewe z Ghany i Togo żaden rodzic nie mógł spać 

spokojnie - nocami wioski przemierzała bowiem Adze, krwiożercza wiedźma, skrywająca 

się pod postacią świetlika, która polowała na urodziwe dzieci
69

. Matki drżały o swoje 

potomstwo także w Ameryce Południowej – w Meksyku czyhała na nie Civatateo, zaś w 

Brazylii Bruja, znana także w Hiszpanii
70

.  

Funkcjonujący pod różnymi imionami, różniący się wyglądem, atrybutami, 

zachowaniem i proweniencją, wampiry całego świata zachowują wspólny, uniwersalny 

mianownik – łamią tabu, jakim jest śmierć i seks oraz, stanowiąca w wielu kulturach ich 

symbol, krew. Plugawe bądź piękne, odrażające lub pociągające, rozgaszczają się 

w zbiorowej wyobraźni każdej społeczności, gdyż „dokądkolwiek pójdziemy, [wampir] 

zawsze będzie szedł za nami
71

”. 

 

 

1.2. Upiór, martwiec, wypierz, strzyga… Miejsce wampira 

w demonologii słowiańskiej 

 

Mit wampiryczny rozprzestrzenił się w Europie prawdopodobnie dzięki 

Słowianom, uważanym dziś powszechnie za ojców współczesnego wyobrażenia 

krwiopijcy, chociaż, jak wykazałam w poprzednim podrozdziale mojej pracy, koncepcja 

demonicznej istoty żywiącej się krwią pozostaje uniwersalna. Folklorysta i poeta doby 

romantyzmu, Ryszard Wincenty Berwiński, sugerował, iż nie można jednoznacznie 

wskazać miejsca narodzin owego mitu, gdyż powstał on „u Greków i Słowian w jednym i 

tym samym czasie
72

”, tym samym więc idea wampira stanowi syntezę różnych 

wyobrażeń wynikających z lęku przed śmiercią, jak również przed powracającymi z 

grobu zmarłymi. Rozpowszechnione przekonanie, iż to Słowiańszczyzna stanowi kolebkę 

wampiryzmu, ma swoje źródła zarówno w spopularyzowanym w romantyzmie folklorze 

słowiańskim, w którym poczesne miejsce zajmowały wszelkiej maści upiory i demony, 

jak również w etymologii samego słowa. 
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Jednym z podstawowych zrębów kultury romantycznej było poszukiwanie źródeł 

polskości, utożsamianych z tym, co najbardziej pierwotne, czyste i odległe od naszych 

czasów. Idea „powrotu do korzeni” pojawiła się w Europie pod koniec XVIII wieku jako 

reakcja na „bezduszne”, naukowe rozumowanie oświecenia. Uwypuklała ona wagę 

przeszłości, szczególnie tej zamierzchłej, w której ukształtować się miały fundamenty 

duchowej tożsamości narodów
73

. Polska, złakniona mitów o wielkości i świetności, 

okazała się podatnym gruntem dla owej koncepcji. Pierwsi folkloryści i etnografowie
74

 

zbierali ludowe pieśni, legendy, przysłowia „w atmosferze romantycznego entuzjazmu 

dla kultury ludowej i jej przejawów w dziedzinie słowa
75

”. „Mistyczno – ludowa” 

orientacja
76

 romantycznego folkloru zyskała grono zwolenników, zarówno wśród 

badaczy, jak i artystów. Wierzyli oni, iż w prasłowiańskich opowieściach tkwi prawda o 

kwintesencji polskiej natury. W 1854 roku ukazała się pozycja stanowiąca kamień 

milowy w polskich badaniach nad wierzeniami Słowian – Studia o literaturze ludowej ze 

stanowiska historycznej i naukowej krytyki poety, tłumacza i folklorysty Ryszarda 

Berwińskiego. Publikacja ta, ciesząca się sporą popularnością, zapoczątkowała swoistą 

„modę” już nie tylko na poszukiwanie i zbieractwo pamiątek po dawnej kulturze 

mieszkańców wsi, lecz przede wszystkim na naukową analizę i interpretację składników 

polskiego folkloru
77

.  

Drugim istotnym czynnikiem sytuującym ojczyznę mitu wampirycznego 

w środkowej i wschodniej Europie jest pochodzenie wyrazu „wampir”. Badacze zjawiska 

do dzisiaj pozostają podzieleni w kwestii dokładnej etymologii leksemu. Część wywodzi 

go z języka tureckiego („ubyr” – wiedźma, zły duch)
78

, część – z grecki  („wampiras
79

”), 

jednak zdecydowana większość przychyla się do teorii, według której słowo to narodziło 

się na terenie Słowiańszczyzny. Jednym z jej zwolenników był Aleksander Bruckner, 

który uważał, iż tereny zamieszkiwane przez ludy słowiańskie stanowiły epicentrum 

wierzeń w ten rodzaj istot demonicznych, pierwotną formą wyrazu zaś był „wąpir”, 
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przekształcony później w „upir”. Miejsce narodzin samego słowa upatrywał Bruckner, 

podobnie jak Kazimierz Moszyński, na Bałkanach, jednak obaj badacze wywodzili je od 

zupełnie innych leksemów. Zdaniem pierwszego, cząstka „pir” („pyr”) pochodzi od 

„pierza”, a dalej – „latania
80

”, drugi zaś wywodził etymologię słowa od 

serbskochorwackiego „opir” - wydęty
81

. Obie interpretacje oddają najistotniejszą cechę 

tej grupy demonów – wysysanie krwi. W pierwszej z nich wampir przedstawiony jest 

jako nocny ptak o ostrym dziobie, służącym do atakowania swych ofiar; druga kładzie 

nacisk na stan, w jakim znajdował się demon po wypiciu krwi (był nią napełniony, a więc 

dosłownie – wydęty), a także nawiązuje do fizycznego rozkładu zwłok
82

. 

Według Brucknera na ziemiach polskich wyraz „wampir” brzmiał początkowo 

„wąpirz”
83

, zaś Bohdan Baranowski podaje formy „wąpierz” lub „wampierz
84

”. 

Nomenklatura wampiryczna na terenie Słowiańszczyzny była bardzo bogata, co wynikało 

z dużego rozpowszechnienia wiary w demony na tym terenie. Oprócz wcześniej 

wymienionych funkcjonowały również nazwy takie jak: martwiec, upiór, wieszczy, wupi, 

wuki, upyr, łupisz, strzyga, strzygoń, upierczi, upierzyca, eretika czy nawia
85

. Cechy 

poszczególnych istot w większości pokrywały się ze sobą, świadcząc o terminologicznym 

rozwarstwieniu tego samego pojęcia, jądro którego stanowiło przekonanie o możliwości 

powrotu zmarłych zza grobu. Skondensowana definicja Erberto Petoi podaje, iż wampir 

jest „duchem zmarłej osoby lub jej trupem, ożywionym przez własnego ducha lub 

demona, który powraca, żeby zakłócać spokój żywym, pozbawiając ich krwi lub jakiegoś 

podstawowego organu w celu zwiększenia własnej witalności
86

”. Nieokiełznana 

wyobraźnia Słowian
87

 nadała tej postaci szereg intrygujących i niesamowitych cech, przy 

czym każde kolejne jej określenie niesie ze sobą nowe, dodatkowe znaczenia. 

I tak wyznacznikami wampira były napuchnięte ciało (zarówno z powodu 

pośmiertnego rozkładu, jak i wypełniania krwią), ostre zęby, długie i czerwone 

paznokcie, przeraźliwie blada twarz, dziki wzrok i wstrętny zapach z ust
88

. Jednak do 
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tego zestawu typowych cech nieumarłego lokalne wierzenia dodały znacznie więcej. 

Niektóre upiory nie były blade, wręcz przeciwnie – mocno rumiane (istniało nawet 

powiedzenie „rumiany jak upiór
89

”). Czerwona twarz charakteryzowała także osoby 

mające po śmierci przemienić się w upiora
90

. Wzrok upiora mógł świecić i przeszywać, 

mógł też być nie do uchwycenia, gdyż niektóre demony trzymały powieki kurczowo 

zaciśnięte. Wampira można było rozpoznać po charakterystycznych sinych plamach na 

plecach, jednak niektóre z nich miały czarne plecy lub w ogóle nie posiadały tej części 

ciała. Część demonów potrafiła latać lub przemieniać się w nietoperze, ale także inne, 

znacznie pospolitsze zwierzęta, takie jak psy, koty czy świnie. Niektóre upiory zaś 

charakteryzował dziwaczny sposób poruszania się do tyłu
91

. 

Większość nazw w bogatej terminologii słowiańskiego wampira odnosi się do 

istoty charakteryzującej się mniej więcej tym samym zestawem cech. Klasyczny wampir 

to według Władysława Kopalińskiego „duch zmarłego odstępcy, kacerza, osoby wyklętej, 

zbrodniarza, powracający na świat w postaci olbrzymiego nietoperza, aby wysysać krew 

ludzi śpiących, którzy wtedy sami z kolei stają się wampirami
92

”, a więc człowiek, 

którego ciało po śmierci ożywa i który wychodzi z grobu, by dręczyć żywych, najczęściej 

wypijając ich krew. Większość badaczy w ten sam sposób definiuje upiora, stawiając tym 

samym znak równości pomiędzy tymi dwoma demonami. Kopaliński traktuje upiora jako 

nazwę zbiorczą dla wszelkich istot demonicznych, które były niegdyś ludźmi i które po 

śmierci zostały ożywione za pomocą ciemnych mocy, by błąkać się po świecie i wysysać 

ludzką krew
93

. Podobnie terminy te traktuje Krzysztof Tęcza, dla którego słowo „upiór” 

stanowi synonim duszy zmarłego powracającej i nawiedzającej żywych ludzi
94

. 

Na ogromną żywotność i popularność wiary w wampiry/upiory duży wpływ miała 

mnogość powodów, dla których, według ludowej wyobraźni, ludzie przeobrażali się w te 

istoty. „Bezgraniczna dzikość wyobrażeń wampirycznych u Słowian
95

” sprawiła, że 

niemal każdy był zagrożony przemianą w demona. Do najpowszechniejszych przyczyn 

należały: brak pochówku lub pochówek niekompletny (brak jakiegoś istotnego elementu 

w przebiegu samego rytuału lub niekompletne czy nieodpowiednie „wyposażenie” 
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nieboszczyka, np. pochowanie zmarłego w starym ubraniu), śmierć nagła (np. w wyniku 

wypadku) lub samobójcza, śmierć w połogu, brak sakramentu chrztu lub bierzmowania, 

podeszły wiek, defekt anatomiczny (duże zęby, ogon, garb), nieuczciwość, niemoralne 

życie, łamanie zasad lokalnej społeczności, choroby, kalectwo czy niepełnosprawność. 

Ale upiorem można było zostać ze znacznie błahszego powodu, np. z powodu 

nierównego oddechu lub po prostu bycia zbyt posępnym
96

. Tradycyjnie w wampira 

zamieniali się ludzie parający się magią, przeklęci, urodzeni w wyniku złamania jakiegoś 

zakazu (np. dzieci z kazirodczych związków czy poczęci w czasie miesiączki matki) oraz 

osoby mające kontakty z upiorem (ugryzienie, stosunki seksualne, karmienie przez matkę 

– upiora). O bycie demonem oskarżano także ludzi wykazujących podobieństwo do niego 

(między innymi silne owłosienie, duże zęby, bladość lub silnie zarumieniona cera) oraz 

jednostki nienależące do lokalnej wspólnoty
97

. 

Nieszczęśnik, który uległ przemianie w wampira, nie mógł zaznać spokojnego snu 

wiecznego i nocami wstawał z grobu, by nawiedzać i nękać żywych. Niektóre upiory 

powracały do swoich domów, by tam uprzykrzać życie swoich bliskim, lub wędrować po 

wsi, jęcząc żałośnie i sprowadzając choroby, pomór bydła lub nieurodzaj. Inne, znacznie 

groźniejsze, atakowały ludzi. Najczęściej upatrzoną przez siebie ofiarę odwiedzały 

wielokrotnie, pastwiąc się nad nią, wysysając jej krew i odbierając siły, a finalnie – 

pożerały lub doprowadzały do jej śmierci z wycieńczenia
98

. Zdarzały się upiory 

nieobawiające się światła dziennego, które wspinały się na wieżę kościelną, by krzykiem 

zabijać niewinnych mieszkańców wsi – tę szczególną odmianę zwano wieszczem, gdyż 

wymawiając czyjeś imię, przepowiadał śmierć tej osoby
99

. 

Ludowa inwencja stworzyła wiele sposobów ochrony przed upiorami/wampirami. 

Zmarłych, podejrzewanych o wampiryzm, wynoszono z domu osobnym wyjściem
100

, a 

następnie stosowano pochówek antywampiryczny, polegający na specjalnym ułożeniu 

zwłok (obcięcie głowy i ułożenie jej między nogami, odcięcie nóg, ułożenie ciała twarzą 

do dołu lub spalenie
101

). Istniało wiele pomniejszych rytuałów, mających zapewnić 

żywym ochronę przed niepożądanym powrotem umarłego. I tak zatrzymać wampira w 
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ziemi można było poprzez umieszczenie mu w ustach główki czosnku, kawałka żelaza 

lub monety
102

, poprzez wsypanie do trumny głogu, tarniny lub dzikiej róży, posypanie 

grobu makiem, ułożenie na nim stosu kamieni
103

 czy wbicie w język i za paznokcie 

cierni
104

. Katalog zwyczajów antywampirycznych jest niezwykle bogaty
105

 i obfituje w 

makabryczne instrukcje traktowania zwłok, w tym przebijanie serca bądź głowy, 

odrąbywanie członków, palenie czy ćwiartowanie. Okrucieństwo, z jakim Słowianie 

odnosili się do ciał rzekomych upiorów dobitnie świadczy o skali strachu przed zmarłymi 

i ich dręczącą aktywnością. 

Istotą młodszą od wampira na gruncie słowiańskim jest strzyga lub, w wersji 

męskiej i mniej popularnej, strzygoń. Postać tę opisuję w rozdziale 6. W folklorze tym 

czas szczególny stanowiła noc, kiedy to niebo we władanie przejmował księżyc – miernik 

czasu, oko zaświatów, otwierający drogę duchom i upiorom
106

. Noc właśnie była 

ulubioną porą demonów wampirycznych, do których zaliczyć możemy również zmory, 

nocnice i płaczki. 

Cechą wspólną wszystkich trzech gatunków demonów była ich silnie 

zaakcentowana kobiecość. Zmory (mary) były duszami ludzi zmarłych (rzadziej) bądź 

żyjących, które opuszczały w czasie snu swe cielesne powłoki. Osoba taka pozostawała 

całkowicie nieświadoma swojej dwoistej natury, chociaż istniały wyraźne wskazówki, kto 

mógł przeistaczać się w zmorę. Powszechnie wierzono, że los taki czekał siódmą (nieco 

rzadziej szóstą lub ósmą) z rzędu córkę tych samych rodziców lub kobietę o dwóch 

duszach (pod warunkiem, że wcześniej nie stała się ona strzygą). Predyspozycje do bycia 

marą miały również niemowlęta płci żeńskiej, których matki w czasie ciąży przeszły 

pomiędzy innymi brzemiennymi kobietami lub nad którymi wymówiono błędnie formułę 

Zdrowaś Mario (Zmoraś Mario). Zmorami często stawały się również matki pozbywające 

się swoich dzieci
107

, zaś po pojawieniu się na terenie Słowiańszczyzny chrześcijaństwa, 
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również osoby nieochrzczone
108

. Leonard J. Pełka zwracał uwagę na oryginalność zmory 

na tle innych demonów słowiańskich, gdyż jako dusza osoby śpiącej, czyli żywej, była 

ona istotą jedynie po części demoniczną
109

. 

Ofiarę mary można było łatwo rozpoznać po jej wyczerpaniu fizycznym, pomimo 

wielu godzin wypoczynku, a także po śladach zębów i pazurów. Doskonałą porą do ataku 

dla demonów była noc, gdyż człowiek pogrążony we śnie, zgodnie ze słowiańską 

koncepcją dualistycznej duszy
110

, stawał się bezbronny i podatny na wpływ sił zła. Czas 

ten wykorzystywały zmory, zakradając się do domów i przyduszając swoje ofiary, by 

nagłym przyciśnięciem spowodować uderzenie krwi do głowy, którą następnie mogły się 

pożywić. Zaatakowani, a byli nimi najczęściej ludzie młodzi śpiący na wznak, ale także 

położnice i osoby, do których mara czuła urazę bądź niechęć, jęczeli przez sen, pocili się 

obficie i rzucali na łóżku, po przebudzeniu zaś, oprócz braku energii, skarżyli się na 

uczucie ciężkości w klatce piersiowej.  

Demony te nie były tak groźne jak wampiry czy strzygi, rzadko bowiem 

doprowadzały do śmierci swoich ofiar. Wysysając ich krew i energię, były od nich 

niejako zależne, starały się więc jak najdłużej zachować je przy życiu. Zdarzało się 

jednak, że w ataku szału zmora mogła nieopatrznie udusić swego „żywiciela”. 

Niebezpieczeństwo stanowiły one także dla zwierząt, zwłaszcza koni, które zmuszały do 

wycieńczającego galopu lub na które sprowadzały pomór. Łakomstwo zmór nie znało 

granic – wysysały one soki z roślin, dusiły ciernie, a nawet kamienie
111

. 

Przebiegłość tej półdemonicznej istoty polegała na jej różnorodnych 

umiejętnościach. Żadne, nawet najgrubsze drzwi, nie stanowiły dla niej przeszkody, 

bowiem zmora potrafiła wślizgnąć się do upatrzonego domu nawet najmniejszą szparą, 

posiada także zdolność otwarcia każdego zamka
112

. Niełatwo było ją rozpoznać, gdyż 

przybierała najróżniejsze kształty. Spośród zwierząt najczęściej wybierała postacie kota, 

łasicy, myszy, żaby, ćmy bądź szczura, nierzadko też maskowała swą obecność 
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w drobnych przedmiotach, takich jak igła, nitka, pióro czy źdźbło słomy
113

. Najczęściej 

jednak miała ukazywać się pod postacią widmowej kobiety o wydłużonych kończynach i 

przeźroczystym ciele, która powolnym krokiem przemierza daną wieś
114

. Osoby 

nawiedzane przez zmorę starały się oszukać ją, kładąc się w łóżku odwrotnie, śpiąc na 

brzuchu lub zupełnie zmieniając miejsce spania, jednak były to praktyki ryzykowne, gdyż 

rozwścieczona zmora mogła w akcie zemsty przebić serce ofiary nożem. Do 

bezpieczniejszych sposobów należało obłożenie łóżka suszonymi ziołami lub czymś 

ostrym, a także obiecanie zmorze czegoś do jedzenia
115

. Wiele nowych sposobów na 

ochronę przed zakusami zmory, podobnie jak i innych istot nocnych, wprowadziło 

chrześcijaństwo. Należały do nich modlitwa, znak krzyża na drzwiach, posiadanie przy 

sobie wody święconej w czasie snu lub obrazka św. Benedykta
116

. 

Istotami często mylonymi ze zmorami są nocnice (płaczki). W odróżnieniu od 

mar, są one stworzeniami w pełni demonicznymi, tzn. nie mają już w sobie pierwiastka 

ludzkiego. Wyobrażano je sobie jako długonogie i długowłose kobiety, zamieszkujące 

pola i lasy, które nocami zakradają się do ludzkich domostw, by dręczyć niemowlęta 

i doprowadzać je do płaczu (stąd ich druga nazwa – płaczki).  Wierzono, że nocnicami 

mogły stać się dusze panien zmarłych pomiędzy zapowiedziami a ślubem lub po prostu 

grzesznych kobiet
117

. 

Demony nocne egzystowały w świadomości Słowian na bazie lęków przed 

ciemnością, niosącą niebezpieczeństwo „zniszczenia przez wypicie krwi, pożarcie, 

pochłonięcie żywcem
118

”. Istotą bliską w tym aspekcie wampirowi jest paradoksalnie 

wilkołak
119

 (wilkołek), czyli człowiek posiadający umiejętność przemiany w wilka
120

. 

Transformacja jednostki ludzkiej w zwierzę była i jest znana wszystkich ludom na całym 

świecie
121

, Europejczycy zaś, w tym ludy słowiańskie, szczególnie upodobali sobie wilka, 

jako że od zarania dziejów stanowił on dla człowieka zagrożenie i „konkurencję” w 

zdobywaniu pożywienia. Niszczenie żywego inwentarza oraz ataki na ludzi, zwiększające 

swą częstotliwość w czasie wojen i epidemii chorób, a także jego nocny i samotniczy tryb 
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życia sprawiły, że wilk jawił się jako wyjątkowo groźny posłaniec śmierci i wszelkich 

nieszczęść, wysłannik demonów i bestia nastająca na ludzkie życie
122

. Jednocześnie jego 

siła fizyczna, inteligencja oraz niezależność budziły podziw i zachwyt
123

. Te 

ambiwalentne uczucia legły u podstawy pozycji wilków w kulturze ludów europejskich , 

a także samych wierzeń dotyczących wilkołactwa (likantropii). 

Według Bohdana Baranowksiego na terenie samej Polski istniały trzy formy 

wilkołactwa. Pierwsza z nich dotyczyła ludzi o szczególnych zdolnościach (najczęściej 

czarownikach), którzy świadomie i celowo dokonywali własnej transformacji. Innym 

rodzajem likantropii były bezwiedne przemiany, których ofiarami byli najczęściej 

nieszczęśnicy o pogańskiej duszy, będącej rezultatem zaniedbań podczas ceremonii 

chrztu. Wilkołakiem, tak jak i upiorem, mogła także stać się osoba o dwóch duszach 

(jedna z nich była ochrzczona, druga jednak pozostawała pogańska, czyli „wilcza”). 

Ostatnią formą wilkołactwa jest zdolność przemiany innych osób. Ofiary czarów 

znacząco jednak różnicy się od innych sobie podobnych istot, nie łaknęły bowiem 

ludzkiego mięsa, pragnęły jedynie towarzystwa swoich bliskich i powrotu do dawnego 

życia
124

. 

Prawdziwe zagrożenie stanowił inny rodzaj wilkołaka, jakim była dusza 

grzesznika pokutująca w ciele wilka. Taka istota, oprócz sprowadzania żywych na złą 

drogę
125

, przejawiała wszelkie zachowania charakterystyczne dla tego rodzaju demonów, 

a więc okrucieństwo, nienawiść do ludzi i pragnienie krwi. Zachowania wilkołaka jawiły 

się tym straszniejsze, że, jako istota o naturze dychotomicznej, a więc zwierzęcej, ale też 

człowieczej, obdarzony był on ludzką mentalnością i świadomością
126

. Jego działania 

były więc celowe i nakierowane przeciw człowiekowi. Największym zagrożeniem ze 

strony wilkołaka była jego zdolność do antropofagii, co sytuowało go pośród 

największych wrogów ludzkości
127

. Co znamienne, wilkołaki na swe ofiary najchętniej 

wybierały osoby młode, zwłaszcza dzieci
128

.  
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Już sama nazwa demona charakteryzuje jego naturę. Wilkołak to wilk, który 

łaknie krwi
129

. Jego pragnienie jednakże może sięgać dalej, w sferę erotyczną – 

w ludowych opowieściach odnaleźć można powtarzający się motyw mężczyzny, który po 

przemianie rzuca się na swoją żonę lub kochankę
130

. Akt kanibalizmu ma tutaj dwa 

poziomy – dosłowny, czyli zjedzenie człowieka, jak również ukryty, odwołujący do 

pożądania seksualnego. Sadystyczny wręcz erotyzm zdaje się tu ukrywać, jak i 

w przypadku wampira, pod postacią wyuzdanej, okrutnej konsumpcji. 

Silny związek wampiryzmu z wilkołactwem podkreślał Aleksander Bruckner, 

twierdząc, iż wampir to pośmiertna forma wilkołaka
131

. Z jego perspektywy więc oba te 

demony były tak naprawdę dwiema formami tej samej istoty. Podobne stanowisko 

przyjmowało wielu badaczy, między innymi Jan Wagilewicz, Kazimierz Władysław 

Wójcicki czy   Ryszard Wincenty Berwiński, upatrując w tych dwóch leksemach nazw 

synonimicznych
132

. Theresa Bane w swojej encyklopedii wampirów zawarła wiele istot, 

biorących swoją genezę od wilka, takich jak volkolak, vrukolak, vudkolak czy 

wukodlak
133

. Według Adolfa Czernego szczególną tendencję do łączenia postaci wampira 

i wilkołaka wykazywali Serbochorwaci
134

. Na Bałkanach wierzono w istnienie 

pochodzącej z Grecji odmiany wampira, zwanej brukołakiem. Będąca nią osoba potrafiła 

zapaść w wielogodzinny sen, podczas którego jej wilcza dusza przemierzała świat w 

poszukiwaniu krwi i ludzkiego mięsa. Po śmierci zaś przeistaczała się w wampira
135

. 

Zarówno wampir, jak i wilkołak, łamią nienaruszalne tabu, jakim jest spożywanie 

ludzkiego ciała. O ile jednak wampir żywi się krwią, niosącą ambiwalentne konotacje, 

zarówno negatywne (ból, śmierć), jak i pozytywne (życie, siły witalne), o tyle wilkołak 

jednoznacznie dąży do zagłady człowieka poprzez jego pożarcie  i pochłonięcie. 

Warto zwrócić uwagę, iż problemy z określeniem statusu ontologicznego wampira 

i wilkołaka wynikają z ich nieprecyzyjnego wizerunku w ludowej demonologii, która, 

jako oralna, cechuje się wariantywnością brakiem systematycznego uporządkowania. 

Ludowe opowieści nie przekazują jednego, spójnego wzorca wampirzych czy 

wilkołaczych zachowań – wręcz przeciwnie, każda z nich wnosi coś nowego i 
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odmiennego, co pogłębia wrażenie chaosu. W tradycji ustnej nie istniała żadna 

klasyfikacja istot demonicznych, a „każdy widział wampira takiego, jakiego sobie 

życzył”
136

. Prób pewnej segregacji podjęli się dopiero dziewiętnastowieczni badacze 

folkloryści, jednak rezultat ich prac nie może zostać uznany za jedyny i właściwy, gdyż 

operowali oni materiałem zbyt niejednorodnym i obejmującym całe mnóstwo wariantów, 

zarówno tych zależnych od położenia geograficznego, jak i nawet indywidualnych 

jednostek i ich immanentnych wyobrażeń na temat danego zjawiska. 

Silna pozycja istot wampirycznych w mitologii Słowian wynikała z wizji tych 

ludów dotyczących przenikania się świata żywych i zmarłych. Niejasna granica między 

nimi (zwyczajny śmiertelnik mógł stać się upiorem), w połączeniu z próbami objaśniania 

sobie trudnych do wytłumaczenia nieszczęść spowodowała, iż „upiór (wampir) i strzygoń 

(strzyga) jeszcze w XIX wieku były jednymi z najaktywniejszych demonów w świecie 

archaicznej wyobraźni „ludu wiejskiego" na naszych ziemiach
137

”. O szczególnej roli 

upiora w słowiańskim systemie wierzeń przekonany był Adam Mickiewicz, według 

którego stanowił on podstawę słowiańskiej wizji zaświatów i który stwierdził, iż nawet 

„jeśli wśród tego ludu znajdą się jednostki które przez stykanie się z klasami 

oświeconymi zaniedbały praktyk religijnych albo zapomniały doszczętnie katechizmu, to 

nie masz tan nikogo, kto by zatracił wiarę w udzielny byt duchów po śmierci
138

”. 

 

 

1.3. Od „żywych” trupów do Draculi. Rumuńskie korzenie 

wampiryzmu 

 

W procesie tworzenia mitu wampirycznego miejsce szczególne na mapie 

Europy zajmują Siedmiogród, Wołoszczyzna i Transylwania, czyli dzisiejsza 

Rumunia. Nie tylko ze względu na postać najsłynniejszego krwiopijcy w historii 

literatury, Vlada Draculi, lecz przede wszystkim na bogatą tradycję wampiryczną 

w tym rejonie, co skłoniło Brama Stockera do uczynienia Transylwanii literacką 

ojczyzną krwiopijców. 
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Głębokie zakorzenienie się wiary w powracających zza grobu umarłych w 

Rumunii ma swoje odbicie zarówno w bogatej nomenklaturze wampirycznej, jak 

również dużej liczbie dokumentów dotyczących działalności tych istot. Wśród 

nich szczególnie interesująco jawią studia konkretnych przypadków i katalogi 

gatunków wampirycznych
139

. Powszechność owej wiary wynika ze specyficznych 

przekonań na temat życia i śmierci. Według rumuńskiej tradycji ludowej dusza nie 

może opuścić ciała przed upływem czterdziestu dni od chwili zgonu
140

. W tym 

czasie zmarły narażony był na wiele niebezpieczeństw, z których największym i 

najczęściej spotykanym była przemiana w wampira. Powszechne i 

usankcjonowane prawnie były ekshumacje zwłok w celu sprawdzenia, czy dana 

osoba stanowi zagrożenie dla mieszkańców lokalnej wspólnoty. Zwyczajowo 

stosowano kilkuletni okres ochronny: trzy lata w przypadku dziecka, pięć – gdy 

zmarłym było dziecko lub nastolatek, siedem – osoba dorosła. Brak widocznego 

rozkładu pozwalał przypuszczać, że miano do czynienia z wampirem
141

.  

Najczęściej jednak piętno wampiryzmu towarzyszyło człowiekowi jeszcze 

za życia. Predysponowani do przemiany były przede wszystkim dzieci urodzone 

w „czepku”, ludzie, którzy dopuścili się zbrodni lub parali magią, a także 

samobójcy. Pozostałe przyczyny również były analogiczne do tych występujących 

w wierzeniach Słowian (brak chrztu, niewłaściwy ceremoniał pogrzebowy, brak 

pochówku, itp.)
142

. Ich wielość, a także fakt, że pośmiertnie przemianie mógł ulec 

każdy, nawet jeśli nie wykazywał za życia żadnych objawów, uczyniły zjawisko 

wampiryzmu powszechnym i oczywistym. Jedna z rumuńskich baśni ludowych 

podaje, że niegdyś „wampiry były tak liczne jak źdźbła trawy (…) [oraz] 

wędrowały pomiędzy żywymi
143

”. Nie dziwi zatem fakt, iż aż do końca XIX 

wieku Rumunia była świadkiem wielu nieuzasadnionych ekshumacji, którym 

nierzadko towarzyszyło rytualne zbezczeszczenie zwłok. Do najpopularniejszych 

metod rozprawiania się z wampirami należało przebicie lub usunięcie serca, który 

to organ uważano za siłę napędzającą wszelkie działania upiora. Czasem 
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praktykom tym towarzyszyło palenie lub ćwiartowanie zwłok, które następnie 

rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom lub sproszkowywano i dodawano do 

mleka jako rodzaj napoju leczniczego. Mniej drastycznymi sposobami było 

umieszczenie w ustach nieboszczyka główki czosnku, polanie trumny święconą 

wodą lub obłożenie jej gałęziami dzikiej róży
144

. 

Rumuński folklor zawiera niespotykaną w innych ludowych wierzeniach 

klasyfikację wampirów, według której wyróżnić można dwa główne rodzaje tych 

istot: wampiry „żywe” oraz „umarłe”
145

. Pierwszą grupę („strigoii vii”) tworzyli 

ludzie posiadający zdolność wysyłania nocami swej duszy na rozdroża, gdzie 

wraz z innymi sobie podobnymi istotami knuli przeciwko zwykłym 

śmiertelnikom. Żywymi wampirami byli przede wszystkim czarownicy 

i wiedźmy, czyli osoby poświęcające się zgłębianiu tajników sztuki zakazanej – 

czarnej magii, z czego mogło wynikać przekonanie, iż wampiry rodzą się ze 

związków czarownic i diabła
146

. Strigoii vii wysysali energię z ludzi, potrafili 

także przybierać kształty zwierząt, takich jak kot, pies, kruk czy wilk
147

. Żywe 

wampiry posiadały liczne umiejętności, takie jak obdarowywanie kobiet pięknem 

czy władza nad deszczem
148

. Jako słudzy ciemnych mocy, którzy nie mogli 

zaznać spokoju po drugiej stronie, po śmierci zamieniali się w wampiry umarłe 

(strigoii morti), znacznie niebezpieczniejsze, bo nastające na życie ludzi i zwierząt 

poprzez wysysanie ich krwi
149

. Odrębnym gatunkiem wampira był varcolac 

(varcolaci), istota demoniczna, którą ludowa wyobraźnia przedstawiała jako parę 

– najczęściej ogromnych psów, ale istniały również warianty nieochrzczonych 

bliźniąt czy dzieci zrodzonych ze związku przeklętych przez Boga kobiety i 

mężczyzny
150

. Varcolac był prawdopodobnie najpotężniejszym wśród rumuńskich 

wampirów. Podobnie jak strigoii mortii, żywił się ludzką krwią i potrafił 

przybierać kształt zwierząt, jednak jego największą umiejętnością było 

powodowanie zaćmienia słońca lub księżyca. Vircolac mógł tego dokonać jedynie 

w czasie snu, będąc w stanie swoistego transu, kiedy wysyłał swoją duszę na 

wędrówkę poza ciało. Zbudzony z niego nie mógł odnaleźć drogi powrotnej. 
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Według niektórych wierzeń „połykając” księżyc lub słońce varcolaci służą Bogu, 

który posyła je, by ludzie mogli odpokutować swoje grzechy i nawrócić się na 

właściwą drogę
151

. 

Osobną kwestię stanowią strzygi i ich związki z wampirami. Rumuni nie 

utożsamili tych dwóch gatunków istot. Strzygami nazywali wiedźmy, posiadające 

umiejętność wysyłania swej duszy w postaci punktów światła i które po śmierci 

nie mogły zaznać spokoju. Charakterystyczne dla nich były budzące zachwyt 

grupowe nocne tańce, po zakończeniu których strzygi mogły szkodzić ludziom na 

różne sposoby
152

. 

Powszechność możliwości przemiany w wampira znalazła swoje 

odzwierciedlenie w mnogości rytuałów, mających na celu zabezpieczenie siebie 

bądź innych przed taką ewentualnością. Największą grupę stanowiły te związane 

z ceremoniałem pogrzebowym, a należały do nich między innymi oczyszczenie 

domu zmarłego, ułożenie w jego dłoniach zapalonej świecy, czuwanie przy jego 

łożu, wyniesienie trumny z domu w kierunku słońca, przymocowanie do niej 

stroju zmarłego, ułożenie go twarzą ku ziemi, okaleczenie ciała zmarłego, 

owinięcie go siecią, umieszczenie w trumnie piasku lub nasion czy też ostrych 

przedmiotów, takich jak np. krzyż, sierp czy ciernie
153

. Dzieci urodzone w 

„czepku” matki ratowały poprzez złożenie w kościele ofiary, a następnie spalenie 

„czepka” i podanie go do wypicia dziecku razem z mlekiem
154

. W dni wzmożonej 

aktywności demonów, takie jak okres Wielkanocy, Bożego Narodzenia oraz 

wigilię świętego Andrzeja i świętego Jerzego, by ochronić swoje domy przed 

atakiem wampirów mieszkańcy Rumunii rozwieszali wokół okien i drzwi girlandy 

czosnku, gasili wszystkie światła, zakrywali lustra i układali naczynia do góry 

dnem. Wykorzystywano Noce starano się wówczas spędzać na modlitwie lub 

czuwaniu i pod żadnym pozorem nie odpowiadać na imienne wołanie, gdyż 

mogło ono pochodzić od wampira, a odpowiedź była równoznaczna z 

zaproszeniem go do swojego domu
155

. 

Nie ulega wątpliwości, że pozycja Rumunii jako ojczyzny wampirów to 

jednak głównie zasługa legendy Vlada Draculi, wykorzystanej i rozsławionej na 
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cały świat przez wydaną w 1897 roku powieść Irlandczyka brama Stockera. Vlad 

Tepes, bo tak brzmiało prawdziwe nazwisko historycznego pierwowzoru wampira 

– arystokraty, władał Wołoszczyzną w XV wieku, w okresie tureckiej ekspansji 

na północy Europy. Jako człowiek głęboko religijny oraz członek Zakonu Smoka, 

organizacji stawiającej sobie za cel obronę chrześcijaństwa przed jego 

nieprzyjaciółmi, Tepes wsławił się licznymi bojami z Imperium Osmańskim
156

. 

Rumuni po dziś dzień widzą w nim bohatera narodowego, przez serbskiego 

pisarza Miodraga Bulatovića nazwanego „prawdziwym i najbardziej 

spontanicznym bojownikiem o chrześcijańskie ideały
157

”. Zaskakuje zatem fakt, 

że współcześnie Vlad Tepes to symbol wyrafinowanego okrucieństwa 

i pierwowzór najsłynniejszego krwiopijcy, a więc postaci demonicznej, toczącej 

walkę z Bogiem. Według Bulatovića Dracula stał się ofiarą społecznej potrzeby 

posiadania „swojego” wampira
158

, do roli którego pasował doskonale w wyniku 

propagandy, wytoczonej przeciwko niemu przez politycznych przeciwników. 

Oskarżany o niewyobrażalne okrucieństwa, zyskał sławę szaleńca i sadysty
159

. 

I chociaż według źródeł historycznych Tepes faktycznie nie stronił od 

makabrycznych i wyrafinowanych tortur (nabijanie na pal zarówno wrogów, jak i 

poddanych nadało mu przydomek „Palownik”), to należy pamiętać, że w tamtym 

okresie podobne praktyki były powszechnie stosowane
160

. „Czarnej” legendzie 

sprzyjało także samo nazwisko hospodara. Słowo „dracul” w języku rumuńskim 

oznacza bowiem diabła
161

, jednak nie tutaj należy szukać źródła upiornego 

przydomka. „Draculą” nazwano go jako syna mężczyzny o nazwisku Dracul
162

. 

Znając budzące dzisiaj zgrozę upodobania Tepesa, owa zbieżność wydaje się 

nieprzypadkowa. 
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1.4. Naukowe źródła wampiryzmu 

 

Gwałtowny wzrost wiedzy z zakresu medycyny rzucił nowe światło na zjawisko 

wampiryzmu, przydając mu szereg racjonalnych wyjaśnień. Już w XIX wieku w Polsce 

tłumaczono pochodzenie istot demonicznych stanami chorobowymi wynikającymi 

z niehigienicznego trybu życia mieszkańców wsi (np. ofiarami zmór były osoby cierpiące 

na duszności, koszmary senne, przemęczone, itp.)
163

, jednak to kolejny wiek ukazał wiarę 

w wampiry nie jako zabobon, lecz reakcję na pewne zjawiska w wyniku braku 

dostatecznych wiedzy i doświadczenia. 

Łukasz Maurycy Stanaszek zwraca uwagę na powracające „fale” ataków 

wampirów, zbiegające się w czasie z wybuchami epidemii dżumy
164

. Zgony całych 

rodzin, a nierzadko wsi, przypisywano działalności złowrogich istot, które miały 

powracać zza grobu, by pociągnąć za sobą krewnych i sąsiadów. Pośpieszne pochówki 

skutkowały częstymi pomyłkami – w ich rezultacie często grzebano ludzi jeszcze 

żywych, jedynie nieprzytomnych lub mocno osłabionych. Ich zachowanie po 

przebudzeniu się w trumnie (rozpaczliwe krzyki, drapanie w ściany trumny) 

przypisywano oczywiście wampirycznej naturze
165

, podobnie jak nienaturalne ułożenie 

ciała nieboszczyka czy ślady krwi na jego ciele i odzieży, wynikające z desperackie prób 

wydostania się z zamknięcia
166

 

Niepokój budziła również pośmiertna opuchlizna ciała, którą interpretowano jako 

rezultat „opicia się” krwią. Dopiero koniec XIX wieku przyniósł wytłumaczenie owego 

zjawiska, polegającego na zniekształceniu zwłok wskutek działania gazów gnilnych i 

które dziś nosi nazwę „gigantyzmu pośmiertnego
167

”. Podobną genezę ma „krzyk 

wampira”, wydobywający się z ciała demona w momencie przebicia jego serca ostrym 

przedmiotem, a będący efektem uwolnienia się gazów gnilnych
168

. 

Z pewnością do legend o unikających światła dziennego krwiopijcach przyczyniła 

się choroba, zdiagnozowana i opisana dopiero w latach 80 – tych XX wieku. Porfiria, 
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będąca stosunkowo rzadkim schorzeniem, wynika z zaburzeń przetwarzania hemoglobiny 

we krwi, co skutkuje wzmożonym gromadzeniem i wydalaniem substancji zwanych 

porfirynami
169

. Jednymi z objawów porfirii są czerwonawe zabarwienie paznokci i 

zębów, wydłużenie kłów i nadwrażliwość na światło słoneczne. Do innych należą: 

pobudzenie, lęk, halucynacje czy nadmierne owłosienie oraz pęcherze i blizny, powstałe 

w wyniku szkodliwego działania promieni słonecznych
170

. Wszystkie wymienione 

symptomy w większym lub mniejszym stopniu pokrywają się z tradycyjnym portretem 

wampira, na co w 1985 roku zwrócił uwagę kanadyjski biochemik David Dolphin. 

Powiązał on kliniczny obraz jednej z odmian tego schorzenia – wrodzonej porfirii 

erytropoetycznej z ludowym wyobrażeniem demona, co zaowocowało konkluzją, iż to 

właśnie ta jednostka chorobowa była odpowiedzialna za stworzenie wampirzej legendy. 

Do powyższych analogii dodał jeszcze rzekome lecznicze właściwości wypijania krwi 

(porfirię leczono bowiem transfuzjami) oraz pogarszające stan porfiryków działanie 

czosnku
171

. Argumenty Dolphina pozostają jednak kontrowersyjne, gdyż wykazano, że 

wypijanie krwi nie ma właściwości łagodzących w przebiegu tej jednostki chorobowej, 

podobnie chorym nie szkodzi czosnek, zaś samych przypadków porfirii erytropoetycznej 

zdiagnozowano do dziś bardzo niewiele, bo zaledwie około dwustu na całym świecie
172

. 

Inną chorobą, mogącą stanowić pewne wyjaśnienie wampiryzmu, jest 

wścieklizna.  Hiszpański lekarz Juan Gomez – Alfonso wysunął tezę, iż to właśnie ta 

przypadłość leży u podłoża mitu wampirycznego, co uargumentował szeregiem 

podobieństw pomiędzy zachowaniem nieszczęśnika ugryzionego przez wampira 

a symptomami wścieklizny, takimi jak między innymi bezsenność, światłowstręt, krwawa 

piana na ustach, mimowolne skurcze ciała, agresja. Wykazał także na identyczną 

etiologię obu „schorzeń”, czyli zarażenie poprzez ugryzienie dzikiego zwierzęcia (pies, 

wilk, nietoperz)
173

.  Z kolei Lawrence Kayton powiązał wampiryzm ze schizofrenią, 

twierdząc, że młodzi samobójcy, oskarżeni o pośmiertną przemianę, rekrutują się przede 

wszystkim z grona osób cierpiących na tę chorobę. Ponadto wykazał on szereg 

podobieństw pomiędzy zachowaniem schizofreników a rzekomych wampirów, takich jak 
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między innymi nocny tryb życia, lęki klaustrofobiczne, okresowe objadanie się i 

wycieńczenia, a także wzmożone zainteresowanie lub odwrotnie, lęk przed lustrem
174

. 

Swoistym „odwróceniem” wampiryzmu, według Ornelli Volty, jest nekrofilia
175

,  

także jej odmiany – nekromania i nekrofagia. Wszystkie te terminy odnoszą się do 

czerpania przyjemności z kontaktu z ludzkimi zwłokami (w przypadku nekromanii jest to 

jedynie fascynacja śmiercią, nekrofagia to spożywanie zwłok, zaś nekrofilia – 

zaspokajanie popędu płciowego poprzez kontakty seksualne z umarłym
176

). Erich Fromm 

wyróżnił dodatkowo zaburzenie polegające na czerpaniu rozkoszy z samego aktu 

rozczłonkowywania zwłok
177

. Nekrofilia wampiryczna, zdaniem Marii Janion, egzystuje 

na podłożu seksualnym, zgodnie z teorią, według której ugryzienie wampira i ssanie 

przez niego krwi stanowi swego rodzaju metaforę aktu płciowego, w którym dochodzi do 

swoistej inwersji – zamiast dać nowe życie, wampir je odbiera
178

. 

Inną genezę mitu wampirycznego przedstawia hiszpański historyk Claude 

Lecoutex, który upatruje jej w ludzkiej naturze, posiadającej potrzebę 

antropomorfizowania zjawisk groźnych i niepokojących. Zmierzch polowań na 

czarownice to, jego zdaniem, w Europie początek ery wampirów, „jak gdyby ówcześni 

ludzie potrzebowali jakiegoś zjawiska pozwalającego egzorcyzmować własne lęki, 

zjawiska wyjaśniającego nękające ich nieszczęścia, powracające epidemie dżumy lub 

cholery
179

”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174

 L. Kayton, The relationship of the vampire legend to schizophrenia, [w:] „Journal of Youth and 

Adolescence” 1972, t. 1, s. 304. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537819 (dostęp z dnia: 10 VIII 2019). 
175

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 71. 
176

 A. Gawliński, Nekrofilia jako problem interdyscyplinarny, [w:] „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 34, 

s. 3. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

 https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/35-

48.pdf (dostęp z dnia: 12 IV 2022 r.). 
177

 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1998, s. 366. 
178

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 37-38. 
179

 C. Lecoutex,  Tajemnicza historia wampirów, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2007, s. 117. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537819%20(dostęp%20z%20dnia:%2010
https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/35-48.pdf%20(dostęp%20z%20dnia:%2012
https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/35-48.pdf%20(dostęp%20z%20dnia:%2012


42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

OD GROZY PO FASCYNACJĘ I PARODIĘ. 

WIZERUNEK WAMPIRA W KULTURZE. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Od horroru do romansu. Tropem wampira w literaturze 

 

Rozwój literackiej kariery wampira przypada na okres romantyzmu
180

 – epoki 

uwielbienia wszystkiego, co niezwykłe, mroczne, niepokojące. Wampir – istota 

z pogranicza dwóch światów, egzystujący w trybie lunarnym demon niczym soczewka 

skupiał zainteresowanie romantyków tematyką zła, lęków, śmierci i zjawisk 

nadprzyrodzonych. Niebagatelną rolę w rehabilitacji figury wampirycznej odegrała 

fascynacja folklorem, wynikająca z pragnienia pełnego, całościowego poznania świata, 
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jednak percepcja fantazmatu uległa sporej transformacji – od realnego, namacalnego zła 

zewnętrznego do metaforycznej ciemnej strony ludzkiej natury. I tak wampira 

romantycznego obarczono tragicznym dylematem, targającymi nim sprzecznościami oraz 

piętnem miłości silniejszej niż śmierć.  

Romantyczny wampir stanowi już nową jakość, przefiltrowaną przez 

dziewiętnastowieczny, a więc całkowicie nowożytny, światopogląd. Nie jest postacią 

dosłowną, czającym się w mrokach nocy demonem, w istnienie którego wierzono przez 

wieki. Stał się „nośną metaforą ciemnej strony człowieczeństwa
181

”, swego rodzaju figurą 

stylistyczną, wyrażającą skomplikowane meandry ludzkiej psychiki, obarczonej 

rozterkami moralnymi, jak również naznaczonej tragicznym uczuciem. 

Utworem, od którego, zdaniem większości badaczy, rozpoczyna się na dobre era 

literackich krwiopijców, jest Narzeczona z Koryntu Johanna Wolfganga Goethego. 

Wydana w 1798 roku ballada zajmuje poczesne miejsce w kanonie światowej literatury z 

dwóch względów. Po pierwsze, jak twierdzi Maria Janion, stanowi pierwszą nowożytną 

realizację motywu wampirycznego; po drugie – jako jeden z pierwszych tekstów 

dokonała inwersji ról mężczyzna – kobieta, w których ten pierwszy jest zazwyczaj stroną 

aktywną i dominującą, ta druga zaś – pasywną i uległą, podporządkowaną społecznym 

normom narzuconym przez konwencję płci. Główna bohaterka, tytułowa narzeczona, 

została obiecana na żonę młodemu Ateńczykowi, jednak matka jej, przyjąwszy wiarę 

chrześcijańską, zmieniła zdanie i postanowiła oddać córkę na służbę Bogu. Ta, 

nieszczęśliwa, umarła, lecz z chwilą pojawienia się w jej domu ukochanego powraca, by 

odzyskać to, co utracone i zaznać chwil szczęścia. Nie pragnie ona jednak jedynie miłości 

– jej celem, niczym starożytnej lamii, jest zemsta: 

 

 
Z grobu wyszłam w podsłoneczne strony 

Szukać dobra swego, choć umarła, 

Kochać męża, co już utracony, 

Krew serdeczną wyssać mu z gardła. 

A kiedy to się stanie, 

Mus mnie dalej wygania, 

By młódź cała ofiarą mą padła
182

. 
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Zmarła kochanka nie zamierza pogodzić się ze swoim losem. W przeciwieństwie 

do matki pozostała wyznawczynią „starych” bogów i nie poddaje się moralnym nakazom 

„nowej” wiary. W efekcie odwiedza niedoszłego męża i, wysysając jego krew, powoli 

odbiera mu życie, by wraz z nią mógł ulecieć „w starych bogów nieba
183

”. W swych 

działaniach jest drapieżna, ekspansywna i destrukcyjna. To ona dominuje nad swym 

kochankiem i nie ogranicza się do bycia podmiotem w akcie seksualnym. Jej egoizm, 

bunt wobec narzuconych norm, takich jak ślepe nieraz posłuszeństwo rodzicom, sytuuje 

ją po stronie wartości pogańskich, hedonistycznych, takich jak radosna celebracja życia i 

zmysłowości. Goethe stawia znak równości pomiędzy pogaństwem a wampiryzmem – 

oba należą do zamierzchłej przeszłości i oba są równie egzotyczne, stanowiąc ciekawą i 

odświeżającą nowość wśród literackich motywów. Rzeczą nienową jest nawiązująca do 

postaci starożytnej Lilith i greckich lamii wampirza famme fatale – istota piękna, lecz 

śmiertelnie niebezpieczna; namiętna kochanka, dążąca do zagłady swego partnera.  

Śladem nieszczęśliwej oblubienicy Goethego poszły kolejne sławne literackie 

wampirzyce – Carmilla Josepha Sheridana Le Fanu i Stockerowksa Lucy. Pierwsza z nich 

to tytułowa bohaterka wydanego w 1872 roku opowiadania, którego narratorką jest 

młodziutka Laura, zamieszkująca wraz z ojcem wiktoriański zamek w Styrii. W ich 

spokojne, monotonne życie z całym impetem wkracza tajemnicza Carmilla, która, jako 

daleka krewna ze strony matki, zostaje gościem zamku. Od samego początku pała ona 

gorącym uczuciem do swej pięknej gospodyni, lecz uczucia te zostają błędnie 

zinterpretowane. Laura, pomimo zdumienia i pewnych wątpliwości, nie potrafi pojąć 

prawdziwej natury namiętności, jaką została obdarzona – wszak Carmilla jest kobietą – i 

potulnie ulega ofiarowanym sobie pieszczotom. Uległość owa jest dla Laury przedziwną 

mieszaniną rozkoszy i wstrętu, przyjemności i lęku. Dla czytelnika jednak intencje 

Carmilli są jawne – uwodzi ona Laurę, traktując ją jako obiekt seksualnego pożądania. Jej 

namiętność jest napastliwa, zaborcza, wręcz agresywna i z pewnością nieprzystająca 

kobiecie według standardów epoki
184

. Ten zaskakujący w XIX wieku motyw miłości 

lesbijskiej został odziany w płaszcz fantastycznej historii, a pragnienia Carmilli nie są 

pragnieniami kobiety z tego świata. Wszelkie jej motywacje i działania wynikają z jej 

statusu ontologicznego. Dla wampira płeć, wiek, pochodzenie, a nawet śmierć nie 
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stanowią żadnych barier – miłość jako przemożne pragnienie połączenia się z drugą istotą 

pokonuje wszelkie tabu, a równocześnie jest siłą destrukcyjną, bowiem celem Carmilli 

jest przemiana Laury w wampira: 

 

Jesteś moja, będziesz moja, a ja i ty jesteśmy jedno na zawsze […] Kochana, kochana – szeptała – 

żyję w tobie, a moja miłość jest tak wielka, że cię zabiję. (…) Musisz pójść ze mną, aż do kresu, do śmierci, 

kochając mnie
185

. 

 

Tylko zabierając Laurę ze sobą na „drugą” stronę Carmilla będzie mogła spełnić 

się w miłości, bowiem dla wampira „kochać” znaczy „zabijać”. Po raz kolejny ujawnia 

się erotyczny aspekt wampiryzmu, połączenie Erosa z Tanatosem, symbiozy życia 

i śmieri. 

U Le Fanu uwypukloną cechą upiora jest jego dążenie do zagłady żywej osoby. 

Co prawda po unicestwieniu Carmilli Laura odzyskuje spokój, jest on jednak tylko 

pozorny. Demoniczna kochanka prześladuje ją do końca życia, które trwa bardzo krótko – 

Laura umiera niedługo po opowiedzeniu swej historii. Można przypuszczać, że 

pragnienie Carmilii połowicznie spełniło się i połączyła się ona z ukochaną, czyniąc 

z niej równocześnie wampira. Połowicznie, gdyż sama została zniszczona tradycyjnymi 

metodami – poprzez przebicie serca kołkiem, odcięcie głowy, spalenie szczątków na 

stosie i wrzucenie ich do rzeki (Car, 422-423). Jej spuścizna jednak mogła przetrwać – 

Laura – wampir kontynuowałaby jej dzieło zniszczenia, budząc grozę i werbując kolejne 

ofiary. Tym właśnie brakiem jednoznacznego, a z całą pewnością szczęśliwego, 

zakończenia zapisał się Le Fanu na kartach światowej literatury – jego dzieła uważa się 

za inicjujące współczesną powieść grozy
186

. 

To, co kiełkowało w postaci Goethewskiej wampirzycy i przybrało całkiem realne 

kształty w zachowaniu Carmilli zyskało wręcz mizoginiczny wymiar w kreacji Lucy - 

famme fatale z powieści grozy wszech czasów, czyli Draculi Brama Stockera. Wydana w 

1897 roku, a więc blisko schyłku ery wiktoriańskiej Anglii, zawarła kwintesencję 

poglądów ówczesnego społeczeństwa na miejsce i funkcję kobiety. Dominujący przez 

wieki patriarchat zepchnął kobietę do kilku podstawowych ról: dobrej córki, siostry, 

żony, a finalnie – matki. Ta właśnie perspektywa zaważyła na  ukształtowaniu się wzorca 

„idealnej” kobiety – potulnej, uległej, dobrej, prawej, cierpliwej, wyrozumiałej i zawsze 
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wybaczającej. Zajmującej drugie miejsce, w cieniu ojca, brata, syna, męża. Strażniczki 

domowego ogniska, rzeczy ważnych dla mężczyzny, gdy strudzony po całym dniu 

zajmowania się sprawami naprawdę istotnymi wraca do domu. Wychowującej przyszłe 

pokolenia, zapewniającej ciągłość społeczeństwa. Tak kobiety widzieli mężczyźni, albo 

tak je widzieć pragnęli
187

. Tym, czego obawiali się najbardziej, była kobieca seksualność, 

która zagrażała męskiej władzy – do tej pory bowiem inicjatywa w sferze erotycznej 

zawsze należała do nich, kobiety zaś stanowiły jedynie bierny przedmiot ich działań
188

.  

 

 

Sadie Frost jako Lucy Westenra, czyli kobieta – demon 

w filmie Francisa Forda Coppoli 

 

 

To właśnie szokowało męskich bohaterów Draculi w Lucy – jej aktywność 

i zmysłowość. Pocałunek wampira, bardzo symboliczny, wybudził ją z letargu zmysłów – 

wyzwolił w niej instynkty, istnienia których sama nie podejrzewała. Pod wpływem 

Draculi potulna, anielska wręcz Lucy stała się świadomą swych potrzeb kobietą, anioł 

przemienił się w demona. Jako że w oczach społeczeństwa dziewiętnastowiecznej Anglii 

zdrowa kobieta nie mogła ulec takiej transformacji
189

, Stocker użył kostiumu 

wampirycznego. 
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Głód krwi, utożsamiany zwykle z pragnieniem erotycznym, […] narusza porządek w świecie, 

w którym niemal wszystkie systemy religijne zakładają, że wyłącznie mężczyzna ma prawo odczuwać 

pożądanie, które kobieta powinna zaspokoić. Jej sferę libidalną ogranicza z jednej strony funkcja 

prokreacyjna, z drugiej wstyd – od setek lat przypisywany tej płci. Wstyd i poczucie winy, kiedy oddaje się 

mężczyźnie, a także bierność, jakiej ten rzekomo od niej oczekuje
190

. 

 

 Lucy, wyzwolona z okowów konwenansów, przemieniła się w drapieżnego 

demona, niebezpiecznego i krwiożerczego, podobnie jak trzy siostry Draculi. Owa 

krwiożerczość jest nierozerwalnie związana z pięknem cielesnym – Lucy po śmierci stała 

się znacznie urodziwsza niż za życia, podobnie oszołamiająco atrakcyjne były 

wampirzyce – towarzyszki Draculi. Atrakcyjność zmysłowa staje się antonimem wartości 

duchowych, a więc czymś niepożądanym, złym i brudnym, gdyż prowokuje niemoralne 

myśli i czyny. Podobny znak nierówności stawia Stocker pomiędzy kobiecością a 

macierzyństwem -  wampirzyca, nie mogąc i nie chcąc być matką, w pierwszej kolejności 

atakuje dzieci, co koresponduje z wizerunkiem antycznych lamii czy słowiańskich 

strzyg
191

. Obserwujący Lucy mężczyźni są przerażeni aktem jej bestialstwa, gdy ta, 

trzymając na rękach niemowlę, próbuje je pożreć
192

, co stanowi przerażająca trawestację 

aktu macierzyńskiej czułości. Hrabia więc nie tylko odebrał jej kobiecość i moralność, ale 

ograbił z człowieczeństwa. 

Kobiety balansujące na granicy życia i śmierci, żywe, a jakby już martwe lub 

przeciwnie umarłe, a wciąż egzystujące w tym świecie, to motyw powtarzający się 

w twórczości Edgara Alla Poe. Berenika, tytułowa bohaterka opowiadania z 1835 roku, 

powraca do swego niedoszłego męża Egeusa jako szkaradna transfiguracja 

niegdysiejszego piękna kobiecego, lecz mimo to budzi jego większe zainteresowanie niż 

za życia. Szczególną, obsesyjną wręcz uwagę poświęca on zębom umarłej
193

, które 

„nabierają (…) charakteru makabrycznego fetysza erotycznego
194

” i stają się zapowiedzią 

przyszłych losów umarłej. Zęby, jako główny atrybut wampiryczny, stają się 

ekwiwalentem zmysłowego piękna, a samo ciało bohaterki - obiektem męskich fantazji 

erotycznych. Co znamienne, jako żywa, zdrowa i pogodna osoba nie stanowiła dla 

Egeusa obiektu zainteresowań. Dopiero śmierć dziewczyny obudziła w nim namiętność i 

popchnęła do profanacji grobu, a nade wszystko – zbezczeszczenia zwłok
195

. Akt 
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wyrwania zębów stanowi substytut nekrofilskich zapędów bohatera – gwałt na trupie, a 

równocześnie unieszkodliwienie wampira, którego główną bronią są zęby. 

Zdaniem Marii Bonaparte, uczennicy Freuda, tendencja Poego do gloryfikowania, 

a zarazem awersji do kobiet i spraw seksualności, wynika z jego wielkiej miłości oraz 

tęsknoty za zmarłą matką, która uniemożliwiła mu w dorosłym życiu normalne kontakty 

z płcią przeciwną
196

. Owa „platoniczna nekrofilia” stała się podłożem literackiego 

pragnienia śmierci kobiet przez męskich bohaterów Poego. Anonimowy narrator 

opowiadania Morella (1835) nie może się wprost doczekać śmierci swej żony, która 

przejmuje go dziwnym lękiem
197

. Jej odejście jednak tylko pozornie ratuje bohatera, 

bowiem narodzona w chwili śmierci córka staje się przedłużeniem nienaturalnego żywota 

Morelli, jej wampiryczną formą. Podobny zabieg zastosował Poe w opowiadaniu Ligeja 

(1838), w którym dusza zmarłej żony przenosi się do ciała nowej wybranki, a następnie 

uporczywie pragnie pozostać na ziemi. Co znamienne, nie mogące zaznać wiecznego 

spokoju bohaterki za życia wyróżniają się inteligencją i otwartym, chłonnym umysłem, 

co znów, podobnie jak u Stockera, ukazuje męską niechęć do kobiet mądrych i silnych, 

stanowi swoistą realizację lęku przed „vagina dentata
198

”, co potwierdza opis uzębienia 

Bereniki. 

Kobiety – upiory to temat opowiadania E.T.A. Hoffmanna Wampiryzm. Opisuje 

ono odkrycie, jakiego dokonuje hrabia na temat swej żony, Aurelii. Śledząc ją nocą, 

dociera na cmentarz, gdzie ta wraz z sobie podobnymi zjada ciało martwego mężczyzny. 

Zdemaskowana przez męża, umiera w strasznych konwulsjach, on zaś popada w obłęd. 

Brak u Hoffmanna motywu picia krwi, zastępuje je natomiast nekrofagia, będąca 

prawdopodobnie wynikiem przekleństwa, jakie na kobietę nałożyła jej matka
199

. 

Dwudziestowiecznym dopełnieniem obrazu wampirzycy jest Claudia, bohaterka 

cyklu Kroniki wampirów Anne Rice. Przemieniona w wieku pięciu lat, nie może dojrzeć 

cieleśnie, jedynie duchowo, co budzi jej rozgoryczenie. Swoistym novum w kreacji 

wampira jest zarówno wprowadzenie postaci dziecka
200

, jak również jej tragizm, 

                                                           
196

 M. Bonaparte, Psychoanalityczna interpretacja opowiadania „Berenice” Edgara Allana Poe, tłum. T. 

Rybkowski, [w:] Sztuka interpretacji, wyb. i opr. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk 1971, s. 510. 
197

 E. A. Poe, dz. cyt., s. 16. 
198

 “Vagina dentata”, czyli zuębiona wagina, to wyobrażenie kobiecego narządu dokonującego kastracji i 

bedącego wyrazem męskich lęków przed kobiecością. Zob. C. Blackledge, Wagina. Sekretna historia 

kobiecej siły, tłum. K. Bartuzi (ebook), Warszawa 2019, s. 5. 
199

 E. Petoia, dz. cyt., s. 316 – 318.  
200

 Późniejsza literatura kontynuowała ten wątek – odnajdziemy go np. w wydanej w 2004 roku 

bestsellerowej powieści Wpusć mnie szwedzkiego pisarza Johna Ajvidego Lindqvista bez podkreślenia i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Ajvide_Lindqvist


49 
 

polegający na zatrzymaniu osobowości dojrzałej i pewnej siebie kobiety w ciele 

pieciolatki. Nie mogąc się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości, Claudia tak naprawdę 

nie należy do żadnej grupy społecznej – nie jest ani kobietą, ani dzieckiem, ani 

człowiekiem, ani w pełni wampirem. Co więcej, wtłoczona na siłę w schemat roli małej 

dziewczynki – potulnej, uległej i dobrze wychowanej – pragnie za wszelką cenę się z 

niego wyzwolić, szokując zmysłowością oraz okrucieństwem, które przeraża nawet jej 

pobratymców. Postać Claudii stanowi podsumowanie żeńskich wampirów w literaturze, 

które przełamywały tabu kobiet silnych, władczych i rozbudzonych seksualnie – jako 

kobieta – dziecko, zmysłowe i zdolne do największych potworności, ostatecznie pokazuje 

upadek mitu „słabej płci” w literaturze. 

Chociaż historia wampira literackiego rozpoczęła się od kobiety, to na strukturę i 

dynamikę przemian motywu wampirycznego wpłynęły głównie postacie męskie. Część 

badaczy tematu
201

 traktuje charakter owych przemian jednokierunkowo, upatrując 

ewolucji literackiego wampira na drodze od demonicznego monstra do romantycznego 

kochanka. Takie założenie wydaje się pomijać fakt, iż od samego początku pojawienia się 

postaci krwiopijców na kartach literatury towarzyszy im element erotyzmu, który 

przemienia wampira – bestię w wampira – kochanka. O powiązaniu tych motywów 

świadczy wydany w 1748 roku utwór Der Vampir autorstwa niemieckiego poety 

Heinricha Augusta Ossenfeldera, w którym odrzucony młodzieniec pragnie zemścić się 

na ukochanej za odtrącenie jego zalotów poprzez nocny atak, mający przypominać wizytę 

demona. Ossenfelder wyraźnie skojarzył akt płciowy pomiędzy kobietą i mężczyzną z 

nawiedzeniem wampirycznym, w którym kobieta jest nieświadomą czyhającego 

zagrożenia, biernie poddającą się rozkoszy ofiarą, zaś zakochany mężczyzna przeżywa 

agonię podobną mękom trupa
202

.  

Erotyzm, mniej lub bardziej zawoalowany, będzie towarzyszyć niemal wszystkim 

realizacjom motywu wampirycznego w literaturze, nawet tym, w których bohater jawi się 
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jako ohydne i budzące grozę monstrum. W balladzie The Vampyre anglika Johna Stagga z 

1816 roku Hermana nawiedza widmo zmarłego przyjaciela, Zygmunta, które każdej nocy 

dręczy go i wysysa jego krew, odbierając mu zarazem życiową energię. Związek 

mężczyzn zdaje się wykraczać poza ramy zwyczajowej przyjaźni, bowiem wampir 

odwiedza swą ofiarę w łóżku, kładzie się obok niej i ssie krew z jej piersi, a zachowaniem 

swym pragnie doprowadzić do śmierci Hermana, czyli ostatecznego zespolenia z nim. 

Tak też się dzieje – obaj zostają pochowani w jednym grobie i przebici jednym palem
203

. 

Pierwszym prozatorskim ujęciem tematu wampirycznego jest opowiadanie Johna 

Williama Polidoriego, opublikowane w 1819 roku i zatytułowane po prostu Wampir. Sam 

utwór odbił się dużym echem zarówno w Anglii, jak i Europie kontynentalnej
204

, lecz 

sukces ów w znacznej mierze wynikał nie z warstwy tekstowej czy jego artystycznej 

wartości, lecz kontrowersji, jakie wzbudzał. Autorstwo tekstu długo przypisywano 

George’owi Gordonowi Byronowi, zaś w tytułowym bohaterze upatrywano autoportret 

słynnego poety - skandalisty
205

. Powstałe jako rezultat „wyzwania” rzuconego przez 

Byrona grupie przyjaciół, w tym Mary Shelley i Polidoriego właśnie
206

, dzieło opowiada 

historię młodego mężczyzny, Aubreya, którego los został spleciony z postacią 

demonicznego lorda Ruthwena. Aubrey poddaje się urokowi nowego przyjaciela, 

ignorując zupełnie niepokojące oznaki jego zachowania – gdy wreszcie zdaje sobie 

sprawę z prawdziwej natury Ruthwena, jest już zbyt późno, co doprowadza do zguby jego 

siostrę. Związany przysięgą, nie może wyjawić, kim jest charyzmatyczny gentleman, 

dlatego też jego sprzeciw wobec kontaktów siostry z Ruthwenem zdaje się londyńskiemu 

towarzystwu niezrozumiały, a Aubrey zaczyna być traktowany jak ofiara obłędu. Ten 

właśnie wątek opowiadania Polidoriego – zatracenie „pierwotnej”, ludowej wiary w 

magię, duchy i demony, uczynił je istotnym w historii literatury. Odtąd wszelkiej maści 

bestie i monstra mogą czuć się bezpiecznie w świecie człowieka, gdyż nie zostaną 

rozpoznane. Człowiek nowoczesny zatracił łączność z wierzeniami swych przodków i 

coś, co dla nich było oczywistością, zaczął traktować jak romantyczną opowiastkę, 

element folkloru. W opozycji do Aubreya i londyńskiej socjety stoją prości mieszkańcy 

Grecji – ukochana głównego bohatera, Janthe i jej krewni. Oni wiedzą, co czyha na 

samotnego podróżnika nocą w lesie; wiedzą też, co oznaczają ugryzienia na szyi i 
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piersiach Janthe, gdy ta umiera. Ich słowa jednak w żaden sposób nie mieszczą się w 

„oświeconym” światopoglądzie  Aubreya i chociaż wszystko wydaje się je potwierdzać, 

to bohater odrzuca je jako śmieszne i przestarzałe. W ten sposób Polidori wprowadził do 

literatury rozłam pomiędzy światem rzeczywistym i dającym się wyjaśnić naukowo, 

a nadprzyrodzonym, metafizycznym, kojarzonym z tradycją i zabobonem
207

 

Sam lord Ruthwen to postać niezwykła na dwóch płaszczyznach – w stworzonym 

przez Polidoriego uniwersum, jak również w literackich dziejach wampiryzmu. 

Przystojny, ekscentryczny, budził zainteresowanie i jak magnes przyciągał do siebie 

kobiety. Szczególną przyjemność odnajdywał on w uwodzeniu i doprowadzaniu do 

moralnego upadku niewinnych, nieobytych w świecie dziewcząt, które pod jego 

wpływem „nie tylko straciły swój zewnętrzny urok, lecz oddawały się ponadto 

rozwiązłemu trybowi życia
208

”. Dzięki niezwykłej powierzchowności i nienagannym 

manierom, a także roztaczanej wokół siebie aury tajemnicy, Ruthwen bez problemu 

uzyskał wstęp do najznamienitszych domów angielskiej arystokracji, co pozwoliło mu, 

niczym wilkowi w stadzie owiec, bez żadnych ograniczeń realizować swój plan 

wykorzystywania i upodlania kobiet.  

Diaboliczna działalność Ruthwena mogła się rozwijać dzięki jego „normalności”. 

Pomimo bowiem wymienionych wyżej cech, które uczyniły go ulubieńcem londyńskich 

salonów, pozostawał on na pozór zwykłym śmiertelnikiem – znudzonym nieco, 

zblazowanym ekscentrykiem, lecz wciąż - gentlemanem. Nikt nie widział w nim potwora, 

jakim w rzeczywistości był – ukryty pod maską człowieczeństwa, mógł swobodnie 

działać pomiędzy nieświadomymi zagrożenia ludźmi. Anna Gemra podkreśla, iż Polidori 

wprowadził jedną z najistotniejszych zasad nowoczesnego horroru, a mianowicie 

niemożność pokonania zła, które zawsze może się odrodzić i które jest tym 

niebezpieczniejsze, że przybiera pozory normalności
209

. 

Niezwykłość Ruthwena polega również na jego multikulturowości. Stanowiąc  

postać utkaną z przeróżnych tradycji i wierzeń (greckie lamie, słowiańskie upiory), 

osadzoną w realiach współczesności, w rezultacie wydaje się być pozbawiony 

jakichkolwiek korzeni, a przez to – uniwersalny i ponadczasowy. Anna Gemra nazywa go 

„protoplastą wampirow kultury”
210

. 
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Carmilla, upiór Stagga czy lord Ruthwen to istoty, których oś ontologiczną 

stanowi antyludzkość – są okrutne, diaboliczne, pozbawione wszelkich uczuć i dążą do 

destrukcji. Jednak już w połowie dziewiętnastego wieku pojawiła się nowa linia 

interpretacyjna bohatera wampirycznego, kładąca nacisk na jego ludzki aspekt. 

Zapoczątkowała ją powieść ukazująca się w odcinkach w latach 1845 – 1847 

i zatytułowana Varney the Vampire; or, the Feast of Blood. Jej autorstwo przypisuje się 

najczęściej Jamesowi Malcolmowi Rymerowi lub Thomasowi Peckettowi Prestowi, 

chociaż pojawiały się głosy, iż ze względu na dużą objętość tekstu i brak wewnętrznej 

spójności, autorów mogło być znacznie więcej
211

. Utwór cieszył się ogromną 

popularnością i już w 1853 roku ukazała się jego reedycja
212

. 

Varney the Vampire, jak większość powieści zeszytowych, ma kompozycję 

szkatułkową, która umożliwia wprowadzanie coraz to nowych wątków i postaci 

i zapobiega szybkiemu „wyczerpaniu” tematu
213

. Główną oś wszystkich wydarzeń 

stanowią przygody tytułowego bohatera, Francisa Varneya, który wielokrotnie próbuje 

ożenić się, lecz wszystkie jego starania spełzają na niczym, za każdym razem bowiem 

jego tożsamość zostaje ujawniona, a on sam zmuszony jest do ucieczki. By egzystować, 

Varney musi pożywiać się ludzką krwią, jednak w przeciwieństwie do swoich literackich 

poprzedników przynosi mu to jedynie pozorną przyjemność, okupioną ogromnymi 

wyrzutami sumienia. Tragiczna sytuacja, czyli uwięzienie w nieśmiertelności i skazanie 

na żywot mordercy są dla bohatera źródłem nieustannych cierpień. Dwoistość natury 

wampira rzutuje na dwojaki sposób odbioru postaci przez innych bohaterów – 

przedstawiciele arystokracji potrafią zrozumieć tragizm położenia Varney’a i mu 

współczuć; ludzie prości, niewykształceni, nauczeni doświadczeniem pokoleń, nie dają 

się zwieść – zawsze pozostają czujni, widząc w wampirze jedynie posłańca cierpienia i 

śmierci
214

.  

Tragiczna sytuacja Varney’a, czyli rozerwanie pomiędzy głodem krwi i, co za tym 

idzie, potrzebą zabijania, a ludzkim pragnieniem szczęścia czyni go bohaterem 

romantycznym. Przymus posilania się krwią wynika u niego z najprostszego imperatywu 
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przetrwania, nie warunkują go żadne dodatkowe bodźce czy motywy. Varney nie chce 

zabijać, lecz musi to robić, a ów przymus jest silniejszy niż w przypadku ludzkiego 

instynktu przetrwania, gdyż jako wampir, odczuwa on zwierzęcę potrzebę, niepodatną na 

sugestie rozumu. Świadomość swoich zbrodni, a także wielokrotnych śmierci, po których 

znów następuje powrót do ohydnych rytuałów, przygniata go niewyobrażalnym 

brzemieniem, którego ostatecznie bohater nie jest w stanie udźwignąć. Popełnia on 

samobójstwo, wskakując do krateru wulkanu, by raz na zawsze zniknąć z powierzchni 

ziemi i zakończyć swoje cierpienie. 

Erotyzm, nierozerwalnie powiązany z wampiryzmem, w historii o nieszczęśliwym 

poszukiwaniu miłości nieznacznie przesunął swą granicę, ocierając się o obrazoburczy 

gwałt. Atak pod osłoną nocy, ohydny wygląd napastnika w zestawieniu z łagodną 

pięknością ofiary, jej przerażenie wobec niespodziewanej przemocy i nastawienie na 

jednostronną korzyść przywodzą jednoznaczne konotacje. Długie zęby o fallicznym 

kształcie – główne narzędzie napastnika – stanowią ekwiwalent genitaliów, zaś 

wysysanie krwi – korelat aktu płciowego
215

.  

Wspomniane wcześniej przesunięcie wampirycznego erotyzmu dotyczy także 

obiektu pożądania napastnika. W przypadku Varney’a jest to zawsze bardzo młoda 

dziewczyna, niemal dziecko. Bohater, jak sam mówi, poszukuje młodej i świeżej krwi. 

Wydaje się to zrozumiałe z perspektywy wampira, dla którego krew ma właściwości 

magiczne, odmładzające
216

, lecz już nieco bardziej ekscentryczne, gdy do głosu dochodzi 

„ludzka” natura Varney’a i gdy jako mocno dojrzały mężczyzna pragnie on poślubić 

ledwie wkraczającą w dorosłość kobietę, koniecznie dziewicę. Ów warunek wskazywałby 

na tkwiącą w bohaterze potrzebę dokonywania raz po raz inicjacji seksualnej, 

uświadomienie kolejnej nieświadomej swych potrzeb kobiety, przebudzenie jej
217

, ale 

może świadczyć również o kolejnej dewiacji Varney’a – pociągu do dziewcząt ledwie 

dojrzałych płciowo, a więc pedofilii
218

.  

Wszyscy wspomniani dotąd literaccy przedstawiciele gatunku wampira stanowili 

jedynie preludium do najważniejszej realizacji wizerunku krwiopijcy w popkulturze – 
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wykreowanego przez Brama Stockera hrabiego Draculi. Postać ta nie tylko stała się ikoną 

i zainicjowała powstanie dziesiątek adaptacji filmowych i teatralnych, a także licznych 

kontynuacji literackich, ale wręcz zapoczątkowała stałą i niepodważalną obecność 

wampira w kulturze masowej. 

Pochodzący ze skromnej irlandzkiej rodziny i pracujący jako urzędnik Stocker 

z pewnością nie przypuszczał, iż jedna z jego powieści, wydana w 1897 roku historia 

demonicznego arystokraty z Transylwanii zaważy na wszystkich późniejszych 

wyobrażeniach o wampirach, a jego samego uczyni nieśmiertelnym i da początek 

swoistej kulturze „wampirycznej”, na stałe wpisanej w zbiorową świadomość XX i XXI 

wieku. Można jednakże wnioskować, iż Dracula był dla Stockera książką wyjątkowo 

ważną, gdyż prace nad nią poprzedziły gruntowne przygotowania. Pisarz zbierał 

materiały, w tym legendy i podania z Europy Środkowo – Wschodniej, a także naukowe 

opracowania tematu, między innymi artykuł Emily de Laszowskiej Gerard Transylvanian 

Superstitions z 1885 roku
219

. Gromadząc opowieści gminu, a także artystyczne ujęcia, 

Stocker miał mnóstwo inspiracji, zarówno literackich, jak i historycznych. Według 

Stephena Kinga to Wampir Polidoriego dał bezpośredni asumpt do stworzenia nowej, 

lepszej wersji historii o tej tematyce
220

, Anna Gemra przytacza zaś niemieckojęzyczne 

opowiadanie The Mysterious Stranger o szlachciance, zaatakowanej przez aktywnego 

jedynie nocą nieznajomego, zamieszkującego ponury zamek i mogącego zostać 

unicestwionym jedynie poprzez wbicie „igieł” w wieko trumny
221

.  

Niezwykle istotną inspirację stanowiła postać historyczna – pochodzący z dynastii 

Basarabów  Wład III Tepes (Palownik), znany przede wszystkim jako Vlad Dracul. Był 

on hospodarem Wołoszczyzny w XV wieku, w czasie, gdy turecka ekspansja zaczęła 

poważnie zagrażać chrześcijańskiej Europie. To właśnie walki z Turkami zapisały go na 

kartach historii, i to w dwojaki sposób: dla wielu Rumunów po dziś dzień pozostaje on 

bohaterem narodowym, walczącym z niewiernymi obrońcą chrześcijaństwa; dla innych 

stanowi on symbol wyrafinowanego okrucieństwa. Ta ambiwalencja w stosunku do 

Tepesa, zarówno kronikarzy szesnastowiecznych jak i współczesnych historyków, 

wynika z oczywistego „konfliktu” interesów. Dla mieszkańców Wołoszczyzny był on i 

nadal pozostaje obrońcą Europy przed wrogimi Turkami, władcą surowym, ale 
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sprawiedliwym, pragnącym dobra dla swoich poddanych
222

. Naturalną konsekwencję 

politycznych i wojennych działań Tepesa stanowi niechęć jego oponentów, co nie 

zmienia jednak faktu, iż był on jednym z najbrutalniejszych władców w historii Europy. 

Swój przydomek „palownik” zyskał on w wyniku upodobania do wbijania swoich 

wrogów na pal, choć nie była to jedyna forma kary, jaką stosował. Spośród innych 

rodzajów tortur należy wymienić ćwiartowanie, obdzieranie ze skóry, gotowanie czy 

palenie żywcem
223

. 

 

 

 

Vlad Tepes spożywający posiłek w otoczeniu nabitych na pal wrogów, 

Drzeworyt z XV wieku. 

 

Zła sława Włada Draculi może zaskakiwać, zważywszy na fakt, iż wymyślne 

tortury były zwyczajowym sposobem wymierzania sprawiedliwości w ówczesnej 

Europie. Do służących często propagandzie politycznej
224

 opisów demonicznego 

charakteru wołoskiego hospodara dodać należy także miano, jakie odziedziczył on po 

swoim ojcu. Wład II w 1431 roku został członkiem elitarnego Zakonu Smoka, którego 

głównym celem była obrona wiary chrześcijańskiej przed muzułmańskimi Turkami
225

, 

a tym samym sam zyskał przydomek „smok”, czyli „draco”, który z czasem uległ 

                                                           
222

 M. Bulatovic, Dracula, życie prawdziwe, tłum. D.J. Cirlic, [w:] „Literatura na świecie”, Warszawa 1992, 

s. 295. 
223

 I. Czamańska, Drakul. Wampir…, dz. cyt., s. 94 – 110. 
224

 Teksty demonizujące Vlada Draculę pojawiały się przede wszystkim w piętnastowiecznych Niemczech; 

w Rosji jego postępowania ukazywano w korzystniejszym świetle, jako przestrogę dla nieposłusznych 

bojarów; zob. A. Gemra, dz. cyt., s. 162. 
225

 I. Czamańska, dz. cyt., s. 20 – 21. 



56 
 

przekształceniu w rumuńskie słowo „dracul”, oznaczające diabła. W ten sposób ojciec 

i syn w świadomości ludu stali się synonimami sił piekielnych, potworami w ludzkiej 

skórze. Nie dziwiły już sadystyczne skłonności wołoskiego księcia, wszak pochodziły 

one od samego diabła.  

Ten rys w biografii Włada Tepesa koresponduje z główną cechą charakteryzującą 

powieściowego Draculę który po swoim historycznym pierwowzorze odziedziczył nie 

tylko nazwisko, lecz także opozycyjną wobec Dobra rolę w świecie – Zła wcielonego. 

Jego literaccy poprzednicy działali instynktownie – mordowali, pragnąc zaspokoić głód, a 

tym samym przedłużyć swoje istnienie. Ich działania obliczone były na indywidualne 

cele, nie kryła się za nimi żadna głębsza refleksja, a jedyną filozofią, której służyły, była 

filozofia przetrwania. Aktywność Stockerowskiego hrabiego jest zgoła inna – nie służy 

ona zapewnieniu sobie nieśmiertelności, lecz stanowi element wielkiego planu, jakim jest 

przewrotne „wybawienie” ludzkości od życia. Tak jak Chrystus zbawił ludzi od śmierci 

wiecznej, tak Dracula, na drodze inwersji, pragnie im zapewnić wieczne trwanie w 

śmierci, taki bowiem status ontologiczny sam reprezentuje. Jego trwanie jest tylko 

pozorne – wampir pozostaje żywy tylko jako siłą animacji ciała, a więc bios, podczas gdy 

już dawno jest martwy duchowo. Jego cielesna powłoka stanowi pewien rodzaj „barw 

ochronnych”, a także wabika dla niczego nieświadomych śmiertelników, których zmysły 

mami on swoją fizycznością  – wszak wygląda jak człowiek, zachowuje się jak człowiek, 

więc musi być jednym z nas. Tymczasem cielesność hrabiego obliczona jest jedynie na 

efekt, mający imitować nie tylko człowieka, ale samego Chrystusa: 

 

Zarazem jednak ciało Draculi, mogąc zmieniać kształt, pokonywać opór materii (np. przechodzić 

przez zamknięte drzwi, jak wtedy gdy atakował Minę […]) i powstając z grobu, stanowi aluzję do 

uwielbianego ciała Chrystusa zmartwychwstałego. Sam zaś akt „rezurekcji” wampira jest odwróceniem 

nawet w porządku dobowym tego, co stało się według chrześcijańskiej tradycji w wielkanocny poranek: 

Dracula „zmartwychwstaje”, gdy zapada zmrok. Postać wampira jest konsekwentnie budowana na zasadzie 

przeciwieństwa do postaci Chrystusa: na przykład miast zostawiać pamiątkę swojej krwi ludziom, by mieli 

życie wieczne – zabiera ją im, by samemu móc wiecznie trwać i wiecznie „Zmartwychstawać”; krew, którą 

im „ofiarowuje”, jest ich własną, przemienioną w jego „ciele” – wraz z nią otrzymują nie życie, lecz 

śmierć, sam zaś fakt „ofiarowania” nie jest aktem miłości, lecz nienawiści
226

.  

 

Egzystencja Draculi stanowi budząca odrazę abberację w świecie natury. 

Istniejący poza czasem, każdej nocy powstający na nowo do życia, imituje on aktywność 

przypisaną jedynie Synowi Bożemu: 
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„Zmartwychwstanie [...] neguje podstawowe prawo przyrody: każdy, kto naturalnie przychodzi na 

świat, musi także w ten sam sposób nieodwołalnie z niego zejść
227

” 

 

Stockerowski Dracula nie ustawia się na przeciwległym do Chrystusa biegunie, 

lecz stanowi jego swoiste odbicie w krzywym zwierciadle – wszelkie dobro wypacza 

i zamienia w zło. Miłość cielesną zohydza aktem wysysania krwi, kobiecą niewinność 

przeistacza w wyuzdanie, macierzyńską miłość w pragnienie śmierci, wreszcie – życie 

wieczne przemienia w wieczną śmierć. Swoich wybrańców naznacza wampirycznym 

piętnem, mającym na zawsze dołączyć ich od Boga. Eucharystia zapewnia członkom 

Kościoła mistyczną jedność z Chrystusem, czyni ich Jego dziećmi; ten sam proces 

wykorzystał Dracula, wypijając krew Lucy i Miny, a tym samym odłączając je od 

mistycznego Ciała Chrystusa. Ofiary wampira stają się mu podobne, stają się 

„nieumarłymi”
228

, a więc trwają w zawieszeniu pomiędzy życiem i śmiercią. Nawet gdy 

umrą, nie odzyskają statusu Dzieci Bożych, zabrano im bowiem to, co najcenniejsze – 

dusze i ich nieśmiertelność. Celem Draculi, jak twierdzi profesor Van Helsing, może być 

stworzenie nowego gatunku, wrogiego człowiekowi i ślepo posłusznego swemu panu. 

Jakże znamienne są także słowa, jakie hrabia kieruje do Miny: 

 
Jesteś teraz dla mnie ciałem z mego ciała, krwią z mej krwi, kością z mej kości (Dr, 382). 
 

To ewidentne nawiązanie do Starego Testamentu i słów Adama, którymi zwraca 

się on do Ewy. W ten sposób, tak jak Bóg stworzył pierwszych ludzi, tak Dracula 

rozpoczyna swą „krucjatę” przeciw Chrystusowi i stwarza wampiry. I jak Ewa stała się 

pramatką wszystkich ludzi, tak żona Jonathana ma stać się przodki nią przyszłych 

krwiopijców, hrabia bowiem ma wobec niej plan, w którym ma ona spełnić rolę narzędzia 

zemsty: 

 

Moja zemsta dopiero się zaczyna! (…) Te dziewczęta, które wy wszyscy tak kochacie, już i tak są 

moje, a dzięki nim wy – i inni – też będziecie należeć do mnie; jak marionetki spełniające każdy mój rozkaz 

i szakale polujące dla mnie, gdy będę głodny (Dr, 382). 
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Jak podkreśla Anna Gemra, Mina miała stać się „obfitą  i szczodrą prasą”, a więc 

maszyną tłoczącą winogrona, która w Biblii symbolizuje gniew Boży, tak jak sam sok 

wypływający z tych owoców, poprzez konotacje z winem, utożsamiany jest z krwią
229

. 

Przedstawicielami owego nowego gatunku oprócz Lucy (lękiem napawają ją 

święte symbole) i Miny (hostia wypala jej na czole czerwony znak) jest także Renfield, 

pełniący w planie Draculi rolę szczególną. Jest on swego rodzaju prorokiem, 

oczekującym nadejścia i panowania hrabiego, dla którego gotów jest na wszystko. 

Fascynacja Renfielda Draculą przypomina fanatyzm religijny – całkowite oddanie 

i gotowość na wszystko. Zachowanie prawnika stanowi też pewne novum 

w wampirycznej kreacji – nie tylko pije on krew, lecz zjada drobne zwierzęta, takie jak 

ptaki, pająki czy gryzonie. Odbieranie życia istotom niższego rzędu miało jemu samemu 

zapewnić przedłużenie egzystencji,  a także przychylność Draculi, który nagrodziłby go 

za to darem nieśmiertelności. Jego władcę nie interesuje jednak życie w takim sensie, w 

jakim pojmuje je Renfield – jako fizyczność,  byt sam w sobie. Dracula wraz z krwią 

pragnie przejąć duszę człowieka, jego jestestwo, a więc pierwiastek Boży.  

Postrzeganie Draculi jako istoty boskiej dotyczy nie tylko Renfielda. Także Mina, 

podczas pierwszego spotkania z hrabią, zostaje omamiona iluzją mistycznego doznania: 

 

Mgła z każdą chwilą gęstniała, a ja nie potrafiłam pojąć, jak się dostaje do pokoju; była jak dym 

albo biała energia gotującej się wody i wlewała się do pokoju nie przez okno, lecz przez szpary w drzwiach. 

Gęstniała tak długo, aż zbiła się w coś na kształt podłużnego obłoku, prze z którego wierzchołek 

prześwitywał płomyk lampki gazowej, jarzący się jak czerwone oko. Zaczęło kręcić mi się w głowie, a słup 

mgły wirował w pokoju i nagle dobiegły mnie słowa Pisma: „słup obłoku za dnia, a ognia w nocy”. Czy to 

możliwe, abym we śnie otrzymała duchową poradę? (Dr, 344). 

 

Takie przedstawienie jednoznacznie kojarzy się ze znanym z Biblii i dzieł 

malarskich aktem objawienia się Boga. Wykorzystany motyw teofanii nie pozostawia 

złudzeń – Stockerowski Dracula pragnie władzy równej samemu Chrystusowi, chociaż 

stanowi jego mierną imitację, „podobnie jak imitacją jest życie, które oferuje swoim 

ofiarom
230

”. A jednak nawet on ma swój udział w Bożym planie, co wyraża profesor Van 

Helsing, stwierdzając, iż „zło w dobru głęboko jest zakorzenione (Dr, 320)”. Ten sam 

pogląd wyraża cała historia krwiopijcy z Transylwanii, w której ostatecznie triumfuje 

Dobro, a dawny, jedynie słuszny porządek rzeczy, zostaje przywrócony. 
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Historia wampira to historia erotyzmu i nie inaczej mogło być w przypadku 

najsłynniejszego krwiopijcy wszech czasów. Hrabia Dracula jest nie tylko demonem 

w ludzkiej skórze i pożeraczem dusz w kostiumie wiktoriańskiego dżentelmena, to także 

mroczny kochanek. Według Jennifer Wicke wręcz „nie jest możliwe pisanie o Draculi 

bez podnoszenia kwestii seksualnych
231

”. Według Stephena Kinga zaś wykreowany przez 

Irlandczyka bohater „jest uosobieniem mrocznej, perwersyjnej strony seksu. Stockerowi 

udało się ożywić legendę o wampirach głównie dzięki temu, że stworzył postać wręcz 

rozsadzaną przez energię seksualną
232

”. Tak mocne osadzenie postaci Draculi w kręgu 

fantazmatu erotycznego może nie być dla współczesnego czytelnika tak oczywiste, jak 

było na przełomie wieków XIX i XX, a to za sprawą diametralnej zmiany w 

obyczajowości i mentalności. W momencie publikacji powieści w Anglii jedynym 

obowiązującym wzorcem konwenansów był wiktoriański kodeks moralny, ściśle 

wyznaczający granice tego, co przyzwoite i dozwolone i spuszczający zasłonę milczenia 

na sferę zakazaną, w której znajdowała się erotyka
233

. Z drugiej strony, jak podkreśla 

Maria Janion, na przeciwległym biegunie „sztywnej” obyczajowości,  traktującej tradycję 

patriarchalną i religię jako zaporę przed wszelkim złem, funkcjonowała przestrzeń 

miejska uaktywniająca się nocą – obszar przemocy, występku, perwersyjnego seksu i 

zbrodni
234

. Przedstawicielem tej drugiej jest właśnie Dracula – morderca, gwałciciel, 

Antychryst, który łamie wiktoriańskie tabu i sprawia, że niewinne dziewczęta stają się 

świadomymi swych potrzeb, rozbudzonymi seksualnie kobietami: 

 

Jej słodycz zmieniła się w nieugięte, pozbawione serca okrucieństwo, a jej czystość w zmysłową 

rozwiązłość (Dr, 281). 

 

Atak Draculi na Lucy ma charakter przemocowy, jawi się jako gwałt, nie tylko 

fizyczny, ale też gwałt na moralności. Rozbudzona erotycznie przez hrabiego bohaterka 

już nigdy nie będzie tą samą, łagodną i niewinną panną, gdyż jej umysł i ciało otwarte 

zostały na doznania dotychczas jej nieznane, zakazane przedstawicielkom jej płci. 

„Wampir często wręcz inicjuje seksualną egzystencję kobiet i mężczyzn. Inicjacja 

związana jest z intoksykacją, budzi dwoiste uczucia fascynacji i odrazy
235

”. Hrabia 

                                                           
231

 W oryg. “It is not possible to write about Dracula without raising the sexual issue”. R. Mighall, Sex, 

history and the vampire, b. m. w. 1998, s. 62. 
232

 S. King, Danse Macabre, dz. cyt.,, s. 97. 
233

 Zob. A. Gromkowska – Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało, medykalizacja, 

Kraków 2013. 
234

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 190 – 191. 
235

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 169. 



60 
 

Dracula nie tylko odbiera szansę na zbawienie, ale też deprawuje ciała i umysły, 

sprowadza na złą drogę na wielu płaszczyznach, zarówno tej duchowej, jak i moralnej, 

społecznej i obyczajowej. 

Spotkanie hrabiego z Lucy, jak również z Miną, stanowi metaforę aktu 

seksualnego, a doznania obu kobiet – miłosnej ekstazy. Swoisty wampiryczny „woal”, 

narzucony na nocne przeżycia bohaterek, został wymuszony przez dziewiętnastowieczną 

obyczajowość, a zarazem stał się bardzo czytelny w świetle słów Jonathana po spotkaniu 

w siedzibie Draculi zmysłowych wampirzyc: 

 

Zostałem w zamku sam z tymi potwornymi kobietami. Co ja piszę?! Mina jest kobietą, a nie ma 

przecież z nimi nic wspólnego! Pomioty Szatana! (Dr, 74). 

 

Harker jednoznacznie utożsamia zmysłowość, ponętność i cielesne piękno 

z ciemnymi mocami. W jego przekonaniu, będącym wyrazem przekonań ogółu 

społeczeństwa wiktoriańskiego, prawdziwa kobieta to istota niemal święta – czysta, 

niewinna i niezaprzątająca sobie głowy sprawami płci
236

. A jeżeli zło równa się 

rozbudzonej seksualności, to Dracula staje się perwersyjnym kochankiem, który 

w diabolicznym akcie wysysania krwi zaspokaja siebie i doprowadza do ekstazy swą 

ofiarę,  a także, zupełnie odwróciwszy tradycyjnie pojmowaną płodność, tworzy swoje 

„potomstwo”: 

 

Miłość, której ostatecznym celem jest prokreacja, nierozerwalnie wiąże się ze śmiercią. Mit 

wampira symbolizuje zarówno wieczną miłość, miłość zza grobu, jak i przekleństwo śmierci. Parze: miłość 

i śmierć, odpowiada para: seks i krew. Wampir zatapiający lubieżnie zęby – będące symbolem płodności 

i potencji – w szyi swej ofiary, pije jej krew, odżywia się jej krwią, a jednocześnie przez tę krew, to 

ukąszenie zaraża wampiryzmem, tworzy nowego wampira. Krew, która jest obrazem śmierci, jest 

równocześnie obrazem przyjścia na świat, staje się tym, czym jest w swej istocie – obrazem samego życia. 

Można powiedzieć, że postać wampira obrazuje symboliczny sens krwi, nigdzie indziej nie znajdziemy tak 

fascynującego, a jednocześnie wzbudzającego lęk połączenia śmierci, miłości, seksu, prokreacji i krwi
237 

 

 

Głód krwi staje się pożądaniem i jako takie budzi w zanurzonych w wiktoriańskiej 

mentalności bohaterach, zwłaszcza męskich, odrazę i strach przed rozpadem świata 

takiego, jaki znają. Patriarchalnego, pruderyjnego porządku, w którym kobiety pełnią 

wobec mężczyzn rolę podrzędną Nie znaczy to wcale, że nie pragną oni zmysłowych 

doznań – opis przeżyć Jonathana po spotkaniu wampirzyc ujawnia jego skryte głęboko 
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tęsknoty i raz jeszcze podkreśla bliskie relacje grozy i erotyki
238

, ujawniające się w 

powieści Stockera. 

Rosemary Jackson nazwała kreację Stockerowskiego Draculi „jedną z najbardziej 

ekstremalnych inwersji chrześcijańskiego mitu
239

”, nawiązując między innymi do 

obrazoburczej wręcz praktyki picia krwi, której charakter Anna Gemra określa jako 

„przewrotnie eucharystyczny
240

”. Nie tylko hrabia spożywa bowiem ludzką krew, daje on 

ją również do wypicia swoim ofiarom, przyjmując je w ten sposób do kręgu 

„wybrańców” – ludzi pozbawionych duszy, swoich wyznawców i czcicieli, co przywołuje 

naturalne konotacje sakramentalne. Akt wypicia krwi wampira staje się swoistą 

„komunią”, czyli zjednoczeniem, w wyniku którego Dracula i Mina zostają połączeni 

szczególną więzią psychiczną, stając się niejako jednością. Wampiryczna „eucharystia” 

wyklucza bohaterkę z kręgu Kościoła, czego symbolem jest piętno, jakie na jej czole 

wypala przyłożona do niego hostia. Warto jednak wspomnieć, że Dracula nie jest 

pierwszym utworem traktującym o wampirach, w którym odnaleźć można tropy 

antychrystyczne. Te pojawiły się już w Pannie młodej z krainy snów Teophila Gautiere’a,  

w którym to opowiadaniu tytułowa bohaterka, Klarymonda, walczy o duszę młodego 

księdza Romulada, stając w szranki z samym Bogiem. Jej starania przypominają kuszenie 

Szatana, jakiemu Chrystus został poddany na pustyni: 

 

Bądź mój – zdawała się mówić – a uczynię cię szczęśliwszym niż Bóg, i niebiosa i Jego aniołowie 

będą ci zazdrościli. Podrzyj ten całun śmiertelny, w który cię spowijają, bo ja jestem Pięknem i Młodością, 

i Życiem; pójdź do mnie, razem będziemy Miłością. Cóż Jehowa może ofiarować ci w zamian za młodość? 

Życie woje będzie upływać jak sen w wieczności pocałunku. Wylej wino z tego kielicha i będziesz wolny 

[…]
241

. 

 

W pojedynku z Bogiem o serce młodego kleryka wygrywa piękna
242

 i ponętna 

Klarymonda. Romulad, co prawda, zachowuje życie, jednak traci coś znacznie 
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ważniejszego – Bożą łaskę, gdyż wyparł się miłości do Chrystusa, zastępując ją uczuciem 

do kobiety, co gorsze – kurtyzany, czyli kobiety występnej, przedkładającej doczesne 

przyjemności ponad zbawienie i szczęście wieczne. Opętany zakazanym uczuciem 

Romuald nawet po czterdziestu latach sam przed sobą zaprzecza, jakoby rację miał jego 

duchowy opiekun Serapion: 

 
Mimo wszystko, co było i minęło, nie wierzę, że była ona szatanem. Zaprawdę, nie miała w sobie 

nic szatańskiego albo też nigdy szatan lepiej nie ukrył swych szponów i rogów (Gaut, 308). 

 

Wątek antychrystyczny wydaje się obecny w każdej realizacji motywu 

wampirycznego, jako konsekwencja statusu quo postaci, której istnienie stanowi 

pogwałcenie naturalnego porządku świata, a także wynika z dystynktywnej cechy 

gatunku, jaką jest spożywanie krwi. Wampir nie tylko narusza świętość, ale też odbiera 

życie wieczne, zastępując je wiecznym trwaniem – zawieszeniem pomiędzy dwoma 

wymiarami. Jego darem jest rozumiane na opak zbawienie – od śmierci, ale tym samym 

od możliwości zmartwychwstania.  

 

Kontrastów jest więcej: Chrystus daje życie wieczne, obdarowując swoją krew; wampir je odbiera, 

wydzierając krew  – by samemu żyć wiecznie. Chrystus zapewnia zbawienie, wampir skazuje na 

potępienie. Chrystus zapewnia nieśmiertelność  duszy, wampir – nieśmiertelność ciała. Wampir jest jednak 

nie tylko inwersją Chrystusa, nosi też cechy, które go do niego upodabniają. Najbardziej znamienną 

analogią jest fakt zmartwychwstania: wampir, jak Chrystus, pokonał śmierć; umarł, lecz powstał z grobu i 

żyje. Ponadto tworzy on nowe wampiry „na swój obraz i podobieństwo”
243

. 

 

Stockerowski Dracula jest jednak postacią wielowymiarową i jego status quo nie 

ogranicza się do tropów antychrystycznych. Równie istotnym komponentem postaci, jak i 

całego fantazmatu wampirycznego, pozostaje motyw miłości, przede wszystkim miłości 

cielesnej, dionizyjskiej. Krew, jako symbol życia, ale też analogię nasienia, stanowi 

główny, a nierzadko jedyny pokarm wampira, czyniąc go nie tylko pozbawiająca życia i 

duszy bestią, ale też nośnikiem silnych erotycznych konotacji. Podstawowym atrybutem 

wampira są kły, stanowiące ekwiwalent penisa – to one decydują o jego naturze, tworzą 

dychotomiczny charakter kochanka – potwora. Różne ujęcia literackie w zróżnicowany 

sposób rozkładały środek ciężkości owego aspektu, przesuwając go bądź w stronę 

zwierzęcego i destrukcyjnego popędu, bądź w kierunku romantycznej wizji zdolnego do 

poświęceń uczucia. Bohater Stockera bez wątpienia  plasuje się na orbicie wizji 
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bajronicznego kochanka - jego hrabia to uosobienie drapieżnej żądzy, będącej absolutną 

inwersją naturalnego aktu miłosnego. Jego działaniem nie kierują uczucia w 

najmniejszym choćby stopniu zbliżone do „ludzkiej” percepcji miłości, lecz ślepy 

instynkt samozachowawczy, umożliwiający przetrwanie, ale też powołanie do życia 

kolejnych, sobie podobnych, istot. 

Zachowanie Draculi wobec kobiet ma charakter czysto przemocowy, jednak sam 

fantazmat wampiryczny pozostaje na tyle kuszący, że nie zamyka drogi innym 

interpretacjom postępowania hrabiego, w tym również takim, które prezentują 

romantyczną wizję jego historii. O stworzenie takiej pokusiła się współczesna 

amerykańska pisarka Karen Essex. Jej Zakochany Dracula (polska premiera miała 

miejsce w 2014 roku) to kobieca odpowiedź na przedstawioną z perspektywy mężczyzn 

klasyczną opowieść o wampirze. Narratorką i główną bohaterką uczyniła ona Minę 

Murray, młodą kobietę, którą, pomimo wychowania w surowej, wiktoriańskiej etykiecie, 

dręczą niepokojąco erotyczne sny z udziałem tajemniczego nieznajomego. 

Zafascynowana nimi, decyduje się na szaloną z perspektywy dziewiętnastowiecznej 

moralności decyzję i, pomimo zbliżającego się ślubu z szanownaym londyńskim 

adwokatem, Jonathanem Harkerem, angażuje się w romans z wampirem. Ich związek nie 

jest już jednak, jak u Stockera, oparty na jednostronnym czerpaniu korzyści, a Mina nie 

stanowi w tej parze ofiary – wręcz przeciwnie, aktywnie uczestniczy w budowaniu relacji 

z Draculą i nierzadko bywa inicjatorką zachowań. Powieść, wystylizowana na pamiętnik, 

odnosi się bezpośrednio do wersji irlandzkiego pisarza, o czym narratorka informuje na 

samym wstępie: 

 

[…]moja historia została spisana przez obcego, sprzedana za pieniądze i ofiarowana czytelnikom 

dla rozrywki. Autor tej fikcji twierdzi, że nie można mu niczego zarzucić, ponieważ jego kroniki są 

„całkowicie współczesne”. Jednak te „kroniki” to sfałszowane dokumenty, oparte na kłamstwach szajki 

morderców, usiłujących ukryć swoje podłe zbrodnie
244

. 

 

 

Owa „Szajka morderców” to oczywiście profesor Van Helsing, Arthur i Jonathan, 

ścigający w obronie dwóch niewinnych dusz hrabiego aż do jego zamczyska w 

Transylwanii. Powieść Essex odwraca tę sytuację, ukazując Draculę jako ofiarę, a całą 

relację trójki mężczyzn określając jako nieprawdziwą i zmanipulowaną. 

Zakochany Dracula stanowi wariację na temat historii stworzonej przez 

irlandzkiego pisarza. Za zdecydowanie bliższą kanonicznej wersji uznać można jej 
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kontynuację
245

, autorstwa Darce’a Stockera i Iana Holta. Zbieżność nazwisk jest tutaj 

nieprzypadkowa – współautor wydanej w 2009 roku powieści Dracula. Nieumarły jest 

stryjecznym prawnukiem słynnego pisarza, nieukrywającym, iż podczas tworzenia 

dalszych losów najsłynniejszego krwiopijcy wszechczasów przyświecał mu cel 

przywrócenia samej powieści, jak i swojemu krewnemu, należnej, a utraconej przez 

liczne literackie i filmowe wariacje, godności
246

. W tym celu wykorzystał bohaterów oraz 

zarys fabuły stworzone przez swego przodka, okrasił je jednak hojnie licznymi 

odniesieniami do rzeczywistych wydarzeń i postaci, z których najciekawszą wydaje się 

sam Bram Stocker. W powieści dochodzi do konfrontacji pisarza z samym hrabią 

Draculą, noszącym tu rodowe nazwisko Vlada Tepesa, Basarab , który zarzuca mu brak 

spójności i zbytnie pofolgowanie wyobraźni. 

Uczynienie Stockera jednym z bohaterów powieści nadaje jej znamion 

prawdopodobieństwa i jeszcze mocniej osadza pierwotną historię w realiach 

wiktoriańskiego Londynu. Akcja Nieumarłego rozgrywa się w 1912 roku, ćwierć wieku 

po unicestwieniu hrabiego (wydarzenia pierwszej części rozegrały się w roku 1893, 

dlatego autorzy zmienili ramy czasowe i przenieśli oryginalną historię o pięć lat 

wcześniej). Bohaterowie, którzy przeżyli spotkanie z wampirem, nadal odczuwają jego 

skutki: Mina i Jonathan przeżywają kryzys małżeński, Artur Holmwood bezskutecznie 

poszukuje substytutu prawdziwej miłości, Jack Seward nie może wyzwolić się ze 

szponów nałogu, zaś  profesor Van Helsing żyje obsesyjnym pragnieniem odnalezienia 

dawnego wroga. Sam hrabia po raz kolejny zostaje sprowadzony do Londynu poprzez 

działania Harkera, tym razem jednak Quincey’a, syna protagonisty pierwszej części. 

W tym miejscu jednak podobieństwa kończą się – wizja Stockera i Holta w wielu 

miejscach odbiega od oryginalnego tekstu, co wynika przede wszystkim z usilnej chęci 

obu autorów do wzbogacenia jej jak największą ilością detali. Siła i piękno pierwowzoru 

zdaje się tkwić w subtelnie dawkowanej czytelnikowi opowieści, w tajemnicy i 

niedopowiedzeniach, wynikających częściowo w formy przekazu – o wydarzeniach 

dowiadujemy się z listów i dzienników, a taka narracja zakłada ograniczone poznanie. 

Kontynuacja Draculi może przytłoczyć dosłownością, jak również dużą liczbą 

szczegółów oraz historyczno – literackich powiązań (np. Elzbieta Batory jako nowy Kuba 

Rozpruwacz), a także kreacji postaci, niekorespondujących z pierwotną ideą (np. Mina 
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nawiązująca z własnej woli romans z hrabią czy transformacja tytułowego bohatera z 

antychrysta w niezrozumianego przez ludzkość społecznika). Pomimo ogromnych 

ambicji autorów, powieść nie powtórzyła sukcesu oryginału i spotkała się z dość 

chłodnym przyjęciem zarówno krytyki, jak i czytelników, zarzucających autorom zbyt 

daleko posuniętą swobodę w podejściu do pierwotnej historii, czy wręcz afront wobec jej 

autora
247

. 

Ponadczasowość i ogromną, wciąż niesłabnącą, popularność powieść Stockera 

zawdzięcza kilku czynnikom, które szczęśliwie dla autora zbiegły się w czasie z datą jej 

premiery. Powolny schyłek epoki wiktoriańskiej i szerzące się idee antypatriarchalne, 

codzienne życie mieszkańców Wysp w cieniu sensacji i zbrodni, w tym tych 

popełnionych przez nieschwytanego nigdy Kubę Rozpruwacza, a co za tym idzie, 

czytelnicze upodobanie do krwawych i makabrycznych opowieści, stworzyły grunt 

bardzo podatny na przyjecie bohatera takiego, jak hrabia – wampir z odległej, 

egzotycznej niemal Transylwanii. Jego kreacja ponadto stanowiła swego rodzaju spoiwo, 

łączące wszystkie bogate i nierzadko odległe od siebie wyobrażenia i nadające temu, co 

odległe i należące do sfery zabobonu, całkiem realny i znajomy kształt. Dzięki Draculi 

wampir opuścił ludowe przesądy i niemądre bajania starszych osób i wkroczył w świat 

cywilizacji i postępu, świat rozumu i nowoczesności. Obraz hrabiego Draculi, stanowiący 

zlepek różnych tradycji i motywów, stał się tak sugestywny i tak mocno zakorzenił się w 

zbiorowej świadomości, „że przez wiele następnych lat wszelkie teksty kultury oparte na 

motywie wampirycznym albo otwarcie do niej nawiązywały, albo musiały się doń 

ustosunkować w jakiś inny sposób
248

”. Dzieło Stockera stało się kanoniczne i na długie 

lata zdawało się wyczerpywać model wampiryczny w literaturze: 

 

Dracula to pod wieloma względami szczyt i zarazem kres motywu wampira. Szczyt – ponieważ 

powieść wyrosła na całej, zebranej w ciągu wieków, mitycznej i literackiej tradycji, łącząc, sumując i 

przetwarzając znane wcześniej wątki; kres – jako że wszystkie pomysły i chwyty klasycznej historii o 

wampirach zebrane zostały tu tak starannie i połączone w całość tak wzorcową, że trudno było już po 

Stockerze napisać o wampirach coś nowego
249

. 
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„Wyeksploatowanie” dotychczasowej formuły wampiryzmu w literaturze, 

zakładającej istnienie metafizycznego zła zewnętrznego, atakującego pod postacią niemal 

ludzką, doprowadziło do narodzenia się nowych kierunków rozwoju motywu krwiopijcy. 

Swego rodzaju modernizacja i odświeżenie konwencji, „które uratowałoby fantazmat 

wampira i wprowadziło swego rodzaju innowacje, zdolne zakonserwować motyw 

wampiryczny w taki sposób, by – zachowując swoją pojemność i nośność – nie 

stracił on na atrakcyjności”
250

, wydawało się konieczne – w przeciwnym razie groziłoby 

jej wypchniecie z czytelniczej świadomości, czyli popkulturowa śmierć. Owym nowym, 

ożywczym kierunkiem rozwoju było przesunięcie źródła wampiryzmu z zewnątrz (świat) 

do wewnątrz (człowiek) oraz jego uczłowieczenie. Pierwszym utworem, realizującym tę 

odświeżoną konwencję, jest powieść Roberta Mathesona Jestem legendą z 1954 roku. Już 

sam tytuł sugeruje odwrócenie ról – ową legendą bowiem jest nie wampir, a główny 

bohater, Robert Neville, „który pozostał prawdopodobnie jedynym zdrowym 

człowiekiem na ziemi”
251

. W świecie zmienionym przez epidemię, 

postapokaliptycznej rzeczywistości opanowanej przez  żądne krwi istoty, stanowi 

on odchodzącą w mroki zapomnienia przeszłość, a równocześnie zaskakujące 

wręcz udziwnienie, swego rodzaju anomalię. W wampirycznym uniwersum 

stanowi on abberację życia, gdyż jest tylko jeden jedyny wobec całej populacji. 

„Normalność wiąże się z większością. Standard z wieloma, a nie jedną osobą
252

”. 

Po swojej śmierci Neville, ostatni przedstawiciel ludzi, stanie się już tylko legendą – 

„jakimś niewidzialnym upiorem, pozostawiającym po sobie wykrwawione ciała ich 

najbliższych, które były jedynym dowodem jego istnienia”
253

.  

W powieści Mathesona odwróceniu uległy tradycyjne role – człowiek jest łowcą, 

wampir – ofiarą. W dodatku podwójną, gdyż wampiryzm stał się jego udziałem wskutek 

chorobotwórczego czynnika, który odebrał mu człowieczeństwo. Nowo powstała 

społeczność, dzięki mutacji bakterii, już tylko częściowo przypomina swych 

pobratymców z folkloru – nie musi obawiać się światła słonecznego, myśli logicznie 

i pragnie zbudować swój własny porządek świata. Największe novum Jestem legendą 

stanowi nie tylko odmienne od dotychczasowych źródło wampiryzmu – umotywowane 

naukowo, ale też ukazanie go jako odmiennego systemu wartości – być może nie 

idealnego, Neville’owi jawiącego się jako okrutne i nie do zaakceptowania (jawne 
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przyzwolenie na zabijanie, wszechobecna przemoc), a jednak posiadającego swą 

wewnętrzną logikę i moralność. I tutaj pojawia się kolejny aspekt nowatorstwa utworu 

Mathesona, który posłużył się motywem wampirycznym do ukazania dynamiki relacji 

międzyludzkich. Neville, samotny, bezbronny, obezwładniony lękiem przed śmiercią 

i ostatecznym triumfem wampiryzmu, stopniowo pogrąża się w szaleństwie, tak jak świat, 

którego częścią już niedługo nie będzie.  Nowe społeczeństwo, powstałe na gruzach 

starego świata, dąży do narzucenia wszystkim swojej koncepcji życia, do 

zmonopolizowania ideologii i stworzenia systemu totalitarnego, w którym nie ma miejsca 

na indywidualizm i wyjątkowość. Wampiry, pozornie tak odmienne od ludzi, są w 

gruncie rzeczy takie same – pragną życia, miłości, władzy, a do jej zdobycia i utrzymania 

nie cofną się przed żadną zbrodnią. Jako „nowi” ludzie stanowią godne następstwo swych 

poprzedników, powielając ich grzechy: 

 

Opowieść o wampirach staje się więc alegoryczną przypowieścią o ludziach, którzy w imię 

„wyższych celów”, przetrwania, mogą odnaleźć „upodobanie w zabijaniu”, stać się rewolucjonistami 

biorącymi przemocą społeczeństwo we władanie, zabójcami działającymi zgodnie z prawem – bo sami je 

ustanowili. W takiej koncepcji wampiryzm, rozumiany jako wewnętrzne zło, jest integralną częścią ludzkiej 

osoby; tylko od okoliczności zależy, kiedy się ujawni. Wampir to nie Obcy: wampir to ja
254

. 

 

Wątek wampiryzmu jako drugiej strony ludzkiej natury podjął także mistrz grozy, 

Stephen King, w jednej ze swoich sztandarowych powieści. Miasteczko Salem z 1975 

roku to opowieść o złu, które rozgościło się w tytułowym, prowincjonalnym Salem, 

obarczonym  piętnem słynnego procesu o czary z 1692 roku. Gdy sławny na całą okolicę 

dom na wzgórzu, z którym miejscowi wiążą makabryczne historie z niedalekiej 

przeszłości, trafia do rąk dwóch tajemniczych przybyszów – Barlowa i Strakera, Salem 

opanowuje fala dziwnych, niewyjaśnionych zgonów. I chociaż odpowiedzialność za nie 

ponoszą wampiry, to wymowa utworu jest oczywista i nie pozostawia złudzeń – 

prawdziwe zło tkwi w każdym z nas. Aby żyć, Barlow potrzebuje nie tylko krwi, ale też 

specyficznego środowiska, pozwalającego mu na egzystencję. Małe, oddalone od dużych 

aglomeracji miejskich, niczym zatrzymane w czasie, wręcz martwe – Salem stanowi 

doskonały grunt do rozwoju wszelkiego występku i grzechu. Nienawiść, przemoc, 

agresję, zdrady małżeńskie, brak tolerancji pokrywa gruba warstwa obłudy, pozwalającej 

zachować mieszkańcom pozory przyzwoitości i czyniąca ich w rezultacie gorszymi od 

siejącego spustoszenie wampira. To ich obojętność, przyzwolenie na zło i egoizm 
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pozwoliły mu zamieszkać wśród nich. „Wampir jest jedynie odpowiedzią na ich 

pragnienia, emocje, chęć zawłaszczenia drugiej osoby; jest złem, które (…) nie pochodzi 

z zewnątrz, lecz jest integralną częścią ich osobowości, jest wewnętrzne
255

”. Co więcej, 

mając świadomość zagrożenia, nie walczą z nim, by ratować świat i siebie samych, lecz 

uciekają, pozwalając, by tkwiące w nich zło rozprzestrzeniało się dalej. 

Swego rodzaju obustronny wampiryzm wykorzystała w swej powieści Martwy aż 

do zmroku Charlaine Harris. W uniwersum tej historii, oraz powstałego na jej bazie 

serialu Czysta krew, wampiry nie muszą się dłużej ukrywać – wyprodukowany w Japonii 

substytut ludzkiej krwi sprawia, że porzucają oni dotychczasowy tryb życia 

i postanawiają koegzystować z ludźmi, którym już nie zagrażają. Sytuacja jednak 

komplikuje się, gdy na jaw wychodzą niezwykłe wartości… wampirzej krwi (!). Ma ona 

właściwości uzdrawiające, wyostrzające zmysły, a także silnie uzależniające
256

. To 

odkrycie zupełnie odwraca dotychczasowa hierarchię – to ludzie stają się łowcami, 

łaknącymi krwi i gotowymi na wszystko, by ją zdobyć. 

W miarę pojawiania się kolejnych literackich wcieleń wampira, stawał się on 

coraz bardziej ludzki. Apogeum tego zjawiska można odnaleźć w wydanej w 1976 roku 

bestsellerowej powieści Anne Rice Wywiad z wampirem. Stworzona jako zamknięta 

całość i stanowiąca swoiste twórcze remedium pisarki na ból po utracie pięcioletniej córki 

Michelle
257

, stała się ostatecznie, pod wpływem ogromnej popularności, jak również 

kłopotów finansowych autorki, pierwszą częścią niezwykle poczytnego cyklu 

zatytułowanego Kroniki wampirów.  

Główną oś powieści stanowi rozmowa młodego dziennikarza Daniela z poznanym 

w barze intrygującym nieznajomym, który pragnie opowiedzieć historię swojego życia. 

W ten sposób czytelnik poznaje losy Louisa, pochodzącego z arystokratycznej rodziny 

młodzieńca, który w 1791 roku uległ przemianie i stał się wampirem. Po raz pierwszy w 

historii narracja prowadzona jest z perspektywy tej „drugiej” strony – krwiopijcy, 

mordercy, bestii. I szybko okazuje się, że tytułowy wampir wcale nie jest czyhającym na 

niewinne dusze wcieleniem zła. Akcentowana silnie u Stockera demoniczność Draculi, 

będąca w totalnej opozycji do człowieczeństwa, u Rice właściwie nie istnieje. O ile 

literaccy protagoniści Louisa pojawiali się w świecie ludzi praktycznie znikąd, jako 

bezosobowe zło, mogące zaatakować w każdym miejscu i o każdej porze, o tyle w 
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Kronikach wampirów pobratymcy Ruthwena i Carmilli mają swoje biografie, swoje 

indywidualne historie. Nie są tylko wampirami – kiedyś przecież byli ludźmi i ten ludzki 

pierwiastek w nich przetrwał: 

 

- Nie zawsze był pan wampirem? - zaczął.  

- Nie - odpowiedział wampir. -Stałem się nim, gdy miałem dwadzieścia pięć lat, a było to w 1791 

roku.  

Chłopak był zaskoczony dokładnością tej daty i powtórzył ją raz jeszcze, zanim zadał drugie 

pytanie: - Jak do tego doszło?  

- To proste, ale nie chcę udzielać tylko samych prostych odpowiedzi. Chcę opowiedzieć 

autentyczną historię...
258

 

 

Louis przechowuje w sobie pamięć swej człowieczej przeszłości (szczęśliwą 

młodość w rodzinnej posiadłości w Luizjanie i żarliwą wiarę, a potem tragiczną śmierć 

młodszego brata i osuwanie się w otchłań pijaństwa i rozpaczy) i traktuje ją jako 

konstytutywną część swej osobowości, która doprowadziła go do jego „tu i teraz”. Stan, 

w jakim się znalazł z własnej woli, przyciągnął do niego Lestata, któremu Louis dał 

przyzwolenie na obrazoburczy akt jednoczesnego morderstwa i spłodzenia poprzez krew. 

 
- A więc zdecydował się pan zostać wampirem? - spytał.  

Przez chwilę wampir nie odpowiadał.  

- Zdecydował... Wydaje mi się, że nie jest to najodpowiedniejsze słowo. Choć nie można 

powiedzieć, że było to nieuniknione od momentu, w którym on wkroczył do pokoju. Nie, rzeczywiście, to 

nie było wcale nieuniknione. Jednak nie mogę powiedzieć, bym sam zdecydował. Powiedzmy, że kiedy on 

skończył mówić, żadna inna decyzja nie wchodziła w rachubę, więc wybrałem właśnie ją, nie oglądając się 

do tyłu (WzW, 19) 

 

Dwoistość natury bohatera nie pozwala na jego jednoznaczny osąd. Z jednej 

strony jest on pragnącym krwi zabójcą, monstrum żyjącym w mroku nocy, z drugiej zaś – 

istotą zdolną do najgłębszych uczuć i szlachetnych uczynków. Wrażliwość, miłość, 

empatia czy współczucie to cechy dotąd zarezerwowane jedynie dla gatunku ludzkiego. 

Jednak Louis, wampir – nie wampir i człowiek – nie człowiek, również je posiada. Na 

początku swej drogi brzydzi się atakować ludzi i posila jedynie krwią zwierząt. Pomimo 

zmiany poglądów, dokonanej po poznaniu Claudii, Louis nadal postrzega swoją 

egzystencję jako tragiczną – chciałby być dobry, lecz musi zabijać; chciałby umrzeć, lecz 

musi trwać zawieszony w stanie pomiędzy życiem i śmiercią. Towarzyszy na co dzień 

Lestatowi, jednak nie potrafi naśladować jego „beztroskiej” egzystencji bez wyrzutów 

sumienia. To wewnętrzne rozdarcie i brak akceptacji samego siebie ponownie, tak jak u 
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Kinga czy Mathesona, sugeruje wampiryzm drzemiący w każdym z nas. Taka 

interpretacja pozwala widzieć w Lousie – człowieku tę jasną stronę ludzkiej natury, 

odznaczającej się empatią, szacunkiem i wrażliwością, w Lousie – wampirze zaś mroczną 

otchłań, w którą zanurzyć się jest niezwykle łatwo i która prowadzi do wynaturzeń, 

szaleństwa, zbrodni: 

 

Od Louisa do Lestata jest tylko jeden krok, cienka granica pomiędzy człowieczeństwem a 

szaleństwem: Lestat bowiem jest inną twarzą Louisa, jego cieniem, odbiciem odzwierciedlającym skryte 

pragnienia, chęć przekraczania tabu. Jest lustrem, w którym można się przejrzeć i ujrzeć swoje drugie „ja”; 

zbrodniczym sobowtórem, wampirem w nim samym
259

. 

 

Kolejnym novum powieściowego uniwersum Rice jest wygląd wampirów. 

Carmilla, sir Varney czy Ruthwen nie wyróżniali się z tłumu; aparycja Draculi budziła 

niepokój; krwiopijcy z ludowych podań byli często przerażającymi istotami 

przypominającymi trupy lub wyróżniającymi się cechami fizycznymi takimi jak żarzące 

się oczy, długie kły czy bardzo jasna skóra. Wywiad z wampirem pod tym względem 

uczynił prawdziwą rewolucję – nieumarli znów wyróżniają się, tym razem jednak 

niezwykłą urodą. Ich uwodzicielski wdzięk fascynuje, upodabniając je do mitycznych 

lamii, których złudne piękno stanowiło jedynie przynętę dla młodych mężczyzn, 

mordowanych i pożeranych (podobieństwo do lamii wydaje się tym większe, iż wampiry 

płci męskiej odznaczają się mocno sfeminizowanymi cechami takimi jak smukła 

sylwetka, gładka skóra czy długie włosy). Tak samo bohaterowie Rice przyciągają do 

siebie ludzi, hipnotyzują swoim wyglądem, by łatwiej osiągnąć swój cel. Naturalną 

reakcją, jaką powinien wykazać się Daniel po wysłuchaniu opowieści Louisa, są strach i 

obrzydzenie, tymczasem dziennikarz pragnie sam stać się taki jak jego rozmówca. W 

Kronikach… wampiry uwodzą swoje ofiary, w zamian za niezbędną dla nich krew oferują 

ekstazę zgoła przypominającą doznania erotyczne. Co znamienne, seksualna ekspresja 

wampirów w uniwersum Rice wyraża się jedynie poprzez picie krwi. Stają się więc one 

aseksualne, pozbawione ludzkiego sposobu osiągania spełnienia, a ich popędy płciowe 

przeniesione zostają na głód krwi i pragnienie zabijania
260

. „Dla wampirów miłość 

fizyczna znajduje swoją kulminację i spełnienie tylko w jednej rzeczy, w zabijaniu” 

(WzW, 271). Poprzez wbijanie zębów w szyję ofiary wampir – kochanek przeżywa 

                                                           
259

 A. Gemra, dz. cyt., s. 230. 
260

 A. Kobus, Wyjście z trumny. Gotycka seksualność w powieściach Anne Rice, [w:] Potworna twierdza. 

Horror w badaniach popkulturowych, pod red. D. Brzostka, A. Kobus i M. Markockiego, Toruń 2016, s. 

122–123. 



71 
 

rozkosz, daje ją swemu partnerowi, ale także wchodzi w nim w swoistą intymną relację, 

umożliwiającą obu stronom poznanie swoich myśli i wspomnień, a wreszcie tworzy nowe 

życie – nowego wampira: 

 

Nigdy nie odczuwałem czegoś podobnego, nigdy nie przeżyłem takiego poddania się świadomej i 

śmiertelnej istoty ludzkiej. Ale zanim mogłem go odepchnąć od siebie, dostrzegłem niebieskie ranki na jego 

delikatnej szyi. A więc, oferował mi siebie. Zdałem sobie z tego sprawę. Chłopak całym swoim ciałem 

przyciskał się do mojego ciała i poczułem, że jest fizycznie podniecony sytuacją. Nabrałem głębokiego 

oddechu, a on przysunął się jeszcze bliżej. Jego usta dotykały mnie. Musiałem wydać mu się zimny i bez 

życia. Zatopiłem zęby w jego szyi, zesztywniałem. Podniosłem go w górę we wzbierającym podnieceniu. 

Jak fala za falą przechodziło we mnie bicie jego serca, gdy kołysałem się razem z nim, pożerając go. 

Czułem jego ekstazę, świadomie przeżywaną rozkosz (WzW, 246). 

 

Powołując do istnienia Lestata – wampira, Magnus przekracza istniejące 

w kulturze tabu homoseksualności. Ale też wampiry, jako istoty wolne od popędu ściśle 

płciowego, pozostają wolne także od jakichkolwiek ograniczeń w tej sferze. Odczuwane 

przez nie pożądanie nie jest uzależnione od płci ani wieku – jego obiektem może stać się 

osobnik tej samej płci (Magnus i Lestat, Lestat i Louis), krewny (Lestat i jego matka), a 

nawet dziecko (Louis, Lestat i Claudia). 

Panerotyzm, brak granic czy tabu (homoseksualizm, pedofilia, nekrofilia, 

hermafrodytyzm, kazirodztwo) ukazują zupełnie inną perspektywę wampirów. W ich 

świecie takie rzeczy jak pokrewieństwo, wiek czy płeć nie mają żadnego znaczenia – 

liczy się tylko pragnienie krwi i rozpaczliwa potrzeba stworzenia z kimś związku, tak aby 

uniknąć samotnej nieśmiertelności. Jako wampiry odrzucają one poprzednie więzy krwi i 

tworzą zupełnie nowe, oparte na innych zasadach: Gabriel staje się ojcem własnej matki, 

Claudia partnerką swych dwóch wampirzych ojców. Granice, przestrzegane w świecie 

ludzkim, przestają obowiązywać, tak jak nie dotyka wampiry upływ czasu. 

W ten sposób autorka ukazuje przed czytelnikiem to, co zakazane, ale też 

fascynujące, o czym człowiek boi się mówić głośno, „daje odbiorcom właśnie to, co 

zaprząta ich myśli, oprawiając literackie obrazy w ramy pięknych opisów, wyszukanych 

przedmiotów i niezwykłych istot
261

”. Wykorzystuje do tego jeden z najstarszych lęków ludzkości, 

czyli lęk przed powracającymi zza światów umarłymi, a tym samym przed śmiercią, przy czym 

modyfikuje go, hierarchizując w obrębie gatunku samych wampirów (te słabsze obawiają się 

potężniejszych, ale też wszystkie odczuwają strach przed dniem, kiedy są bezbronne i wystawione 

na ataki śmiertelników). W rzeczywistości Kronik… nikt nie może czuć się bezpieczny, bo 
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zagrożenie czai się tuż za rogiem i można je spotkać wszędzie, tym  bardziej w dobie kryzysu 

wiary: 

Ludzie, którzy przestają wierzyć w Boga lub boskość, nadal jednak wierzą w diabła. Nie wiem 

zresztą dlaczego. Nie, naprawdę nie wiem dlaczego. Zło jest zawsze możliwe. A boskość jest odwiecznie 

trudna do pojęcia (WzW, 17). 

Czytelnik Rice otrzymuje jasny przekaz – współczesność, cywilizacja, postep 

technologiczny nie chronią przed zakusami zła, tym bardziej, gdy tkwi ono w samym 

człowieku. 

Podobną formułę – rozmowy i powolnego odkrywania prawdy o naturze drugiej 

osoby - zastosowała Suzy McKee Charnas w wydanej w 1980 roku powieści Gobelin 

z wampirem. Tym razem jednak dialog pomiędzy reprezentantem świata ludzi 

a przedstawicielem rasy wampirów przybiera formę sesji terapeutycznej. Główny 

bohater, profesor akademicki, doktor Edward Lewis Weyland, zmaga się z depresją. Aby 

powrócić do swych obowiązków, udaje się do psychoterapeutki, Florii. Zadaniem kobiety 

jest uzdrowić duszę swego pacjenta, co już wydaje się zabiegiem przewrotnym biorąc 

pod uwagę ontologiczny status Weylanda. Mężczyzna nie tylko nie jest człowiekiem, ale 

też nie jest pewny co do swej prawdziwej tożsamości (istnieje podejrzenie, że jest 

mutantem
262

), co jednak nie wpływa na jego codzienne funkcjonowanie. Rozmyślania 

filozoficzne stanowią dla niego kwestię drugorzędną, zepchnięte na margines przez 

czysty pragmatyzm życiowy. Aby przetrwać, musi on „wtopić się” w tłum i nie wzbudzać 

niczyich podejrzeń. Dla realizacji tego celu wybrał zawód profesora antropologii. 

Właśnie podczas jednego ze swoich wykładów tłumaczy on studentom naturę 

domniemanych krwiopijców: 

 

Rozsądny wampir, gdyby mógł, oczywiście, wolałby uniknąć ryzyka, jakie wiąże się z atakiem na 

człowieka, zaspokajając głód krwią niższych gatunków. A zatem musimy przyjąć, że nie może. Możliwe, 

że zwierzęca krew przez  jakiś czas mu wystarczy, ale tak samo jak rozbitek nie może długo pić morskiej 

wody, nie może ona całkowicie zastąpić krwi ludzkiej. Tak więc ludzie stanowią jedyny «żywy inwentarz 

wampirów, chociaż są dla nich niebezpieczni i zmuszają je do osiedlania się tam, gdzie sami żyją.  W 

dawnych czasach,  kiedy zagęszczenie ludności  było niewiel kie, musiałby trzymać się blisko 

miasta lub wioski, żeby zapewnić sobie stały i łatwy dostęp do pożywienia. Musiałby się ograniczyć do nie-

 wielkiej ilości krwi dziennie, powiedzmy pół litra. Nie udałoby mu się niepostrzeżenie znikać, gdyby 

zostawiał po sobie stosy bezkrwistych ciał. Co jakiś czas musiałby zmienić miejsce żerowania, dla 

własnego bezpieczeństwa, oraz po to, aby wieśniacy mogli odzyskać siły i zdrowie przed jego powrotem na 

łowisko
263

. 
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W ten zawoalowany, a zarazem bardzo otwarty sposób, bohater wyjaśnia 

motywację wampirów dwudziestego wieku. Nie są one wysłannikami diabła, sługami 

ciemności czy odwiecznymi wrogami ludzkości – stanowią po prostu odrębny gatunek, 

który, aby przeżyć, potrzebuje pokarmu. „Krew (…) jest odarta z symboliki, 

sprowadzona do roli pokarmu; wprawdzie niezbędnego wampirowi do życia 

i warunkującego cały charakter jego egzystencji, jednak niebędącego nośnikiem żadnych 

ukrytych znaczeń264”. Funkcjonowanie Weylanda nie nosi znamion obrazoburczego 

przekraczania sacrum, nie ma wymiaru religijnego ani metafizycznego – autorka stara się 

wyjaśnić wampirzą egzystencję w sposób naukowy lub paranaukowy. W wyniku 

ewolucji, której podlega jak każdy inny gatunek, nie musi on obawiać się promieni 

słonecznych, dzięki czemu może swobodnie wykonywać swoje obowiązki, wynikające z 

zawodu wykładowcy. Podobnie wysoce rozwinięte są jego „barwy ochronne” (GzW, 

139), jak sam nazywa swoje ciało, mające do złudzenia przypominać ciało ludzkie. Taki 

rodzaj maskowania się i przystosowania do warunków środowiskowych nasuwa 

skojarzenia z grasującymi w dżungli drapieżnikami. I tym w istocie jest doktor 

Weyland – nocnym łowcą, niemającym w sobie nic z hrabiego Dracul i czy 

Ruthvena krwiożercą.  

Wyjaśniając w czasie wykładu naturę swych pobratymców czy 

uczestnicząc w sesjach z psychoterapeutką, Weyland dużo ryzykuje. I jest to 

nowość, bo dotychczas to człowiek, w starciu z wampirem, był na straconej 

pozycji. Rozmowa Louisa z dziennikarzem stanowiła zagrożenie tylko dla tego 

drugiego, tymczasem u MacKee – Charnas owo ryzyko jest obustronne. Dla 

Florii oczywiste – przebywanie sam na sam z krwiopijcą niesie oczywiste 

zagrożenie, jednak to Weyland stawia na szali więcej, bo swoją nieśmiertelność. 

W ostatecznym rozrachunku to on okazuje się tym „słabszym” ogniwem, ulegając 

pożądaniu i pozwalając Florii zainicjować stosunek:  

 

 Floria nie bała się przejąć inicjatywy. W  najgorszym razie potrafi mu dać nie mniej niż 

on sam, w najlepszym, może mu zaoferować o  wiele więcej. Jej skóra była wyraźnie 

ciemniejsza, obserwowała grę cieni, kiedy jej ręce wędrowały po jego ciele. Wzdłuż żeber 

wyczuła stare blizny, ślady minionego czasu. Natychmiastowa reakcja jego ciała na dotyk jej 

dłoni i przyspieszony oddech podniecały ją. To było jej dawne, głęboko skrywane marzenie: 

miłość z zupełnie obcym mężczyzną. Nikt na świecie nie był bardziej obcy niż on, a  zarazem 

nikt go nie znał lepiej niż ona. Oboje byli jedyni w  swoim rodzaju, ich związek był  związkiem 

właściwych osób we właściwym czasie. […]Wszedł w  nią powoli, ostrożnie i trochę 

nieporadnie. Ta jego niepewność podziałała na Florię bardziej, niż gdyby wziął ją szybko 
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i brutalnie. Gwałtownie przylgnęła do niego całym swoim ciałem. Wtuleni w  siebie przeżyli 

dwie kolejne, wolno wzbierające fale rozkoszy. Nie wypłynęła jeszcze na powierzchnię, kiedy 

poczuła jego ciało mocno przyciśnięte do swego i  usłyszała, jak z trudem wciąga powietrze 

przez zaciśnięte zęby (GzW, 171-172). 

 

Wampir nie stanowi już eufemicznego określenia demonicznego kochanka; 

nie jest brutalny ani silny, nie prowadzi niewinnej kobiety po mrocznych 

bezdrożach erotyzmu. To on daje się prowadzić, niepewny swych umiejętności. 

Co więcej, stosunek płciowy nie został tutaj skorelowany z  piciem krwi, należy 

do sfery całkowicie odrębnej. Sam akt pożywiania się krwią zatem ma wymiar 

jedynie stricte fizjologiczny – jest procesem umożliwiającym przetrwanie, bez 

jakichkolwiek odniesień symbolicznych.  

Romans z psychoterapeutką ukazał Weylanda jako istotę bliższą 

człowiekowi niż wampirowi, nawet stanowiącemu jedynie odrębny gatunek. 

Istotę ulegająca tym samym emocjom co pogardzana przez niego rasa ludzi:  

 

Ludzie to moje pożywienie […]. Żywię się ich krwią. Czasami zabijam. Jestem 

potężniejszy niż  oni. A jednak muszę bez przerwy myśleć o  ich zwyczajach i o ich żądzach, aby 

uniknąć niebezpieczeństwa, które mi grozi z  ich strony (Gzw, 137). 

 
 

Pomimo tych deklaracji nie udaje się Weylandowi pozostać ponad 

przyziemnymi ludzkimi pragnieniami. Sesja terapeutyczna z Florią wydobywa 

z niego to, co najbardziej ludzkie – tęsknotę za drugim człowiekiem.  

Literaccy krwiopijcy drugiej połowy dwudziestego wieku odsłaniają 

nieznane wcześniej oblicze swego gatunku: dobroć, empatię, współczucie – 

uczucia zarezerwowane dotąd tylko dla ludzi, okazują więc, paradoksalnie, swoje 

ludzkie oblicze. Bohater powieści Chelsea Quinn Yarbro Hotel Transylwania 

(wyd.1978), hrabia Saint - Germain stoi w zupełnej opozycji do swoich 

poprzedników – nikogo nie krzywdzi, wręcz przeciwnie, broni uciśnionych, 

stając się „ostatnim sprawiedliwym” w społeczności zepsutej paryskiej 

arystokracji osiemnastego wieku. Nosi on co liczne powierzchowne 

podobieństwa do hrabiego Draculi czy lorda Ruthwena (elegancki wygląd, 

arystokratyczne pochodzenie, aura tajemnicy), jednak nie ma w nim krzty 

okrucieństwa. Przetrwanie zapewnia sobie minimalną ilością krwi, co więcej, 

atakując, nie zadaje bólu, lecz ofiaruje rozkosz. Gdy grono zdeprawowanych 

arystokratów, parających się satanizmem, bierze na swój cel młodziutką 
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Madelaine, Saint–Germain staje w jej obronie, opowiadając się wyraźnie 

przeciwko czcicielom Diabła. Tradycyjne role, zaprezentowane w Draculi 

Stockera, uległy odwróceniu o sto osiemdziesiąt stopni – to człowiek ma w sobie 

więcej zła, aranżując obrzydliwe rytuały zbliża się on do Antychrysta. Pogarda 

dla życia, przemoc, rozpusta, pragnienie dominacji to grzechy paryskiej socjety, 

ujawniające się w panicznym lęku przed religijnymi symbolami. Co więcej, u 

Yarbo posługuje się nimi wampir, traktując je jako oręż przeciwko ludziom. 

Stanowczo sprzeciwia się on także przyrównywaniu go do satanistów:  

 

Nie myl mnie z Kręgiem Saint Sebastiena – spojrzał z tajemniczą twarzą na leniwie 

płynącą rzekę. – To winą twoich prałatów jest, że pomieszali ci w  głowie, myląc heretyckie 

i bluźniercze czczenie chrześcijańskiego diabła z  działaniami tych spośród nas, którzy przeszli 

przez próg śmierci. Większość z  tego, co się mówi, to zwykłe nonsensy. Nie zaprzeczam 

cudownej naturze życia Chrystusa. Z  tego, co wiem, on też zmartwychwstał
265

. 

 

Dobroć Saint–Germaina ujawnia się jednak przede wszystkim w niechęci 

do powoływania do życia nowych wampirów. Gdy jego ukochana Madelaine 

naciska, by uczynił ją sobie podobną, ten odmawia. Wizja wieczności z bliską 

sobie istotą jest kusząca, jednak bohater opiera jej się, nie chcąc skazywać 

kobiety na zawieszenie pomiędzy życiem i śmiercią. Pytany o nieśmiertelność 

nazywa ją „samotnością”
266

, sugerując, że jest ona stanem dalekim od 

doskonałości, jaką przypisują jej śmiertelnicy.  

Bohater Yarbo, szarmancki dżentelmen, uwielbiany przez kobiety, obyty w 

świecie, utalentowany  w wielu dziedzinach, otoczony aurą tajemnicy, stanowi męski 

ideał w przebraniu wampira i swego rodzaju „preludium” do postaci Edwarda Cullena, 

którego kreacja świadczy o całkowitej transformacji wampirycznego mitu. Główny 

bohater powieściowego cyklu Zmierzch autorstwa Stephnanie Meyer to już nie tylko 

istota dobra, prawa i moralnie bez zarzutu. To nowy „książę z bajki (który ma kły)
267

”, 

męski ideał na miarę dwudziestego pierwszego wieku, dalece doskonalszy niż 

jakikolwiek przedstawiciel rasy człowieka. Literacki wampir poczynił krok do przodu – 

już nie ukrywa się za fasadą normalności, nie wtapia w tłum, próbując ukryć swoją 

odmienność, która go w jakiś sposób piętnuje i która zagraża jego bezpieczeństwu, lecz 

jawnie obnaża swoją inność. Inność ta czyni go kimś wyjątkowym, wyróżnia na tle 
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podobnych sobie, szarych i nijakich mężczyzn, zawsze w jakiś sposób ograniczonych: 

swoimi żądzami, małomiasteczkową mentalnością lub brakiem wiedzy. Cullenowi, 

przedstawicielowi rasy wyższej, te wady są całkowicie obce, co czyni go niezwykle 

atrakcyjnym w oczach kobiet. Związek z nim staje się dla Belli Swan czymś w rodzaju 

awansu społecznego – ze zwykłej, dość przeciętnej dziewczyny przeistacza się ona 

w wybrankę i towarzyszkę „tego” Edwarda, mężczyzny doskonałego. 

Ale owa doskonałość nie wynika jedynie z samego faktu przynależności do rasy 

wampirów. Cullen wyróżnia się także na tle swoich pobratymców. Nie pije ludzkiej krwi 

(a więc jest wampirzym wegetarianinem!), nie zabija i kieruje się zasadami wynikającymi 

z pobudek moralnych. Nie jest jednak odosobniony w swoim postępowaniu. Rodzina 

Cullenów, stworzona na potrzeby przetrwania w społeczności ludzkiej i niesienia sobie 

wzajem wsparcia, jest ewenementem w świecie wampirów. Przyszywany ojciec Edwarda, 

Carlisle, jako miejscowy lekarz każdego dnia, zwalczając w sobie pokusę na widok krwi, 

niesie pomoc mieszkańcom miasteczka. Jego zachowaniem kieruje pragnienie 

zadośćuczynienia ludziom krzywd doznanych ze strony innych wampirów, wynikające z 

głębokiej miłości i szacunku do człowieczeństwa. Brzydzi się on zabójstwem i za 

wszelką cenę stara uniknąć konieczności przemiany kolejnych ludzi w istoty sobie 

podobne. Również Edward, pomimo nalegań ze strony Belli i kuszącej perspektywy 

wieczności z ukochaną, wzdraga się przed uczynieniem jej wampirem. W jego 

mniemaniu jest to czyn gorszy od morderstwa, gdyż odbiera człowiekowi duszę i skazuje 

go na wieczne potępienie. Taki pogląd stanowi novum w literaturze – dotychczasowi 

krwiopijcy owszem, cierpieli czasem z powodu przekleństwa nieśmiertelności, ale owo 

cierpienie nie miało nigdy podłoża religijnego, a oni nie czuli pustki wynikającej z utraty 

więzi z Bogiem. Edward jest przekonany o istnieniu siły wyższej, w oderwaniu od której 

egzystują tacy jak oni, skazani na wieczność bez perspektywy zbawienia. 

Swoiste przywiązanie Edwarda do wartości ważnych z ludzkiego punktu 

widzenia, takich jak Bóg, moralność, czystość przedmałżeńska, wynikać może z faktu, iż 

jego wampirze życie trwa stosunkowo krótko (Carlisle przemienił go w roku 1918) i nie 

zdążył on jeszcze zdystansować się do swoich dawnych, „człowieczych” przyzwyczajeń i 

poglądów. A jednak jego przyszywany ojciec, pomimo posiadania na karku prawie 

czterech wieków, jest w równej mierze co on altruistą i w równej mierze stara się 

kultywować w sobie człowieczeństwo. W uniwersum Meyer nie brakuje wampirów 

przedstawionych w sposób „tradycyjny”, czyli istot drapieżnych i śmiertelnie 

niebezpiecznych, takich jak stanowiący wampirzą elitę arystokratyczny klan Volturi, 
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jednak to Cullenowie oraz zaprzyjaźnieni z nimi Denalczycy stanowią oś nowoczesnego 

wampiryzmu, skrajnie wyidealizowanego. Wampir u Meyer to już nie potwór, nie istota 

ambiwalentna moralnie, lecz swoisty super bohater, który ratuje ludzi z opresji i czuwa 

nad ich bezpieczeństwem. Styl życia Cullenów zaś przywodzi skojarzenia z 

hermetycznymi wspólnotami religijnymi, kultywującymi swe tradycje w odizolowaniu od 

pełnego zła i zagrożeń świata zewnętrznego, często niezrozumiałymi przez postronnych 

ze względu na swe surowe zasady. W ten sposób bohater – krwiopijca staje się swego 

rodzaju nosicielem konserwatywnych (chrześcijańskich!)  wartości. 

Daleko idąca idealizacja postaci wampira w uniwersum Zmierzchu skłania do 

zadania sobie pytania, na ile Edward Cullen i jemu podobni stanowią kontynuację 

kulturowego obrazu „nieumartego” czy przypadkiem nie są oni konstrukcją zupełnie 

nową, oderwaną całkowicie od fantazmatu wampirycznego. Cechy głównego bohatera 

sagi, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak niezwykła uroda, złote tęczówki 

oczu i skóra lśniąca w słońcu zdają się wywodzić raczej z fantazmatu anielskiego, 

boskiego, znajdującego się na przeciwległym do wampirycznego, biegunie. Według 

Michała Wolskiego zachowanie Edwarda – odrzucenie krwi, a co za tym idzie – 

witalności – stanowi całkowite zaprzeczenie wampiryzmu, jego swoistą antytezę
268

. 

Podobne zdanie wyraża Małgorzata Mika, podkreślająca, iż „akt wyrzeczenia się ludzkiej 

krwi, naznaczony poczuciem winy oraz szacunkiem do krótkiego, człowieczego życia, 

godzi w istotę wampiryzmu, którego podstawą jest śmierć
269

”. Podważenie cech 

dystynktywnych bohatera poddaje w wątpliwość jego status ontologiczny i otwiera pole 

do dyskusji o roli, jaką pełni on w kontekście tradycyjnych ujęć tematu. Jednak 

wampiryzm pozbawiony aspektów związanych ze śmiercią, brzydotą i zadawaniem bólu 

ma sens, jeśli przyjąć punkt widzenia autorki Zmierzchu, dla której stanowi on jedynie 

„kostium” uwypuklający poszczególne zachowania i wybory postaci: 

 

W klasycznych powieściach o wampirach jest dużo seksu, krwi i ciemności. W moich książkach 

jest inaczej - wszystkie atrybuty wampiryzmu służą tylko jako metafora uwięzionych uczuć
270

. 
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Reinterpretacja wampirycznego mitu w wykonaniu Stephanie Meyer 

spowodowała prawdziwą rewolucję i swoista „modę” na wampirycznych 

„przystojniaków” i naiwne bohaterki o mentalności baśniowego Kopciuszka. Powstał 

zupełnie nowy (chociaż wyrosły na kanwie średniowiecznych romansów rycerskich 

i osiemnastowiecznych powieści sentymentalnych) gatunek – „romans paranormalny” 

(metafizyczny) lub „wampiryczny
271

”, który rządzi się sprawdzonymi regułami, 

zapewniającymi czytelnikowi komfort schematyczności i przewidywalności. Jego oś 

stanowi wątek miłosny, rozgrywający się pomiędzy przedstawicielami dwóch ras – 

człowieka oraz istoty posiadającej nadnaturalne zdolności, takiej jak wilkołak, duch, 

demon lub (w odmianie wampirycznej) – nieumarły
272

. Schemat fabularny romansu 

metafizycznego opiera się na sekwencji zdarzeń analogicznej do kompozycji wszystkich 

tego typu utworów (spotkanie przyszłych kochanków, początkowa niechęć, fascynacja, 

rozłąka, miłość, tęsknota, liczne przeszkody stojące na drodze do spełnienia uczucia
273

), 

poszerzonej o motyw cudowności. Postać wampira - amanta spełnia podwójną rolę – nie 

tylko umożliwia czytelnikowi obcowanie z czymś niezwykłym, nadnaturalnym, ale też 

wpisuje się we wzorzec idealnego partnera: czułego, opiekuńczego, silnego, a do tego 

oszałamiająco przystojnego i posiadającego nadprzyrodzone zdolności
274

. 

Motyw wampira – męskiego ideału, wsparty na uniwersalnym toposie mezaliansu 

– związku „szarej myszki” z budzącym powszechne pożądanie „księciem z bajki”, zyskał 

ogromną popularność, a Stephanie Meyer – rzeszę naśladowczyń, podążającym tym 

samym, utartym od wieków schematem romansu. Realizują go między innymi Melissa de 

la Cruz w Błękitnokrwistych czy Charlaine Harris w Martwym dla świata. W obu 

powieściach (tak jak w przypadku sagi Zmierzch) bohaterki są oszołomione 

zainteresowaniem, okazywanym im przez wampira i traktują je jako możliwość 

swoistego awansu społecznego. Ich wybrankowie stoją od nich wyżej w hierarchii pod 

względem ekonomicznym, towarzyskim czy ideowym. Fakt, że zostały przez nich 

dostrzeżone, czyni je więc kimś wyjątkowym, tak we własnych oczach, jak i w opinii 

publicznej: 
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Zachwycona dziewczyna czuje się porażona urodą wybranka. Następuje odwrócenie ról. O pięknie 

i olśnieniu mówi nie mężczyzna, ale kobieta. Często bohaterki, jak już wspomniano, mają o sobie bardzo 

niskie mniemanie, a wampir wcielający się w rolę mistrza wprowadza je w świat dorosłych – 

metaforycznie, ale i dosłownie. Mężczyzna sprawia, że kobieta zaczyna się czuć kimś atrakcyjnym i 

budzącym pożądanie. Moc sprawczą mają nie tylko jego czyny, ale i słowa. Jesteśmy zwykle świadkami 

Wielkiej Przemiany – oto brzydkie kaczątko zmienia się w łabędzia, Kopciuszek staje się księżniczką
275

. 

 

Wampiry „nowoczesne” na różne sposoby radzą sobie z pragnieniem krwi. 

Niektórzy, jak Saint – Germain, wypijają jedynie niewielką ilość, która nie zagraża życiu 

ich ofiar; inni, jak Lestat czy Edward Cullen na początku swej wampirzej drogi, atakują 

tylko złoczyńców. Inną formą obrony przed morderczym instynktem jest swoisty 

„wegetarianizm”, a wiec odżywanie się krwią zwierząt. Jeszcze inaczej radzi sobie 

główna bohaterka cyklu powieściowego Christophera Moore’a, Jody. Wampirzyca zabija 

nieuleczalnie chorych, dla których dalsze życie stanowiłoby kontynuację cierpienia.  

 

Włosy wypadły mu po chemioterapii. Bolały go płuca i stopy. Mięsaki, którymi było poznaczone 

jego ciało, najgorsze były na stopach i na twarzy. Bolały go stawy i nie mógł jeść, ale wciąż mógł chodzić. 

Więc chodził. […] Kiedy dotarł do wejścia do rosyjskiej restauracji, Jody stanęła mu na drodze, a on stanął 

i na nią spojrzał. […] – Cieszę się, że cię widzę – powiedział
276

. 

 

W ten sposób śmierć zadana przez wampira staje się wybawieniem, a on sam, 

przewrotnie – posłańcem nadziei. 

„Bez krwi nie ma wampira. Jest to substancja, która decyduje o jego istnieniu, 

podobnie jak o istnieniu człowieka
277

”. Krew – podstawowe pożywienie wampira, 

czynnik wyznaczający jego status quo, zajmuje różne miejsca w percepcji 

wampirycznego fantazmatu. Może być narkotykiem, obsesją, źródłem sił witalnych, 

ekwiwalentem nasienia. Wydaje się jednak, iż jej znaczenie stopniowo ulega degradacji – 

duchowe wręcz przeżycie stało się zwyczajną fizjologiczną potrzebą, odartą zupełnie z 

metafizyki i swoistej magii. Dla bohaterów Anne Rice picie krwi równe jest duchowej 

ekstazie: 

 

„Zabijanie to nie jest zwyczajna rzecz […]. Nie jest to wyłącznie nasycenie się krwią. […] To 

przeżycie towarzyszące zetknięciu się z innym życiem. Często również doświadczenie pozbawiania kogoś 

tego życia, gdy powoli wysysa się jego krew. To wciąż powtarzające się doświadczenie utraty własnego 

życia, którego zaznałem, ssąc krew z nadgarstka Lestata i czując, jak bicie jego serca zlewa się z moim. To 

celebrowanie wciąż na nowo tego doświadczenia, ponieważ dla wampirów to jest właśnie ostateczne 

i podstawowe przeżycie (WzW, 36). 
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Wampirom przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku obce zdają 

się wynikające ze spożywania krwi metafizyczne uniesienia, a definiujący je napój 

stanowi często jedynie tło dla przedstawianych zdarzeń i refleksji. Taka „odarta” z 

sakralnego znaczenia, strywializowana krew, chociaż niezbędna dla istnienia fantazmatu, 

ustępuje miejsca innym aspektom funkcjonowania bohaterów. Modyfikacje roli, jakie 

pełni ona w konstrukcje wyobrażeniowym wampira, prowadzą często do zaskakujących 

rozwiązań, takich jak substytut krwi, wymyślony przez Joshuę Yorka, bohatera powieści 

Georga R.R. Martina, Ostatni rejs „Fevre Dream”. Zaproponowany przez niego 

zamiennik zawierał w sobie krew owczą, zmieszaną z alkoholem, laudanum, różnymi 

pierwiastkami chemicznymi i ziołami
278

, które  w odpowiednich proporcjach dawały 

wampirom zaspokojenie głodu i siłę
279

.  

Przewartościowanie statusu wampira, jego „ugładzenie” wynika w dużej mierze z 

niechęci współczesnej kultury – kultury piękna i młodości, do tematyki śmierci. Jej 

postrzeganie zawsze obłożone było tabu, którego podstawy tkwią w pierwotnym lęku 

człowieka przed końcem, jednak to czasy najnowsze zdają się wyjątkowo niechętne 

przyznaniu jej miejsca w kulturze. Umieranie, ból, cierpienie to stany kojarzone 

jednoznacznie ze słabością, defektem, skaza na ludzkiej naturze i tym samym zostają 

wypierane ze zbiorowej świadomości ludzi dwudziestego pierwszego wieku – 

inteligentnych, pięknych, wiecznie młodych. Ludzi sukcesu, naukowców, zdobywców, 

którzy w ostatecznym rozrachunku ulegną toczącej od zarania dziejów ludzkość 

„chorobie”. Doświadczenie śmierci nigdy wcześniej nie zostało tak wieloaspektowo 

opisane i zanalizowane, a jednak nadal budzi grozę i sprawia, że „odwracamy się do 

śmierci plecami, aby zmysły nie odebrały jakichkolwiek doznań płynących z jej 

obecności
280

”. Wyobrażenie straszącego w ludowych podaniach demona: gnijący trup, 

czyste zło z mroków nocy, obnażają ludzką słabość, mówią o śmierci, o jakiej nie chcemy 

słuchać. Jej oswojenie następuje więc poprzez sublimację – brak duszy kompensowany 

jest nadnaturalną siłą i szeregiem innych zdolności, upodabniających wampiry do 

komiksowych superbohaterów i oddalających je od pierwotnego wyobrażenia.  
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We współczesnym świecie, ze względu na ograniczoną medialność«, kultura śmierci jest 

wypierana. Średniowieczny umarlak«, który kąsa i zabija, nie jest atrakcyjny dla różowego« świata, toteż 

lepiej o nim nie mówić. Nawet romantyczny« wampir musi się dostosować do dzisiejszych wymogów, więc 

nie dziwi, że jest przystojny, metroseksualny, koniecznie wegetarianin albo dryfujący w tym kierunku. 

Śmierć musi być estetyczna, wygładzona i dobrze się sprzedawać, no i, broń Boże, nie być straszna! Raczej 

nie ma to nic wspólnego ze sferą horroru, pierwotnego lęku
281

. 

 

 

2.2. Od grozy po apokalipsę i od potwora do amanta. Wizerunek 

krwiopijcy w filmie 

 

Nowe i zyskujące w niedużym czasie miliony zwolenników medium, jakim stało 

się kino na początku dwudziestego wieku, stosunkowo szybko zaadaptowało literacką 

wizję wampira. Pierwszą próbę przeniesienia na ekran historii  demonicznego hrabiego 

datuje się na rok 1920, a więc zaledwie dwadzieścia trzy lata po premierze powieści 

Stockera. W Rosji ruszyły wówczas prace nad ekranizacją stockerowskiego Draculi, rok 

później zaś książką zainteresowali się Węgrzy; w obu przypadkach kopie filmów nie 

dotrwały jednak do czasów dzisiejszych
282

. 

Oficjalna kinowa kariera wampira rozpoczęła się w 1922 roku w chwili premiery 

obrazu Friedricha Wilhelma Murnau Nosferatu – symfonia grozy. Niewiele jednak 

brakowało, a i on podzieliłby losy dwóch poprzednich dzieł – twórcy bowiem, chcąc 

uniknąć ponoszenia kosztów związanych z opłaceniem praw autorskich, zmienili kilka 

szczegółów, takich jak imiona bohaterów czy lokacji. Dla wszystkich jednak nawiązanie 

było oczywiste. Florence Stocker, wdowa po autorze Draculi, wytoczyła reżyserowi 

proces o bezprawne wykorzystanie powieści swego męża i proces ów wygrała. Murnau 

został zobowiązany nie tylko zapłacić jej odszkodowanie, ale też zniszczyć wszystkie 

kopie filmu. Na szczęście dla samego dzieła, zachował się negatyw, który wcześniej trafił 

do kin w innym kraju
283

. 

Obraz Murnaua z legendarną rolą Maxa Schrecka (którego nazwisko po 

niemiecku znaczy „strach”
284

 i który tak dobrze odegrał swoja rolą, iż pojawiły się 
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pogłoski, jakoby sam był wampirem
285

) powrócił do europejskich kin w 1928 roku, nie 

odniósł jednak spodziewanego z naszej współczesnej perspektywy sukcesu. Krytycy nie 

docenili bijącej z postaci tytułowego bohatera grozy, która autentycznie przerażała 

widzów i zarzucali reżyserowi jej przerysowanie. Znacznie cieplej film przyjęto 

w Stanach Zjednoczonych, gdzie trafił on rok później i gdzie cieszył się sporą 

popularnością
286

. 

Murnau nie tylko zmienił imiona bohaterów powieści Irlandczyka, lecz, przede 

wszystkim, wydźwięk całej historii. Jego Dracula, funkcjonujący w filmie jako hrabia 

Orfolk lub tytułowy Nosferatu, nie jest demoniczną istotą zza światów, lecz metaforą 

samej śmierci
287

 – przerażającym monstrum o niejasnym statusie ontologicznym, 

niosącym pomór uosobieniem destrukcyjnego cyklu natury, która, by odrodzić – musi 

najpierw pożreć i zniszczyć. Namacalnym przejawem owej niszczącej siły jest zaraza, 

jaka opanowuje miasto, do którego przybywa hrabia w poszukiwaniu pięknej Ellen. Wraz 

z jego pojawieniem się w Wisborgu „śmierć stała się wszechobecną rzeczywistością
288

”, 

we obliczu której ludzie pozostają całkowicie bezbronni, co stanowi znaczną zmianę w 

stosunku do powieściowego oryginału, gdzie dużą rolę odegrał wątek grupy dzielnych 

mężczyzn, polujących na Draculę. W uniwersum Nosferatu… bohaterowie nie łączą się w 

walce przeciw wspólnemu wrogowi, pozostają samotni, tak jak samotna jest śmierć 

każdego z nich, której nie sposób pokonać. 

W przeciwieństwie do powieści Stockera, film Murnaua ma wydźwięk bardzo 

negatywny. Orlok co prawda zostaje unicestwiony przez promienie słoneczne, jednak nic, 

żadne starania, nie są w stanie powstrzymać tego, co stanowi jego prawdziwą naturę – 

śmierci. Destrukcyjna jest nawet miłość, jaką hrabia obdarza Ellen, gdyż prowadzi do 

przedwczesnych zgonów mieszkańców Wisborga, a poświęcenie kobiety w imię uczucia 

do męża i wystawienie się wampirowi, aby ocalić miasto, jest bezsensowne, gdyż poprzez 

ugryzienie sama staje się tym, co pragnęła pokonać. Nosferatu, czysta śmierć, jest wiec 

absolutnym zaprzeczeniem miłości i nie można go nawet rozpatrywać jako antonimu 

życia i dobra, reprezentowanego przez Chrystusa, jak w przypadku powieściowego 

hrabiego, który z własnej woli rozpoczął krucjatę przeciwko ludzkości. Filmowy 

Nosferatu bowiem nie ma wyboru – nie jest człowiekiem, lecz kumulacją sił przyrody, a 
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jego działania nie są nakierowane na czynienie zła – one stanowią odwieczne prawo 

natury
289

. 

 

 

Hrabia Orfolk w interpretacji Maxa Schrecka – budzący grozę, hybrydalny stwór z granicy dwóch 

światów. 

 

Już w 1931 roku na ekrany kin weszła kolejna adaptacja opowieści o hrabim 

z odległej Transylwanii – Dracula w reżyserii Toda Browninga. Twórcy oparli nową 

wersję nie tylko na powieści Stockera, lecz także na wystawianej na deskach 

londyńskiego The Little Theatre (a następnie przejętej przez Broadway) sztuce Hamiltona 

Deane’a
290

. Obraz, okrzyknięty przez krytyków mianem pierwszego filmowego 

shockera
291

, a przez wytwórnię reklamowany pod hasłem „najdziwniejszej historii 

miłosnej ze wszystkich
292

”, przez długie lata funkcjonował jako wyznacznik filmowego 

sposobu ujęcia tematu wampira. Stało się tak przede wszystkim dzięki roli Bela 

Lugosiego, wcielającego się w tytułową postać. Jego „wampir nie jest już odrażającym, 

demonicznym monstrum, ale dandysem, arystokratą o nienagannych manierach, 

poruszającym się w eleganckim fraku i pelerynie
293

”. Takie przedstawienie hrabiego to 

olbrzymi zwrot zarówno w stosunku do tradycyjnego wizerunku wampira 
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funkcjonującego w popkulturze, jak i filmu Murnaua, gdzie Nosferatu był przerażającym 

swą hybrydalnością stworem z pogranicza fantazji i koszmarnego snu. „Nowy” Dracula, 

zaproponowany przez Browninga, to elegancki kochanek, świadomy swego wdzięku i 

mocy oddziaływania uwodziciel, ukrywający swą potworność pod maską fascynującego 

gentlemana.  

 

 

Bela Lugosi jako budzący niepokój wampir – amant. 

 

Taka propozycja odczytania Draculi spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem 

widowni i niechęcią krytyków, którzy w dużej mierze zarzucali mu propagowanie 

rozwiązłości i szerzenie złych obyczajów
294

. W rzeczywistości z pierwotnej wersji obrazu 

wycięto wiele scen, które mogłyby naruszyć ówczesne tabu, jakim był np. 

homoseksualizm tytułowego bohatera
295

. Browning jednak, pomimo zastrzeżeń krytyki, 

stworzył dzieło – legendę, żywe do dziś w popkulturowej świadomości i stanowiące wzór 

dla wszystkich późniejszych przedstawień wampira
296

. Oryginał, czyli dzieło Stockera, 

odarł z niemal całej metafizycznej otoczki, jaką stanowił motyw odwiecznej walki sił 

światła i ciemności, i uwypuklił erotyczny aspekt historii. Jego Dracula to przede 

wszystkim wampir – kochanek, wślizgujący się nocą do sypialni niewinnej dziewicy, 

deprawujący młodość i cnotę gorszyciel, ale także symbol zagrożenia, tym bardziej 

niebezpiecznego i przerażającego, im bardziej (pozornie) ludzkie. Kreacja Beli 

Lugosiego, mówiącego bardzo powoli i z dziwnym, obcym akcentem, artykułującego 
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swoje kwestie z teatralną przesadą, spotęgowały wrażenie „obcości” – hrabia żyje pośród 

europejskiej elity, lecz do niej nie należy: 

 

Wampir jest kimś, kto przez szybę zagląda do domu i obserwuje z zewnątrz, z mroku nocy, osoby 

przebywające w środku. Kamera przez moment pokazuje twarz Draculi poprzez przejrzystą barierę szkła, 

wizualnie podkreślając efekt jego dwuznacznej nie-obecności: kogoś, kto czai się na zewnątrz, lecz nic o 

nim nie wiadomo
297

. 

 

Pomimo zdominowania wizerunku wampira w popkulturze przez Draculę – 

mrocznego gentlemana z wizji Browninga, zapomniany niemal film Munraua po 

pięćdziesięciu pięciu latach doczekał się remake’u. W 1979 roku niemiecki reżyser 

Werner Herzog odświeżył historię demonicznego hrabiego, którą, pomimo utrzymania w 

stylistyce ekspresjonizmu, poddał jednak kilku zmianom. Poza przywróceniem 

tytułowemu bohaterowi nazwiska z powieściowego pierwowzoru i dodaniu postaci, które 

nie pojawiły się w obrazie z 1922 roku, dokonał on reinterpretacji postaci wampira w 

ogóle. Jego Dracula nie jest już „symbolem destrukcyjnego zła
298

”, staje się natomiast 

„fantomem uczłowieczonym
299

”, czyli istotą targaną ludzkimi emocjami i lękami, z 

których najważniejszym jest… lęk przed wiecznością. Bohater Herzoga swą egzystencję 

postrzega jako przekleństwo, koszmar, od którego nie sposób się uwolnić. Uwięziony w 

wiecznym trwaniu, skazany na samotność, pozbawiony jest przyszłości i nadziei na 

jakąkolwiek zmianę. Jego perspektywa jest na wskroś ludzka – tylko człowiek dostrzega 

swoisty sens w przemijaniu i pokonywaniu kolejnych etapów życia. Nosferatu Murnaua 

pozbawiony był takich refleksji, a co za tym idzie, związanych z nimi uczuć, gdyż nie 

posiadał pierwiastka ludzkiego – był jedynie manifestacją sił natury. „Nowy”, 

uczłowieczony Nosferatu tłumaczy swój statut ontologiczny Jonathanowi Harkerowi, 

kładąc nacisk na niemożność śmierci: 

 

Czas jest otchłanią sięgającą głębi tysiąca nocy. Mijają wieki, to straszne gdy nie można się 

zestarzeć. Śmierć to nie wszystko, są rzeczy straszniejsze. Wyobraża pan sobie, że można przeżyć wieki i 

wciąż doświadczać tej samej marności?
300

 
 

Jednym ze źródeł owych „marności” jest tęsknota za miłością, niemożliwe do 

zrealizowania pragnienie bycia z drugim człowiekiem. Dracula próbuje urzeczywistnić 

swe marzenia, ofiarowując swoje uczucie Lucy, żonie Jonathana (Herzog zamienił imiona 
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kobiecych bohaterek Stockera), którą nazywa swym „wybawieniem”. Akt jej ugryzienia 

przez wampira został przedstawiony jak scena miłosnego zbliżenia, oboje „kochankowe” 

zdają się doznawać w jej wyniku rozkoszy. I to właśnie owa wymykająca się wszelkim 

rygorom, moralnym nakazom i prawom natury miłość staje się zagładą bohatera. 

Zatopiony w akcie wysysania krwi ukochanej nie zwraca uwagi na nadchodzący świt i 

ulega unicestwieniu. Paradoksalnie jednak można stwierdzić, że owa zagłada jest 

ratunkiem bohatera, jego wybawieniem od pozbawionego sensu trwania w zawieszeniu. 

Samej Lucy zwierza się przecież, że najgorszą rzeczą „jest nie móc umrzeć
301

”. Miłość, 

której pożądał, przyniosła mu więc ukojenie, nawet jeśli oznaczało koniec jego 

egzystencji. 

 

 

Znakomity Klaus Kinski jako zakochany hrabia Dracula i Isabella Adjani jako wybranka wampira. 

 

Film Herzoga, który w przeciwieństwie do dzieła Murnaua zyskał uznanie 

zarówno wśród widzów, jak i krytyków, znacznie rozszerzył kontekst fantazmatu 

wampira i otworzył drogę do nowego rozumienia samego pojęcia. Wampiryzm staje się 

czymś wewnętrznym, możliwym do odnalezienia w każdym człowieku – swoistą 

manifestacją mrocznej strony osobowości, drugiego „ja”. „Herzog prowokuje widza, aby 

«odnalazł w sobie wampira, zgodnie z prawem, że: «by się odwampirzyć, trzeba 

wcześniej rozpoznać w sobie wampira
302

”. Nosferatu z demonicznego monstrum 

przekształcił się w skrzywdzonego przez los nieszczęśnika, prawdziwym zagrożeniem zaś 
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dla ludzi pozostała śmierć. I w tym znaczeniu obraz Herzoga pozostaje całkowicie wierny 

wymowie Symfonii grozy. 

Stworzona przez Stockera postać na długo stała się swoistym prototypem 

wszystkich bohaterów wampirycznych, zarówno na gruncie literatury, jak i filmu oraz 

teatru. Jej niezwykła sugestywność jednak stanowiła zarówno siłę fantazmatu, jak i jego 

słabość, bowiem bardzo długo pozostawał on niezmieniony, a co za tym idzie, 

skonwencjonalizowany i… wymarły. Wyczerpanie formuły spowodowało brak nowych, 

ciekawych realizacji tematu, które pojawiły się dopiero w drugiej połowie dwudziestego 

wieku. Za pierwszą Anna Gemra uważa wspomnianą wcześniej powieść Mathesona z 

1954 roku, jednak za odświeżenie formuły odpowiadają przede wszystkim twórcy 

filmowi. W 1968 roku na ekrany kin wszedł obraz Noc żywych trupów George’a Romera 

(którego fabuła bazuje na Jestem legendą), zapoczątkowujący nowy nurt w kinie 

wampirycznym, utożsamiającym nieumarłego z zombie, a więc właśnie „żywym 

trupem”. W filmie tym wyeksponowane zostały te wywodzące się z ludowych wierzeń 

cechy upiora, które nie przetrwały próby czasu i które literatura zepchnęła na margines. 

Są to odrażająca powierzchowność wampira oraz towarzyszący mu odór rozkładającego 

się ciała, pominięte w kreacji eleganckiego gentlemana, który morduje i wysysa krew „w 

białych rękawiczkach”. Żywe trupy u Romera to ohydne stwory, kierowane instynktem 

głodu, pozbawione jakichkolwiek wyższych uczuć, ale też ambicji, motywacji i 

ukierunkowanych działań – stanowią zło w najprostszej, najbardziej podstawowej formie. 

W przeciwieństwie do postaci mocno zindywidualizowanych, takich jak lord Ruthwen 

czy hrabia Dracula, zombie nie dążą do jakiegoś określonego celu, nie służą wyższej sile 

czy idei, w czym, być może, tkwi siła napędowa popularności tego motywu, obecnego w 

popkulturze niezmiennie od pięćdziesięciu lat
303

 – jako bezmyślna destrukcyjna energia 

stanowią swego rodzaju projekcję wypieranych lęków przed chorobą, starością, czyli 

unicestwienia indywidualnego „ja”, zagłady życia. W pojedynkę żywy trup pozostaje 

stosunkowo niegroźny – jego siła tkwi w liczebności i ślepej furii, niepodporządkowanej 

nikomu ani niczemu, poza potrzebą zaspokojenia głodu. Co więcej, zombie nie mają 

żadnych cech wyróżniających – każdy jest taki sam, jest częścią olbrzymiej całości, nic 

nieznaczącą jako jednostka i jako taka nie mający żadnej mocy. W dobie 

ponowoczesności, niezwykle silnie akcentującej rolę indywidualizmu, wizja stania się 
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częścią bezmyślnej masy, tłumu ślepo podążającego za jedynym pragnieniem, jawi się 

jako przerażająca
304

. Tym bardziej, że nie stoi za nią niczyj zamysł i jest całkowicie 

martwa – nie ma duszy ani świadomości, a porusza się tylko za pomocą magii lub 

techniki, co też odróżnia do zombie od wampira w tradycyjnym ujęciu.  

Odświeżenie konwencji nie było jednokierunkowe. Obok zmiany w statusie 

ontologicznym postaci wampira pojawiła się także zmiana w stosunku człowieka do 

niego. Bo czegóż by z wampira nie można się… pośmiać? Już w 1948 roku na ekranach 

amerykańskich kin pojawił się film Abbott i Costello spotykają Frankensteina, 

w prześmiewczy sposób traktujący o potworach takich jak hrabia Dracula czy tytułowy 

Frankenstein, nieprzystających do powojennej rzeczywistości, w której widownia 

potrzebuje innych bodźców i którą nie tak łatwo przestraszyć. Od tej pory filmowcy nie 

boją się mieszać grozy ze śmiechem, makabry z zabawą. Dzwieętnaście lat później, 

w 1967, swoją premierę miał obraz Romana Polańskiego Nieustraszeni pogromcy 

wampirów, w którym ponownie opowiedziano historię grupki mężczyzn, mających za 

zadanie zgładzić siejące postrach stwory, czyhające na życie niewinnych mieszkańców 

małej transylwańskiej wioski. Głównym antagonistą opowieści jest wiekowy i tajemniczy 

hrabia von Krolock, nie brakuje też wątku miłosnego na linii mężczyzna kobieta oraz 

człowiek – wampir. Polański postarał się zachować klimat powieści Stockera, 

wykorzystując cały arsenał legend (wygląd i cechy Krolocka) oraz rekwizytów 

(opuszczone zamczysko gdzieś w Europie Wschodniej, trumny, krucyfiksy, osinowe 

kołki, i tym podobne). Jednak podobieństwa do klasycznego wzorca funkcjonują głównie 

na płaszczyźnie formy, w samej treści pojawiają się natomiast duże zgrzyty. Oto filmowa 

Transylwania jest miejscem wręcz sielankowym, inspirowany postacią Van Helsinga dr 

Abronsius przejawia niezwykłą fascynację naturą wampirów, jego pomocnik Alfred 

(Jonathan), zamiast odwagi i determinacji, wykazuje paniczny lęk przed siłami 

ciemności, a także sam staje się „oblubienicą” wampira. Te rozbieżności budują 

komiczny wydźwięk historii, nie pozwalają poczuć towarzyszącej zazwyczaj 

opowieściom o krwiopijcach grozy i sytuują obraz Polańskiego w obrębie pastiszu.  

O krok dalej poszedł Mel Brooks. Jego film Dracula – wampiry bez zębów to już 

jawna parodia nie tylko klasycznych historii o straszliwym hrabim (reżyser zachował 

oryginalne imiona wszystkich bohaterów), lecz także samych postaci wampirów.  

Budzący niegdyś przerażenie bohaterowie stają się zupełnie niegroźni, a ich zachowania 
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budzą nie tylko śmiech, ale nawet politowanie i sympatię. Dracula w wykonaniu Leslie 

Nielsena to mistrz gaf i pomyłek, a jego oblubienice – „zwyczajne” przedstawicielki płci 

pięknej, odgrywające jedynie role ponętnych femme fatale. Śladem Polańskiego 

i Brooksa nieustannie podążają kolejni twórcy, wydobywając z postaci wampirów 

najbardziej ludzkie cechy, takie jak nieporadność, głupota, zazdrość czy chciwość 

i czyniąc je swoistym zwierciadłem, w którym widz może się przejrzeć. Takie 

potraktowanie postaci wampira wpisuje się w konwencję zła tkwiącego w każdym z nas, 

tutaj jednak zaprezentowane z przymrużeniem oka. Owo połączenie grozy i humoru 

wydawać by się mogło wzajemnie się wykluczać, jednak według filozofa sztuki Noela 

Carolla istnieje silna więź pomiędzy tym, co straszy i tym, co, bawi, wynikająca z 

komicznego charakteru niespójności dzieła
305

. 

Spojrzenie na wampiry „z przymrużeniem oka” zaproponował również Juliusz 

Machulski. Jego Kołysanka z 2010 roku to „mariaż rodzimej komedii społecznej 

z horrorem
306

”, czyli próba przeszczepienia na rodzimy grunt zarówno tradycji kina 

zachodniego jak i legend dotyczących postaci krwiopijcy. Jego bohaterowie posiadają 

pełen zestaw atrybutów i niezwykłych zdolności, przypisywanych wampirom: niezwykła 

bladość skóry, nieśmiertelność, umiejętność znikania, zdolności hipnotyczne, pozostając 

zarazem wolnymi od wielu ułomności i trosk swoich pobratymców (doskonale 

funkcjonują w świetle dziennym, aby się posilić, nie muszą zabijać). Ponadto Machulski 

nadał Makarewiczom cechy uznawane powszechnie za typowo polskie, takie jak spryt i 

umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do jakich niezaprzeczalnie należy ich 

położenie. Rodzina postawiła sobie za cel nie dać się zdemaskować, dlatego osiedliła się 

w maleńkiej mazurskiej wsi, z dala od cywilizacji, gdzie dziwne zniknięcia pojedynczych 

osób tak naprawdę nikogo nie dziwią (ich ofiary, przetrzymywane w stodole, po jakimś 

czasie odnajdują się w sytuacjach pozorowanych np. na zaginięcie spowodowane 

nadmiarem spożycia alkoholu). Makarewiczowie nie muszą się również martwić o 

zostanie zdemaskowanymi przez swoich „żywicieli” – częstując ich herbatą z domieszką 

swojej krwi, zapewniają im błogą nieświadomość, sobie zaś – całkowite bezpieczeństwo. 

Obraz Machulskiego, pomimo niewątpliwie gotyckich środków wyrazu (odludna, 

mroczna okolica mazurskich pustkowi, nocne krajobrazy z pohukującą sową, stary dom, 
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niepokojąca muzyka), pozostaje jednak przede wszystkim satyrą społeczną, ukazującą w 

krzywym zwierciadle bolączki współczesnych Polaków
307

. 

 

 

Makarewiczowie – tradycyjna gotycka rodzina w realiach Mazur dwudziestego pierwszego wieku. 

 

Parodystyczne ujęcia wampirycznych historii potraktować można jako sposób na 

„oswojenie” postaci wampira, a tym samym symbolizowanych przez niego odwiecznych 

lęków ludzkości. Zamiast bać się go, czytelnik i widz może się z niego pośmiać, 

współczuć mu lub nawet się w nim… zakochać! Kulminacją owych tendencji zdają się 

utwory dedykowane dzieciom. W 1979 roku ukazała się pierwsza część z serii Wampirek 

Angeli Sommer – Bodenburg, dwa lata później – Wampiurek Renate Welsh. W obu 

przypadkach bohaterowie niewiele mają wspólnego ze swymi ludowymi i literackimi 

przodkami – u Bodenburg nie różni się zbytnio od swego „człowieczego” przyjaciela, u 

Welsh zaś pomaga ludziom, gdyż zamiast krwi, wysysa on z ludzi negatywne emocje. 

Kino także nie stroni od ujęć przyjaznych wampirów, jak te w animowanym obrazie 

Hotel Transylwania, w którym ostre kły, żywienie się krwią czy nieśmiertelność zostały 

zepchnięte do funkcji zabawnych, lecz nieniosących żadnych konsekwencji atrybutów. 

To swoiste „pomniejszenie” roli wampira wynikać może z nieadekwatności zagrożenia, 

jakie niesie postać wampira w stosunku do wiedzy i doświadczenia człowieka 

dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Druga wojna światowa, rozwój techniki 

i nauki poszerzyły horyzont doświadczeń, obejmując nim również ideę powracających 
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zza grobu zmarłych, którzy w rezultacie nie są w stanie przestraszyć tak jak jeszcze sto lat 

temu, gdyż nie stanowią już „nieznanego”. 

Współcześni filmowi krwiopijcy próbują dostosować się do życia 

w nowoczesnym społeczeństwie (jak np. w stylizowanej na tzw. mockdocument
308

 

komedii Co robimy w ukryciu lub w serialu BBC Being human), zakochują się 

w śmiertelnikach (Edward Cullen) i snują refleksje o przemijaniu. Bohaterowie obrazu 

Jima Jarmuscha Tylko kochankowi przeżyją to zmęczona życiem i rozczarowana 

rozwojem cywilizacji para dekadencko nastawionych do życia koneserów sztuki. On, 

Adam, jest wziętym undergroundowym muzykiem, ona, Eve – miłośniczką książek. 

Ataki na śmiertelników znajdują się poza orbitą ich zainteresowań – dla obojga, poza 

kontemplacją sztuki, liczy się przede wszystkim wzajemna miłość. Ich imiona przywodzą 

skojarzenia z pierwszymi ludźmi – niczym biblijni Adam i Ewa, obarczeni piętnem 

grzechu pierowrodnego, bohaterowie Jarmuscha płacą wysoką cenę za swoją 

nieśmiertelność i tak jak oni zostają wygnani – zarówno metaforycznie (jako odmieńcy, 

skrywający się przed światłem dnia), jak i dosłowną (gdy po dokonanym przez młodszą 

siostrę Eve morderstwie muszą uciekać z miasta). Wymowa filmu jest jednoznaczna – to 

ludzie, śmiertelnicy, nazywani w nim jakże wymownie „zombie”, odpowiadają za 

nadciągającą, w sensie ekologicznym oraz moralnym, zagładę ziemi, zaś wybawieniem 

są, paradoksalnie – wampiry, żyjące w zgodzie z naturalnym porządkiem przyrody, 

w poszanowaniu dla ludzkiego życia (nie zabijają, krew zdobywają od zaufanych lekarzy) 

oraz wierne w uczuciach
309

.  

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wampiry przestały straszyć, stały się 

natomiast nośnikiem wartości, swoistym „barometrem” człowieczeństwa w człowieku
310

. 

Louis, bohater Wywiadu z wampirem w reżyserii Neila Jordana, wykazuje całą gamę 

ludzkich uczuć: od wrażliwości i empatii po zazdrość i chęć zemsty. Rodzina Cullenów z 

sagi Zmierzch w reżyserii Stephanie Meyer świadomie wybrała „wegetariański” model 

żywienia, polegający na piciu krwi zwierząt. Głowa rodziny, Carlisle Cullen, jest 

lekarzem i pomaga ludziom, zaś Edwarda nieustannie dręczy świadomość braku duszy i 
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 Mockdocument, z jęz. ang. „prześmiewczy dokument” to utwór filmowy, przedstawiający fikcyjnych 
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bycia skazanym na wieczne potępienie. Eli, wampirza bohaterka filmu Pozwól mi wejść 

Thomasa Alfredsona z 2008 (na podstawie powieści Wpuść mnie Johna Ajvide 

Lindqvista) jest skazana na przytłaczającą samotność. Ma zaledwie dwanaście lat i 

utraciła swoje życie, zanim je na dobre rozpoczęła. Musi mordować, aby przetrwać, 

jednak napawa ją to odrazą. Kurczowo trzyma się wizji „normalnego” życia – znajomość 

z Oskarem, prześladowanym w szkole i zamkniętym w sobie chłopcem, jest dla obojga 

jedyną szansą na chociaż namiastkę człowieczeństwa. W obrazie Dracula: Historia 

nieznana Gary’ego Shore’a z 2014 roku tytułowy bohater nie ma w sobie nic z 

okrucieństwa swego historyczno – legendarnego protoplasty. Jego Vlad Tepes to 

sprawiedliwy i dobry władca, który przyjmuje na siebie klątwę życia wiecznego, by 

ratować syna oraz swoje królestwo. Tradycyjny model wampira uległ całkowitemu 

owróceniu – z potwora, antychrysta, stał się wrażliwym bojownikiem o wartości, 

skrzywdzonym i bezbronnym wobec zagrożeń współczesnego świata. 

Obserwowany we współczesnej kulturze swoisty „renesans gotyku” nie ominął 

również kina, które powróciło do sposobów konstruowania nastroju grozy typowego dla 

konwencji gotyckiej
311

. Również postać wampira, poddana na przestrzeni lat rozmaitym 

transformacjom, nie uniknęła owego „powrotu do korzeni”. W wielu obrazach na 

pierwszy plan wysuwa się znów strona wizualna oraz niepowtarzalny klimat, kwestie 

fabularne traktując niejednokrotnie, chociaż nie zawsze, po macoszemu i prezentując 

kolejną odtwórczą realizację fantazmatu, jak np. w zjawiskowym wizualnie serialu Penny 

Dreadful Johna Logana, serii Underworld
312

 czy kasowym przeboju Van Helsing. W tym 

ostatnim, będącym swego rodzaju retellingiem historii o słynnym łowcy powtorów, 

reżyser  Sephen Sommers przedstawił bardzo stereotypowy obraz relacji wampir – 

człowiek, w której jeden jest bezwzględnym oprawcą, drugi zaś – bezbronną ofiarą. 

Historię, dość pompatyczną i schematyczną w wymowie, osadził w charakterystycznej 

dla estetyki gotyku scenerii - wśród lasów dziewiętnastowiecznej Transylwanii, gdzie z 

rzadka dociera nawet najbledsze światło dnia. W nurt konwencji gotyckiej w 

kinematografii  wpisują się również Wywiad z wampirem Neila Jordana na podstawie 
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 Podstawowym wyznacznikiem konwencji gotyckiej w literaturze i filmie jest występowanie tajemnicy, 
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prozy Anne Rice czy wszelkie, mniej lub bardziej wierne, adaptacje powieści Brama 

Stockera, takie jak serial Dracula z 2013 roku z Jonathanem Rhysem – Meyersem w roli 

wampira ukrywającego się w przebraniu amerykańskiego przedsiębiorcy czy najnowsza 

brytyjska produkcja w postaci mini serialu pod tym samym tytułem. 

Filmowy wizerunek wampira rozwijał się dwutorowo: budzący wstręt 

i przerażenie Nosferatu przeistoczył się w humanoidalne żywe trupy, natomiast elegancki, 

aczkolwiek tajemniczy hrabia o nienagannych manierach i nieco melancholijnym 

wyglądzie ewoluował w ideał romantycznego kochanka. Podsumowując, „wampir [...] 

wyszedł z mroku nocy, by w świetle dnia okazać się zupełnie kimś innym
313

” 

Jedną z najważniejszych realizacji motywu zakochanego krwiopijcy jest obraz 

Francisa Forda Coppoli Dracula z 1994 roku, stanowiący dość wierne przełożenie na 

język dziesiątej muzy powieści Stockera. Jedyną, za to determinującą odbiór całego 

dzieła różnicą jest umotywowanie działań hrabiego. Coppola nadał mu ludzki wymiar 

poprzez wyposażenie go w przeszłość i nadanie mu tożsamości. Stockerowski Dracula 

nie ma swojej historii, czytelnik poznaje go jedynie poprzez pryzmat jego czynów. 

Bohater Coppoli, grany przez Gary’ego Oldmana, utracił swoje człowieczeństwo 

w skutek tragicznie zakończonej miłości. Wściekły z powodu utraty ukochanej żony 

Elizabeth, wyrzeka się Boga, przebija mieczem krzyż i zaprzedaje duszę mocom 

ciemności, by pomścić jej samobójczą śmierć. Gdy po czterystu latach natrafia na 

fotografię łudząco podobnej do niej Miny Harker, nie waha się ani moment i wyrusza do 

Londynu, przekonany, że oto przeznaczenie sprowadziło Jonathana Harkera do jego 

zamku, by połączyć ścieżki hrabiego ze zmarłą przed wiekami oblubienicą. Filmowym 

Draculą kieruje miłość – uczucie pozostające na przeciwległym biegunie pragnienia 

zagłady ludzkości, które napędzało działania powieściowego pierwowzoru. W dodatku 

jest to miłość szlachetna i pozbawiona pierwiastku fizycznego – bohater odrzuca jakże 

kuszącą wizję spędzenia wieczności z Miną, gdyż nie chce skazywać jej duszy na 

potępienie. Wampir – altruista to całkowite przeciwieństwo postaci antychrysta, jaką 

stworzył Stocker i negacja jego antyczłowieczeństwa. Ostatecznie jednak Mina wypija 

krew z boku ukochanego, co stanowi jawne nawiązanie do przebicia boku Chrystusa na 

krzyżu i obnaża prawdziwą naturę hrabiego, od której nie może on uciec, gdyż nawet jeśli 

jego intencje pozostają czyste, to skażony jest przekleństwem, jakie ściągnął na siebie, 

wyrzekając się swojej wiary (ginie on pod tym samym krzyżem, u stóp którego zerwał 

                                                           
313

 K. Kaczor, Od Draculi do…, dz. cyt., s. 12. 
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więź z Bogiem). Ciążące na nim piętno nie czyni go jednak mniej ludzkim, wręcz 

przeciwnie – „(…) choć Drakula pozostaje potworem, sympatyzujemy z nim, oglądając 

rzeczywistość jego oczami. Odbieramy go bardziej jako postać tragiczną
314

”. 

 

 

Winona Ryder i Gary Oldman jako kochankowie w adaptacji prozy Stockera w reżyserii Francisa 

Forda Coppoli. 

 

Chociaż z ontologicznego punktu widzenia związek wampira z człowiekiem 

skazany jest na klęskę, pisarze i scenarzyści znajdują sposoby na szczęśliwe zakończenia. 

I tak Bella Swan, bohaterka Zmierzchu, pozwala się zwampiryzować, gdyż tylko 

posiadanie równego ukochanemu statusu umożliwi jej życie u jego boku. Co więcej, 

egzystencja w nowych warunkach okazuje się zgoła inna od tej, jaką przedstawiał jej 

Edward – nie odczuwa ona żadnych rozterek moralnych, a do tego zdobywa nadludzkie 

umiejętności, niezwykłą siłę i olśniewającą urodę. Życie u boku wampira okazuje się 

więc sielanką (przerywaną jedynie do czasu do czasu przez ataki wrogich klanów, które 

jednak nie są w stanie jej zachwiać), spełnieniem marzeń niemal każdej nastolatki, która 

pragnie zdobyć podziw i miłość: 

 

                                                           
314
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Chciałam być wampirem.To pragnienie widniało na mojej prywatnej liście marzeń zakazanych, a 

w dodatku było najbardziej bolesne
315

. 

 

 Przemiana w wampira z przekleństwa stała się nobilitacją, wyróżnieniem, które 

wynosi ponad zwykłych i nudnych śmiertelników. Kultura współczesna, afirmująca 

indywidualizm i podkreślająca pozycję jednostki w społeczeństwie, uczyniła z „innego” 

wartość i przemieniła wampira w superbohatera. Ale źródeł tych przekształceń szukać 

należy przede wszystkim w zmianie stosunku człowieka do czynników wywołujących w 

nim lęk. 

 

Postać wampira zawsze kanalizowała nasze lęki, wyrastała z nich. Dawniej baliśmy się kulawych, 

garbatych, chorych, podejrzanie mądrych, innych, obcych. Lękaliśmy się tych, którzy naruszali stały, 

bezpieczny porządek rzeczy. Dlatego widzieliśmy wampiry zarówno w samobójcach, jak i w rudych, 

leworęcznych, upośledzonych. Dziś obśmiewamy tamte nasze lęki. Pokazujemy, że potworów już nie ma. 

Dlatego konwencjonalne historie o wampirach to raczej temat pastiszu czy komedii
316

. 

 

 

Bella i Edward – sielankowe życie u boku wampira 
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2.3. Krwawa „cybergroza”. Motyw wampiryczny w grach 

 

Gry narracyjne, inaczej zwane grami wyobraźni, fabularnymi lub, potocznie, 

RPGami (z jęz. ang. RPG – role playing game) to gry towarzyskie, oparte na historii, 

w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci, przeżywają przygody i dążą do 

osiągnięcia z góry założonego celu. Narracyjność gier opiera się na triadycznej relacji 

fabuła – audiowizualność – zasady gry
317

 i stanowi rodzaj interaktywnej opowieści
318

. W 

przeciwieństwie do czytelnika literatury, gracz pozostaje aktywnym uczestnikiem 

prezentowanej fabuły i może ją, do pewnego stopnia, kreować. Gry fabularne wymagają 

obecności co najmniej dwóch uczestników, z których jedna pełni funkcję Mistrza Gry, 

czyli narratora oraz arbitra w jednym, który tworzy zarys historii, a także koordynuje jej 

przebieg
319

. 

Uniwersum, w którym rozgrywa się akcja gry, może być stworzone na jej 

potrzeby od podstaw lub oparte na literackich bądź filmowych pierwowzorach (np. gry ze 

świata Władcy Pierścieni czy Wiedźmina). Występujące w nim postacie mają zazwyczaj 

ustalony zestaw przypisanych im cech, atrybutów i magicznych właściwości, zaś zasady, 

ściśle ustalone, tworzą tzw. mechanikę gry. Nierzadko gry, szczególnie te posiadające 

skomplikowane i rozbudowane systemy rządzące światem przedstawionym (np. 

Dungeons and Dragons), opierają się na podręcznikach – specjalnie tworzonych 

kompendiach wiedzy o danym uniwersum
320

. 

Papierowe gry narracyjne wywodzą się od znanych od około dwóch wieków 

wojennych gier strategicznych. Szczyt ich popularności przypada na lata siedemdziesiąte 

i osiemdziesiąte XX wieku i jest rezultatem pojawienia się na rynku wydawniczym 

Władcy Pierścieni J.J.R. Tolkiena, a następnie licznych kolejnych pozycji, osadzonych w 

realiach quasi średniowiecznych. W 1973 roku premierę miała zaprojektowana przez 

Gary’ego Gygaxa i Dave’a Andersona gra Dungeons and Dragons (ang. Lochy i smoki), 
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do dziś uważana za jedną z najważniejszych narracji wśród RPGów
321

. Komputerowe 

wersje gier fabularnych pojawiły się już w 1978 roku, chociaż na początku, z 

oczywistych względów, dostępne były one jedynie wąskiemu kręgu odbiorców
322

. 

Podstawową zmianą, która zaszła w efekcie wykształcenia się elektronicznej formy gier 

narracyjnych, oprócz konieczności wykorzystania medium, jest przeniesienie funkcji 

Mistrza Gry z osoby na komputer, który kontroluje przebieg gry (rola ta może być 

całkowicie zautomatyzowana albo też nadzorowana przez jedną osobę bądź grupę osób). 

Większą swobodę mają w nich użytkownicy, którzy nierzadko mogą wykreować swoje 

postaci od podstaw, oczywiście z uwzględnieniem zasad zawartych w regułach gry
323

. 

Światy przedstawione w grach narracyjnych są, najprościej rzecz ujmując, 

światami fantastycznymi
324

 - wypełniają je magiczne istoty, przedmioty i przestrzenie. W 

ramach podgatunków fantastyki można wyróżnić gry utrzymane w konwencji  fantasy, w 

tym heroic fantasy, science – fiction, cyberpunku czy horroru. Do rekwizytorium tej 

ostatniej należą postacie wilkołaka i wampira, po które chętnie i stosunkowo często 

sięgają twórcy RPGów. Jednym z najbardziej znanych wampirycznych uniwersów 

funkcjonujących w Internecie jest Wampir: Maskarada, wydana w 1991 roku przez 

amerykańskie wydawnictwo White Wolf Publishing gra osadzona w realiach tzw. Świata 

Mroku
325

.  Uniwersum owo stanowi swoiste lustrzane odbicie rzeczywistości, w którym 

wyeksponowane zostało zło i upodlenie jego mieszkańców, w tym istot z legend i 

podań
326

. Jego twórca, Mark Rein Hagen, nie ukrywał, iż postawił sobie za cel stworzenie 

alternatywnego wobec rzeczywistości świata zamieszkałego przez wampiry, 

wykorzystując do tego cały arsenał dostępnych motywów i legend
327

. Zaczerpnął z nich 

między innymi obiegowe, mające swoje źródła zarówno w folklorze, jak i kulturze 
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popularnej, właściwości krwiopijców, takie jak wrażliwość na światło słoneczne, (161!!). 

Wynikająca z narracyjności gry konkretyzacja zasad narzuca jasność i precyzję w 

definicji wampiryzmu, który zostaje wyraźnie scharakteryzowany przez jednego z 

samych zainteresowanych: 

 

Moje serce nie bije; siła mojej woli wystarczy, by zmusić krew do płynięcia w moim ciele. Moje 

wewnętrzne organy, zgodnie z tym, co mówią wszyscy, zanikły do szczątkowych łupinek […]. Teraz nie 

kłopoczę się takimi drobiazgami, jak oddychanie, ekstremalne temperatury i tym podobne. Moja skóra jest 

zimna, chociaż mogę podjąć wysiłek, aby ją ogrzać. […] W pojęciu laika nie jestem już więcej 

człowiekiem. W rzeczywistości jestem po prostu pijącym krew, chodzącym trupem, nie do odróżnienia od 

innych w kostnicy, poza tym, że się rusza[…]
328

 

 

Zdecydowaną innowacją jest pochodzenie wampirów. Według zasad Maskarady 

wszyscy mają wspólnego ojca, Kaina, uznanego za pierwszego Nieumarłego, 

przenoszącego przekleństwo wampiryzmu na swych potomków. Siła owego 

„przekleństwa” maleje jednak z każdym kolejnym pokoleniem, gdyż „kod genetyczny” 

nowo powstałego wampira stanowi mieszaninę jego ludzkich genów z tymi 

pochodzącymi od praojca. Oddalenie czasowe, jak również psychiczne (rozumiane jako 

swoista więź z Kainem) nie zmniejsza jednak potrzeby spożywania krwi. Egzystencja 

Kainitów
329

, bo tak sami siebie nazywają, uzależniona jest od zaopatrzenia organizm w 

ten bezcenny zarówno z perspektywy ludzkiej, jak i wampirzej, napój. Dla wampirów z 

uniwersum Świata Mroku krew jest nie tylko pokarmem, ale też, a może przede 

wszystkim, narkotykiem: 

 

Sedno sprawy leży w tym, że picie krwi nie tylko pozwala na przedłużenie mego istnienia, ale 

dostarcza doznań, jakich nic innego na tym świecie nie może zaoferować
330

. 

 

Niezwykłe doznania, jaką zapewnia, działają w swoistym obiegu zamkniętym – są 

udziałem nie tylko posilającego się wampira, ale też każdego, kto wypije jego krew. 

Trzykrotny kontakt z krwią danego Kainity powoduje zniewolenie danej istoty przez 

niego, całkowite podporządkowanie się psychiczne. Krew stanowi dla nich nie tylko 

pokarm, spełnia także rolę „zaworu bezpieczeństwa” – jej odpowiednia ilość czyni 

silniejszym, szybszym, zapewnia także utrzymanie kontroli nad stanowiącą integralną 

część wampirzej natury Bestią – jej zwierzęcą stroną, nawiązującą bezpośrednio do 
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ludowego wierzenia o dualistycznej budowie duszy upiora
331

. Kainita nie jest istotą 

jednoznacznie złą – w przeciwieństwie do wielu postaci z popkultury, takich jak hrabia 

Dracula czy Nosferatu, nie służy siłom ciemności ani nie jest sprzymierzeńcem Szatana, 

jednak wynikająca z ambicji żądza władzy może popchnąć go na ścieżkę interakcji z 

istotami demonicznymi. Sam Bóg pozostaje raczej nieobecny w kosmologii Świata 

Mroku – pojawia się dopiero w ostatniej grze z serii – Demon: The Fallen i nie ingeruje 

zbytnio w losy czarowno śmiertelników, jak i wampirów – jego rola sprowadzona została 

do funkcji stworzyciela i prawodawcy, oddalonego od spraw ziemskich i nieczułego 

demiurga. 

Tytułowa Maskarada jest niczym innym jak zasadą nieujawniania się w świecie 

zamieszkanym przez ludzi, nadrzędną, której podporządkowane są wszystkie inne, 

pomniejsze reguły, przestrzegane przez poszczególne klany: 

 

Ujawnienie wampirów śmiertelnym byłoby zabójcze dla obu stron. Chociaż większość ludzi nie 

wierzy w wampiry, jest wystarczająco wielu, którym ujawnienie wampirzej egzystencji wystawiłoby 

Spokrewnionych na ryzyko
332

. 

 

Większość Kainitów pozostaje zrzeszona w Camarilli, największej wampirzej 

frakcji w Świecie Mroku, której głównym celem jest przetrwanie. Koncepcja jej 

założycieli, pragnących uchronić się przed działaniami piętnastowiecznej Inkwizycji, 

zakłada koegzystencję z ludźmi w celu utrzymania harmonii
333

, w przeciwieństwie do 

ideologii Sabatu – konkurencyjnego klanu, dążącego do dominacji nad ludźmi, ale także 

nad pozostałymi wampirami. Członkowie Camarilli dopuszczają się co prawda okrutnych 

i wątpliwych z moralnego punktu widzenia czynów, jednak robią to w imię wyższej 

wartości, jaką jest ich własne życie. Spokrewnieni należący do Sabatu nie mają żadnych 

zahamowań w uwalnianiu swej morderczej strony natury, ludzi zaś traktują jak pożywnie 

oraz formę rozrywki
334

. Toczona między nimi wojna jest pokłosiem odwiecznego spięcia 

w wampirzej naturze – zwierzęcia walczącego o wolność z refleksyjnym bytem, zła 

ścierającego się z pierwiastkiem dobra. Podporządkowani Camarilii Kainici wierzą, być 

może naiwnie, że zdołają utrzymać resztki człowieczeństwa i godności (warto zwrócić 

uwagę na niejednorodność klanów należących do Camarilli – najbliżej spraw ludzkich 

pozostają Toreadorzy, którzy „ze wszystkich Spokrewnionych najłatwiej zakochują się 
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w śmiertelnych i otaczają się najlepszymi, najbardziej eleganckimi i najbardziej 

luksusowymi rzeczami – i ludźmi – jakie świat ma do zaoferowania
335

”), co odróżnia ich 

od całkowicie upodlonych i niemających żadnych zasad pobratymców z Sabatu, 

koncepcja którego zdaje się wywodzić bardziej z satanistycznych i okultystycznych 

obrzędów niż z tradycyjnej, ludowej wizji wampira: 

 

Słyszałem, że Sabatnicy piją nawzajem swoją krew i palą na popiół swych stwórców na sabatach 

czarownic. Byłem wcześniej w miastach Sabatu, sa to najbardziej zniszczone, niebezpieczne dziury w 

Pierwszym Świecie. Czy wiedziałeś, że tresują węże, praktykują czarną magię i zakopują się żywcem? Jeśli 

bycie wampirem nienejst wystarczająca klątwą – ci goście muszą wywoływać samego Diabła!
336

 

 

Wydaje się, iż w koncepcjach tych dwóch, konkurujących ze sobą klanów, 

zawarte zostały, często sprzeczne, ale istniejące obok siebie w masowej świadomości, 

wyobrażenia o wampirach – z jednej strony czyste, zwierzęce zło, stanowiące absolutne 

zaprzeczenie humanizmu, zaś z drugiej – utopijne pragnienie zachowania choć odrobiny 

utraconego (lub nigdy nie będącego ich udziałem) człowieczeństwa. 

 

Każdy anioł powiedział Kainowi, że wystarczy, by błagał Boga o przebaczenie, i jego wygnanie 

się skończy. Za każdym razem odmawiał, więc został przeklęty. Stopniowo stał się istotą, która została 

nazwana pierwszym wampirem
337

. 

 

W ten sposób przedstawiony został Kain, a zarazem geneza Kainitów, w 

Maskaradzie. Do postaci biblijnego bratobójcy nawiazuje również tytułowy bohater gry 

Legacy of Kain. Wydana po raz pierwszy w 1996 roku nakładem wytwórni Crystal 

Dynamics seria składa się z pięciu (jak do tej pory) części i opowiada o losach krainy 

Nosgoth, widzianej z perspektywy Kaina (seria Blood Omen) oraz Raziela (seria Soul 

River). Przebiegająca dwutorowo narracja pozwala graczowi spojrzeć na kreowany w 

uniwersum gry świat i jego zasady z różnych perspektyw, umożliwia też utożsamienie się 

z jednym z bohaterów. Kainowi, głównej postaci cyklu, gracz towarzyszy od samego 

początku, czyli od momentu, gdy ten był jeszcze człowiekiem. Zamordowany, uzyskuje 

niezwykłą możliwość zemsty na swych oprawcach, jednak za cenę stania się wampirem 

(czego on sam nie do końca był świadom). Początkowo pragnie wrócić do swej ludzkiej 

postaci, jednak w miarę upływu czasu nowa natura zagłusza w nim człowieczeństwo i 
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okrucieństwo w zdobywaniu pożywienia, którym niegdyś się brzydził, staje się dla niego 

normą
338

. 

Krew – narkotyk, obdarzający niezwykłymi umiejętnościami w Maskaradzie, tutaj 

ma całkowicie pragmatyczne znaczenie – aby żyć i pokonywać kolejnych wrogów, Kain 

musi uzupełniać jej zapasy, których ilość jest wprost proporcjonalna do żywotności 

postaci. Gracz nie ma więc wyboru, aby kontynuować grę – musi zabijać. Struktura i 

dynamika gry nie pozwala na rozważania o charakterze egzystencjalnym lub moralnym, 

bohater pozbawiony jest etycznych rozterek – wampiry w uniwersum Nosgothu są więc 

bohaterami znacznie mniej skomplikowanymi niż Spokrewnieni z Maskarady.  

Pozostając nominalnie martwym, Kain, tak i jego pobratymcy, zachował jednak 

duszę, co jest absolutnym novum w fantazmacie wampirycznym i wydaje się stanowić 

paradoks – moment śmierci tym jest, w którym, według wiary chrześcijańskiej, a także 

tradycji ludowej, dusza i ciało podlegają rozdzieleniu. Wampiry, jako trupy ożywione 

nienaturalną siłą, często o diabelskiej proweniencji, są wyłączone z tego 

dychotomicznego podziału. W kosmologii Legacy of Kain zajmują one miejsce podobne 

upadłym aniołom – pierwotnie należały do jednej z dwóch starożytnych ras, antycznych, 

na którą przedstawiciele drugiej, wrogiej im rasy, Hyldenowie, nałożyli klątwę 

nieśmiertelności. Tym samym, chociaż nie ze swojej winy, antyczni oddalili się od boga, 

którym w uniwersum Nosgoth jest tzw. Stary Bóg (ang. Elder God), postać zaczerpnięta z 

gnostyckiego mitu, według którego światem – więzieniem dla ludzkich dusz, rządzi 

wrogi człowiekowi Demiurg
339

. Stanowi on centrum Koła Przeznaczenia, które musi się 

nieustannie obracać, aby cykl narodzin i śmierci trwał niezmieniony w swej postaci i 

umożliwiał rozwój dziejów. Otrzymawszy nieśmiertelność, wampiry wyswobodziły się z 

owego koła, a więc przeciwstawiły porządkowi natury – nie mogąc umrzeć, nie mogą się 

też odrodzić. Co więcej, Stary Bóg żywi się duszami umarłych – wampiry zachowują 

swoje dusze, więc w naturalny sposób stały się jego wrogami. Taki sposób 

przedstawienia wampirów mógłby świadczyć o znaku równości pomiędzy wampirami a 

upadłymi aniołami, należy jednak pamiętać, że kosmologia Nosgothu stanowi odwrócone 

odbicie tradycji judeochrześcijańskiej – tutaj to Bóg jest tym złym, zaś zbuntowani, z 
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Kainem na czele, walczą w słusznej sprawie, nie chcąc poddać się destrukcyjnej sile Koła 

i pragnąc zamanifestować swoją wolną wolę (odwróceniu uległy również role –  według 

przepowiedni to Kain ma być tym, który zginie z rąk Raziela, a więc swego wampirzego 

potomka). Także postać Raziela sugeruje niejednoznaczny status wampirów – według 

tradycji kabalistycznej Razjel był jednym z archaniołów będących najbliżej samego 

Boga, znającym Jego zamiary (samo słowo raziel znaczy „sekret Boga”
340

) – w grze 

Raziel, po strąceniu przez Kina do Jeziora Umarłych, stał się demonem i sługą Starego 

Boga. Równocześnie, przy ukazaniu walki o możliwość decydowania o sowim losie, 

zaakcentowany został w grze motyw nieśmiertelności jako tragedii – pomimo możliwości 

wyłamania się z odwiecznego i pozbawionego sensu kręgu egzystencji, wampiry cierpią, 

gdyż śmierć ma działanie oczyszczające: 

 

Koło Przeznaczenia musi się obracać; wszystko zostaje zbawione w oczyszczającej agonii 

narodzin, śmierci i odrodzenia. To Napęd Życia – oczyszczający rytm wszechświata – do którego wszystkie 

dusze są nieuchronnie przyzywane
341

. 

 

Po raz kolejny nieśmiertelność, zamiast być darem, staje się przekleństwem i karą. 

„Istnienie nieumarłych […] jest bezcelowe. Jako istoty potępione w chwili «narodzin 

(przekleństwo Kaina), nie mają szans na zbawienie, co stawia ich poza eschatologicznym 

rozumieniem dobra i zła. Wieczne istnienie jako cel sam w sobie, nieosiągalne 

i niepojmowalne z ludzkiej perspektywy
342

”. Gra w ciekawy sposób operuje pojęciem 

nieśmiertelności, dając swoim uczestnikom możliwość poznania dwóch punktów 

widzenia – zbuntowanego wobec przeznaczenia Kaina i posłusznego woli Boga Raziela. 

Każdy z nich ma swoje racje, narracja zdaje się nie przechylać szali na żadną ze stron. 
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2.4. Krwiopijcy są wśród nas(?). Wampiryzm dwudziestego pierwszego 

wieku 

 

Mit wampiryczny, którego korzenie zdają się ginąć w mrokach przeszłości, jest 

nadal żywy, o czym świadczy mnogość dzieł literackich i filmowych, a także gier 

komputerowych, osadzonych w uniwersach zamieszkanych przez te istoty. Jednak 

obecność wampira nie ogranicza się jedynie do sztuki i kultury popularnej – jest to 

zjawisko społeczne, coraz częściej i szerzej opisywane w literaturze przedmiotu. Termin 

„wampiryzm energetyczny” zyskał w ostatnich latach sporą popularność, zarówno na 

gruncie psychologii, jak i ezoteryki oraz okultyzmu i bywa stosowany zamiennie 

z określeniami takimi jak „wampiryzm psychiczny” czy „emocjonalny”
343

. Pojęcie to 

odnosi się do praktyki żywienia się energią innych osób, najczęściej wbrew ich woli
344

 i, 

na polu psychologii, bywa traktowane jako zaburzenie emocji i zachowania, często 

łączone z innymi dysfunkcjami, takimi jak socjopatia, psychopatia, osobowość 

histrioniczna czy borderline
345

. Osoby diagnozowane
346

 jako wampiry emocjonalne 

wykazują się niskim poziomem empatii, dużą charyzmą i  urokiem osobistym, które 

wykorzystują do manipulacji otaczającymi ich ludźmi
347

. Potrzebują nieustannego 

poklasku i możliwości demonstrowania swojej siły, wykazują się otwartą lub pasywną 

agresją, a także typowy dla osobowości psychopatycznych brak zasad moralnych
348

. 

Znacznie bardziej potoczne rozumienie terminu odnosi się do osób, wywołujących 

u innych, świadomie bądź nie, negatywne emocje, takie jak złość, frustracja, lęk czy 

poczucie niższości
349

.  

Ezoteryczny model wampiryzmu, bliski koncepcjom kosmologicznym 

i praktykom magicznym, skupia się bardziej na deficytach, jakie u ofiary powoduje atak. 

Traktowane są one bardzo dosłownie, jako braki w substancji fizycznej, jak również 

psychicznej, które zaburzają równowagę funkcjonowania organizmu. Owa energia, 

jakkolwiek rozumiana, zdaje się stanowić psychiczny bądź mentalny ekwiwalent krwi. 
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Co istotne, pochłaniać ją mogą nie tylko żywi ludzie, ale też byty duchowe: demony, 

ciała astralne czy dusze zmarłych, zwłaszcza grzeszników bądź osób, które przeszły na 

„drugą stronę” w sposób gwałtowny lub nienaturalny
350

. Tak pojmowany wampiryzm 

psychiczny bliski jest ludowym wyobrażeniom o powracających zza grobu strzygach i 

wąpierzach, które pasożytowały zarówno na ciałach, jak i duszach swoich ofiar. Co 

więcej, w relacji wampir energetyczny – ofiara dochodzi do uzależnienia tej drugiej 

strony i utraty przez nią poczucia integralności przy jednoczesnym zakorzenieniu w 

głębokim lęku i niepewności
351

. Taka sama zależność od oprawcy zachodzi w 

przypadkach literackich związków wampira z człowiekiem: Dracula – Lucy, Carmilla - 

Laura, Edward – Bella
352

, itp.  

Współczesny wampiryzm bywa także zjawiskiem znacznie bardziej dosłownym – 

obok energetycznego pasożytnictwa funkcjonuje jego druga odmiana – sanguinarianizm 

(łac. sanguis – krew, sanguinarius – spragniony krwi ), czyli psychosomatyczne 

uzależnienie od spożywania krwi, zarówno ludzkiej, jak i zwierzęcej
353

. Osoby 

identyfikujące się jako sanguinarianie tworzą zamknięte społeczności, w obrębie których 

celebrują zachowania kojarzone przez większość społeczeństwa z zakazanymi 

praktykami wprost z powieści i filmów grozy (są to zarówno ekskluzywne grupy, jak i 

nieformalne zrzeszenia ludzi o podobnych zainteresowaniach), nierzadko kierując się 

skomplikowanymi kodeksami postępowania. W Stanach Zjednoczonych ich działalność 

dokumentuje się od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku
354

. W Polsce sekty 

wampiryczne zostały wyodrębnione w 2000 roku, w wyniku prac Międzyresortowego 

Zespołu ds. Nowych Ruchów Religijnych
355

. Ich członkowie, zrzeszający się w grupach 

zwanych klanami, powołują się na argumenty natury filozoficznej, czerpiąc z koncepcji 

kabalistycznych i okultyzmu
356

. Znaczna część uprawiających praktyki wampiryczne, 

szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nie utożsamia się jednak z żadną subkulturą o 
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 Tamże, s. 233 – 234. 
351

 W. Chyrczakowska, Wampiryzm energetyczny. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://kosmoenergetyka.org/pliki/Wampiryzm.pdf (dostęp z dnia: 1 XII 2020 r.). 
352

 Ostatni przypadek pozbawiony jest jednak aspektu lękowego – Bella nie boi się Edwarda i jego rodziny, 

wręcz przeciwnie – przejawia niezdrowa wręcz fascynację ich zachowaniem i zwyczajami.  
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 Merticus, Demystifying ‘Real’ Vampirism For The Rest Of Us  An overview of modern vampirism for the 

general public, Atlanta 2013.  Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://www.academia.edu/10707332/Demystifying_Real_Vampirism_For_The_Rest_Of_Us (dostęp z 

dnia: 2 XII 2020 r.). 
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 . Bellanger, Wampiry…, dz. cyt., s. 23. 
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 „Monitor Polski”, Warszawa 1997, nr 54, poz. 513. 
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 J. Tomczyk, A. Dygudaj, Swoistość ludzkiej kultury…, dz. cyt., s. 89. 
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charakterze religijnym lub filozoficznym
357

. Wszystkich przedstawicieli 

sanguinarianizmu, niezależnie od przynależności do zorganizowanej społeczności, łączy 

potrzeba picia krwi, co odróżnia ich od tzw. fetyszystów krwi, czerpiących przyjemność z 

samego widoku bądź zapachu substancji, lecz nieodczuwających psychicznego i 

fizycznego dyskomfortu spowodowanego jej brakiem w diecie
358

. Wampiryzm i 

wszystkie związane z nim praktyki mają więc wymiar duchowy, wprowadzają jednostkę 

na wyższy poziom świadomości oraz zapewniają zdrowie i długie życie. Świadczy o tym 

chociażby symbol, stosowany przez sekty wampiryczne, czyli Ankh – wywodzący się z 

kultury egipskiej hieroglif, oznaczający życie, płodność, reinkarnację i nieśmiertelność
359

. 

Motto wampirów, zawarte w Biblii wampirycznej, mówi o afirmacji życia doczesnego, 

które jest jedynym i najwyższym dobrem oraz o nieuznawaniu żadnego Boga ponad 

siebie samego
360

. 

Prawdziwego rozpędu wampiryzm, zarówno energetyczny, jak i krwi, nabrał 

w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Powszechność Internetu zniwelowała 

geograficzne przeszkody i umożliwiła ludziom z całego świata odnaleźć osoby o 

podobnym sposobie postrzegania i odczuwania świata. Dodatkowo popularność filmów i 

książek o tej tematyce, szczególnie serii Anne Rice
361

, zrodziła prawdziwą modę na 

„bycie wampirem”, obejmującą specyficzny wygląd (czarna kolorystyka, peleryny, 

sztuczne kły) oraz sposób bycia, opozycyjny wobec głównego nurtu. 
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 Merticus, Demystifying…, dz. cyt., s. 67. 
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 Tamże.  
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 Ankh – znaczenie symbolu krzyża egipskiego. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 
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 Biblia wampiryczna. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 
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 Na wizerunku wampirów stworzonych przez Anne Rice wzorowała się grupa Sanguinarium, będąca 
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Zjednoczonych. Zob. M. Bellanger, Wampiry…, dz. cyt., s. 26. 
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Rozdział 3 

OŚWIECENIOWE PARADOKSY,  

CZYLI GŁOSY ZA I PRZECIW UPIOROM 

 

 

 

 

 

3.1. Teoretyczne podwaliny „krucjaty” przeciw demonom 

 

Myśląc o początkach literackiej kariery wampira na gruncie polskim, zazwyczaj 

sytuuje się je w dobie romantyzmu, co zdaje się pewnym przekłamaniem. Owszem, 

romantyczny światopogląd mocno zmodyfikował wizję powstającego z grobu upiora, 

przesuwając punkt ciężkości z fizyczności tej istoty w stronę zawierających się w niej 

znaczeń symbolicznych, jednak to nie on stworzył mit wampiryczny, który „uchodzi za 

jeden z najbardziej powszechnych i wiecznotrwałych
362

”. Klasycy, pomimo programowej 
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 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 7. 
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niechęci do wszelkiego zabobonu, nierzadko odwoływali się w swoich utworach do 

wszelkich zjawisk niewytłumaczalnych rozumowo, w tym istot o demonicznej 

proweniencji, takich jak czarownice, duchy i stworzenia wywodzące się z wierzeń 

dawnych Słowian. Wiek XVIII określano nawet „stuleciem upiorów
363

”, co wynikało z 

szalejącej w ówczesnej Europie swoistej „upioromanii”, a zaowocowało wzmożonym 

zainteresowaniem ową tematyką ludzi pióra. Najczęściej sięgali oni do niej w ramach 

walki z przesądami, które w osiemnastowiecznej Polsce, jak również w sąsiednich 

krajach, były wciąż żywe. Wśród nich wymienić można wiarę przedstawicieli 

duchowieństwa w nocne wędrówki zmarłych, wychodzących z grobów z pomocą 

szatańskich sztuczek
364

 czy teorie o cadavera incantata, czyli „zaczarowanych 

trupach
365

”. Tadeusz Czacki wspominał nastroje społeczne związane z rzekomą 

działalnością upiorów: 

 

Za rozkazem czarta umarły chodził, krew wysysał z bydła, zgnilizną ludzi zarażał i śmierć im przynosił. 

Jeszcze pamiętam obrony tego poczwarnego twierdzenia, jeszcze za mego życia szukano upiorów, głowy motyką 

ucinano, a serce osikowym kołem przebijano366. 

 

Klasycy, literaci i ludzie Kościoła, mniej lub bardziej otwarcie wyśmiewali 

i napiętnowali praktyki antydemoniczne oraz przywiązanie do wywodzących się 

z zamierzchłych czasów tradycji: 

 

Czary, gusła i upiory nie są naturą, ale płodem spodlonego nieświadomością i zabobonem umysłu, 

nie są narodowością niemiecką, bo to są głupstwa ledwo nie wszystkich ludów pogrążonych w 

barbarzyństwie i nie objaśnionych czystą religią. Ich wspomnienie upokarza człowieka, ale w nim żalu nie 

wzbudza. Bo nie wiem, czy człowiek może tego żałować, że się pozbył urojonych bojaźni i stał się 

rozumniejszy
367

 

 

Stanowisko klasyków znad Wisły pokrywało się z orientacją kościoła 

katolickiego, który w XVIII wieku oficjalnie potępiał uleganie zabobonom. Wiarę 

w upiory, dotychczas traktowaną z ostrożnością, otwarcie odrzucił papież Benedykt XIV, 

urzędujący w latach 1740 – 1758. W swoim dziele De Servorum Dei beatificatione et 
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 Autorem tego sformułowania jest angielski historyk Paul Barber; B.  Marcińczak, „Między 

łacnowiernością i niewiernością”. Diabeł, magia i czary w Nowych Atenach i Diable w swojej postaci, 

Warszawa 2014, s. 121. 
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 D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia, Toruń 2009, s. 140. 
365

 M. Szyjkowski, Dzieje polskiego upiora przed wystąpieniem Mickiewicza, s. 10 
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Beatorum Canonizatione, napisanym jeszcze przed objęciem pontyfikatu, wykazał on 

między innymi, że rzekomy wzrost włosów i paznokci u trupów spowodowany jest w 

rzeczywistości zmiany objętości ciała
368

. Argumenty przeciwko istnieniu upiorów 

wysunął również Girgolamo Tartalotti, który ich pojawianie się wśród mieszkańców 

Węgier i Serbii tłumaczył koszmarami sennymi i niezdrowym podnieceniem, powstałym 

w wyniku jakiejś tragicznej śmierci
369

. O negatywnym wpływie przesądów i wybujałej 

fantazji przestrzegał arcybiskup Trani Davanzati w rozprawie Dissertazione sopra i 

vampiri, rozgraniczającej wyraźnie wampiryzm i demonizm
370

, a opierającej się na 

poglądach św. Augustyna, mówiących o niemocy stwórczej Szatana, który w zamian 

tworzenia prawdziwych wampirów, zsyła jedynie na ludzi ogłupiające zmysły wizje
371

. 

Zachowawcze, pomimo swego pierwotnego założenia
372

 stanowisko w kwestii 

wampirów zajął benedyktyn Augustin Calmet, który w swoim dziele przyznaje, iż 

pomimo sprzeczności, jaka zachodzi między śmiercią fizyczną a przekonaniem 

o powrotach zmarłych, istnieją zjawiska, których nie sposób pojąć rozumowo. Jako 

dowód autor odwołał się do wydarzeń z Biblii o niewytłumaczalnej proweniencji, jasno 

zaznaczył jednak, iż wampiry, jeśli istnieją, nie są dziełem diabła
373

. 

W XVIII wieku Europę środkową i południową, przede wszystkim Rumunię, 

Serbię, Węgry oraz pogranicze czesko – morawskie, opanowała istna „epidemia” 

upiorów. Wiara w ożywanie zwłok i opuszczanie przez nie grobów była niemal 

powszechna, zaś paniczny lęk przed ich powrotem pomiędzy żywych skutkował licznymi 

egzekucjami, jakich dopuszczano się na ciałach osób zmarłych, w tym dzieci. W 

Czechach i na Morawach normą w przypadku podejrzenia o pojawienie się 

w miejscowości upiora było przeprowadzenie procesu, zbieranie dowodów np. w postaci 

braku oznak rozkładu i przesłuchiwanie świadków. Ostatnim jego etapem, bo uzyskaniu 

potwierdzenia przypuszczeń, było wywiezienie zwłok poza obręb zamieszkany i ich 

okaleczenie lub spalenie. Praktyk tych nie ograniczano do zmarłych – poddawano im 
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 E. Petoia, Wampiry…, dz. cyt., s. 267. 
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 Tamże, s. 266 – 267. 
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 Celem rozprawy Calmeta było obalenie obiegowych opinii o upiorach, tymczasem przytoczone przez 

niego argumenty, jak również opowieści, do których odwołał się w pierwszym jej wydaniu ugruntowały 
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Oblężony gród, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 2011, s. 80. 
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 E. Petoia, Wampiry…, dz. cyt., s. 275-276. 
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również żywych, posądzanych o czary lub jakąkolwiek działalność na szkodę lokalnej 

społeczności, np. zsyłanie chorób na zwierzęta
374

. 

Przypadków profanacji grobów w zaborze austriackim w XVIII wieku było tak 

wiele, że interwencji podjęła się cesarzowa Maria Teresa. W 1755 roku wydała ona 

rozporządzenie, zgodnie z którym wszelkie praktyki „magiczne” na zwłokach stały się 

niezgodne z prawem. Dokument powstał w oparciu o raport nadwornego lekarza 

władczyni, Gerarda van Swietena, który stwierdził bezzasadność wiary w tzw. „magię 

posthuma
375

”, czyli magię pośmiertną, a co za tym idzie, wszelkich czynności 

dokonywanych na posądzanych o wampiryzm osobach
376

. Decyzja Marii Teresy nie tylko 

znacząco wpłynęła na zmniejszenie wiary w zjawiska nadprzyrodzone, ale przede 

wszystkim ograniczyła władzę duchownych, którzy od tej pory nie mogli samodzielnie 

podejmować decyzji w sprawie oskarżeń o czary i wampiryzm.  

  Wyplewienie niezgodnych ze stanem nauki przekonań stało się niejako misją 

krzewicieli idei oświeconego rozumu. Swoista „kampania” przeciwko upiorom 

rozpoczęła się z 1765 roku za pośrednictwem „Monitora”, którego celem była walka 

z teoriami niezgodnymi z poglądami postępowego świata nauki
377

. Wiara w upiory 

w XVIII wieku, szczególnie na Wschodzie i w centralnej Europie, była niezwykle żywa. 

W Polsce „obskurantyzm epoki saskiej chronił i podsycał tę kulturę zabobonu, 

odgradzając się chińskim murem samoubóstwienia rodzimej ciemnoty od 

cywilizacyjnych zdobyczy Zachodu
378

”. W rezultacie niemal sto lat później nadal 

powstawały dzieła wymierzone w powszechność zabobonów, jak np. esej Edwarda 

Mariana Galliego z 1846 roku, w którym autor, pisarz i lekarz, przekonywał 

o psychicznym podłożu rzekomych spotkań z wampirami
379

. 

Adresatami działań przeciwników wiary w gusła i zabobony byli nierzadko księża 

katoliccy, zwłaszcza jezuici. Zakon ten wykazywał dużą aktywność w zakresie studiów 

nad upiorami, ich statusem ontologicznym, pochodzeniem czy charakterystycznymi 

cechami
380

. Niektórzy duchowni, jak np. Gabriel Rzączyński, Jerzy Gengell czy Wojciech 
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 D. Wojtucki, „Wampiryczne dzieci”- ofiary wierzeń w magia posthuma na Morawach w XVIII w., [w:] 
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Tylkowski, próbowali łączyć w swoich pismach poszanowanie wiary w słowiańskie 

demony, naukę kościoła katolickiego i postulaty postępowego oświecenia
381

. Koncepcja 

Rączyńskiego była próbą pogodzenia dwóch, zdałoby się, odmiennych, stanowisk – z 

jednej strony brak oznak fizycznego rozkładu ciała pośmiertnie przypisywał dającym się 

naukowo wyjaśnić przyczynom naturalnym, z drugiej – nie odmawiał w tej kwestii 

swojego udziału siłom demonicznym, które to, jego zdaniem, są w stanie ożywiać 

zmarłych i kierunkować ich działanie na atak wobec żywych ludzi
382

. Podobne 

stanowisko zajął Gengell, który uzasadniał aktywność post mortem ludzi celowym 

działaniem Szatana
383

. Jeszcze bardziej konserwatywny wydźwięk miała rozprawa 

Tetatrum myśli… bernardyna Wenantego Tyszkowskiego, ukazująca duchy, diabły i 

upiory jako istoty jak najbardziej rzeczywiste i zagrażające ludziom
384

.  Jezuita Benedykt 

Chmielowski posunął się o krok dalej i w Nowych Atenach, jednej z pierwszych polskich 

encyklopedii, wyraził „pewnego rodzaju satysfakcję, a nawet narodową dumę
385

” z faktu, 

iż upiory przynależą do polskiej kultury i tradycji. Brak ich na Zachodzie Europy 

tłumaczył on nasilonym w tym rejonie prześladowaniem osób parających się czarną 

magią, gdyż to z ich działaniem łączył aktywność wampiryczną. 

 

Przez tych to upierów nie co innego rozumieją tylko czarowników albo czarownice z diabłem 

narabiające, którego pomocą biorą trupy ludzi umarłych z grobu y niemi już nadgniłymi, smrodliwymi 

zarażają to ludzi, to konie, to bydło, to wieprze, to gęsi, kury, etc.(…) Co wszystko lud prosty upierom alias 

trupom od czarta wziętym przypisuje, co czarci czynią zniózłszy się z czarownicami na zgubę ludzi 

chciwymi
386

.  

 

Chmielowski nie odrzuca dających się naukowo wyjaśnić powodów 

występowania w ciele zmarłej osoby płynnej krwi, wśród których wymienia 

temperament, świętość czy poddawanie zwłok sekcji, nadmienia jednak, że gdy brak 

powyższych okoliczności, bez wątpienia ma się do czynienia z upiorem. Jezuita 

przyjmuje koncepcję upiora jako nie samodzielnej istoty, lecz ciała ożywionego mocą 

diabła, co więcej – w przypadku braku ingerencji osoby trzeciej - za przyzwoleniem 
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Boga, jako wynik kary za grzechy. Ożywienie owo polega na rozgrzaniu krwi, którą upiór 

musi uzupełniać, wysysając ją z żywych ludzi
387

. W ten sposób, najczęściej na wezwanie 

czarownicy lub czarownika, powstają „cadavera incantata, to jest trupy zaczarowane
388

”. 

Walczyć z nimi można na różne sposoby, wśród których najczęściej stosowanym jest 

pozbawienie rzekomego wampira głowy, przebicie serca oraz – ostateczna, najpewniejsza 

metoda – spalenie
389

. 

Nie wszyscy duchowni podzielali wiarę w upiory. Jezuita Jan Bohomolec 

w rozprawie Diabeł w swej postaci z lat 1775 – 1777 poddał gruntownej analizie istnienie 

różnego rodzaju bytów nadprzyrodzonych, w tym duchów, czarownic i upiorów. Za cel 

postawił sobie wyznaczenie swoistych granic pomiędzy nauką, religią i magią i 

udowodnienie, że wszelkie zjawiska, nawet te o nieznanej proweniencji, można wyjaśnić 

na drodze logicznego rozumowania lub na gruncie teologii. Co ciekawe, Bohomolec w 

wielu kwestiach zgadza się z Chmielowskim (np. co do magii naturalnej), dochodzi 

jednak do zgoła innych wniosków
390

. Na podstawie przytoczonych przykładów wysunął 

on tezę, iż powszechnej wierze w istoty demoniczne sprzyja niezdrowy tryb życia, a 

przede wszystkim nadmierne spożywanie alkoholu i tłustych potraw, charakterystyczne 

dla Polaków
391

 i czyniące swoiście „urojeniowy” klimat epoki, do którego zaliczyć 

można również pewną podatność na niesamowite opowieści. Podobnie uważał włoski 

fizyk Constanin Grimaldi, utrzymujący, iż wzmożona na północy Europy działalność 

wszelkiego rodzaju istot demonicznych, które rozpatrywał w kategorii snu lub rojenia, 

wynika z odmiennego temperamentu mieszkańców tych ziem, chłodniejszego klimatu 

oraz pożywienia
392

. Jako argumenty przeciwko istnieniu upiorów Bohomolec wysunął 

również nowożytny rodowód tych istot oraz brak pewnych dowodów potwierdzających 

ich fizyczną obecność.  

Jezuita zwrócił uwagę na niesłabnącą, pomimo rozwoju nauki oraz prawnych 

zakazów, popularność guseł i przesądów, które w Polsce w osiemnastym wieku były 

wciąż żywe, głównie wśród mieszkańców wsi
393

. Autor przytacza najczęściej pojawiające 
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 Tamże, s. 137. 
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 Tamże, s. 139. 
390

 Np. w kwestii kompetencji Szatana – wg Chmielowskiego może on znacznie bardziej ingerować w świat 
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 J. Bohomolec, Diabeł w swojej postaci z okazji pytania „Jeśli są upiory” ukazany, Warszawa 1772, s. 

15 – 16. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 
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 E. Petoia, dz. cyt., s. 274. 
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się, a przez to jawiące się jako dystynktywne, cechy upiorów, do których należą 

wychodzenie z grobów, duszenie ludzi i wysysanie z nich krwi, a także pozbawianie ich 

życia
394

. Upiorem można stać się dopiero po śmierci w wyniku działań złego ducha, co 

dla Bohomolca jest najważniejszym argumentem przemawiającym za niewystępowaniem 

tego rodzaju istot w świecie rzeczywistym. Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego staje 

on na straży przekonania, „iż szatan nie ma pozwolenia brać na się i ożywiać ciała 

umarłych; to jest: iż nie masz upiorów
395

”. Kontynuuje w ten sposób myśl św. Tomasza, 

według którego „wszystko, co czynią złe duchy, pochodzi z dopuszczenia boskiego” 

(Boh, 90), władza nad śmiercią zaś i, w konsekwencji, stwarzanie nowego życia, nawet 

pozornego, przekracza dalece kompetencje Szatana
396

. W perspektywie teologicznej 

oznaczałoby to bowiem cud „conra naturam
397

”, a więc sprzeczny z istotą świata, Szatan 

zaś, stworzony przez Boga i podległy mu, nie ma władzy dokonywania cudów. To 

wywodzącą się z fideizmu przekonanie neguje popularną w siedemnastym i osiemnastym 

wieku koncepcję proweniencji upiorów, łączącej ich istnienie z działalnością Szatana, a 

także zaprzecza idei czarownictwa. Moce kobiet (a także i mężczyzn
398

) parających się 

czarami i czarną magią wywodzić się miały od Szatana, z którym te osoby dobrowolnie 

weszły w przymierze. Równocześnie Bohomolec stwierdza, że demonów nie można 

nagiąć do swojej woli, niemożliwa jest więc współpraca pomiędzy człowiekiem a 

diabłem. Jest to dla jezuity kolejny dowód negujący istnienie upiorów, te często bowiem 

łączono z czarownicami – oba pojęcia wzajemnie się przenikały – czarownik mógł 

dopuszczać się praktyk wampirycznych, tak samo jak upiór mógł parać się magią 

pogodową lub inną. Co więcej, według niektórych wierzeń wampir rodzi się ze związku 

czarownicy z diabłem lub staje się nim pośmiertnie osoba parająca się czarami
399

. 
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 J. Bohomolec, Diabeł w swojej postaci albo o upiorach, gusłach, wróżkach, losach, czarach z 
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Francuski mediewista Claude Lecoutex wysnął tezę o wampiryzmie stanowiącym 

kontynuację czarownictwa: 

 

Rozkwit wampiryzmu przypada dokładnie na czasy, gdy w Europie skończył się okres polowań na 

czarownice. Wampiryzm przejął pałeczkę, jak gdyby ówcześni ludzie potrzebowali jakiegoś zjawiska 

pozwalającego egzorcyzmować własne lęki, zjawiska wyjaśniającego nękające ich nieszczęścia, 

powracające epidemie dżumy lub cholery. Szczegółowe porównanie egzekucji czarownic z zabijaniem 

wampirów ujawnia ten sam modus operandi i to samo tło mentalne. […] Przejście od represji czarownic do 

eliminowania wampirów jest szczególnie wyraziste pod koniec XVI wieku
400

. 

 

O powinowactwie upiorów i czarownic/czarowników świadczą przypisywane im 

atrybuty, w wielu przypadkach zbieżne: 

 

Wiedźma — czarownica istnieje tylko po to, żeby czynić zło: niszczyć płód ludzki i zwierzęcy, 

odbierać zdrowie, zatruwać studnie i źródła, sprowadzać susze, wichury i gradobicia, zarażać kłosy 

sporyszem, odbierać krowom mleko, zsyłać obłęd, kołtun i inne cierpienia, rozpleniać myszy i szczury — i 

czynić mnóstwo innych niegodziwości
401

. 

 

Według Bohomolca przypisywanie ludziom lub demonom władzy nad przyrodą, 

w tym zjawiskami atmosferycznymi, jest sprzeczne zarówno z nauką Pisma Świętego 

(np. opowieść o magach faraona, którzy nie potrafili wywołać burzy), jak i prawami 

fizyki (Boh, 166), neguje więc istnienie zarówno upiorów, jak i czarownic. Poglądy 

Bohomolca różnią się zatem znacznie od koncepcji Chmielowskiego, który nadawał 

Szatanowi większe kompetencje, jak na przykład wchodzenie w ciała zmarłych, czy 

zawieranie paktów z czarownikami, a także zakładał znacznie głębszą i częstszą 

ingerencję sił demonicznych w życie ludzi
402

. 

Dzieło jezuity w osiemnastym wieku jawiło się jako postępowe, jednak sam autor 

już we wstępie zaznaczył swoje wątpliwości co do jednoznacznego orzekania o pewnych 

sprawach: 

 

Pytasz mnie się WC. Pan jeśli są upiory? Odpowiedź na to pytanie jest tak trudna, jak 

niebezpieczna (Boh, 1). 
 

Autor zdaje sobie sprawę, że porusza delikatną, tak społecznie jak i teologicznie, 

kwestię, która zajmowała przed nim wielu myślicieli oraz uczonych, prowadząc ich do 

bardzo różnych, czasem sprzecznych, konkluzji. Pomimo jednoznacznego stanowiska 

w sprawie upiorów przyznaje on, że istnieją na świecie zjawiska, których nie sposób 
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 C. Lecoutex, Tajemnicza…, dz. cyt., s. 116 – 117. 
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 E. Nowacka, Bożęta i my, Warszawa 1995, s. 73. 
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 B. Chmielowski, Nowe Ateny…, dz. cyt., s. 122. 
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wytłumaczyć rozumowo
403

, pozostawiając sobie zapewne w ten sposób furtkę do obrony 

przed kontrargumentami. Nieco niespójny wydźwięk Diabła… wynika również z pozycji 

Bohomolca – jest duchownym, nie może więc zaprzeczyć istnieniu świata 

nadprzyrodzonego, co potwierdza jego pogląd na kwestię między innymi zawartych 

w Biblii cudów czy statusu osób świętych
404

. Należy również zwrócić uwagę, że pomimo 

wyważonej opinii i trafnemu doborowi argumentów, niektórym środowiskom pozycja ta 

nie przypadła do gustu. W duchu kontrataku odpowiedzieli na nią dominikanie w piśmie 

Diabeł przeciw diabłu, które to Bohomolec zripostował broszurą Responsium ad 

censuram libri de natura potestate daemonis
405

. 

Część klasyków uwierzyła w sukces tej antydemonicznej krucjaty, o czym 

świadczy zdanie z „Pamiętnika Historyczno – Politycznego” z 1783 roku: „Głupie 

powieści o upiorach dzięki oświeceniu ustały
406

”. W rzeczywistości wiara w istnienie sił 

ciemności oraz ich ingerencję w ludzkie sprawy przetrwała jeszcze długie lata
407

, 

a przyczynili się do tego… sami oświeceniowcy, którzy, pisząc o upiorach, diabłach 

i czarownicach, paradoksalnie, rozpowszechniali wiedzę na ich temat
408

. 

 

 

3.2. Literackie potyczki z wampirem, czyli ślady upiorów 

w oświeceniowej poezji i prozie 

 

Wiara w swobodną i nieskrępowaną działalność sił ciemności na ziemi w dobie 

rozwoju nauki dla wielu oświeceniowych myślicieli i twórców stanowiła niemalże powód 

do wstydu, dlatego ich ambicją było swoiste „oczyszczenie” zbiorowej świadomości z 

ulegania nieracjonalnym podszeptom i zgubnym wpływom przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie niesamowitych opowieści. Jednym z nich była Elżbieta Drużbacka, 

najbardziej znana polska pisarka przełomu baroku i oświecenia.  Jej Sprzeczka z różnymi 
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zakonnikami o upierach
409

, którym autorka tych wierszów wiary nie daje to modelowy 

wręcz przykład literackiego wystąpienia przeciwko zabobonom. Autorka, z pozycji 

pobożnej, ale też ceniącej wartość rozumu damy zwraca się do biskupa Andrzeja 

Załuskiego z gorącym apelem o włączenie się do krucjaty przeciwko upiorom: 

 

Uczyń to, żebyś upirów wypędził 

                                                        Co ludzi dławią, a po nocy chodzą, 

                                                        Wyżeń ich z Polski, niech sztuki dokażą, 

                                                        Żydów, Muzułman, Pogan tchem zarażą
410

. 

 

Charakteryzując upiory, autorka zwraca uwagę na dwie cechy tych istot 

demonicznych: wysysanie krwi oraz wzmożoną aktywność w czasie lunarnym, czyli 

księżycowym. Ich istnienie jest ściśle związane z nocą, wręcz od niej uzależnione – nie 

mogą one egzystować w czasie solarnym, gdyż ten przynależy do świata żywych, 

a wampiryzm to „alternatywna historia ludzkości
411

”, funkcjonująca obok i mająca 

własne wykładniki. Etymologia słowa „upiór”, skomplikowana i niejednoznaczna, 

wskazuje na te dwie cechy dystynktywne – Aleksander Bruckner wywodził jego 

pochodzenie od cząstki pyr-, per, czyli „latać” – w najwcześniejszych wyobrażeniach 

wampiry miały postać nocnych ptaków o ostrych dziobach, za pomocą których wgryzały 

się w żyły ofiar
412

. Z krwią również łączy pochodzenie wyrazu Kazimierz Moszyński, 

wskazując na czasownik *piriti, - „dąć”, „dmuchać”, od którego wzięło się *ąpir – 

„wydęty przez wypitą krew, napełniony krwią”
413

. Na atak upiora, „zboczeńca – 

dusiciela
414

”,  narażone były zwłaszcza osoby pogrążone we śnie – sen jako specyficzny 

stan zawieszenia pomiędzy świadomością a jej brakiem ułatwiał istotom demonicznym 

dostęp do ofiary, prawdopodobnie na zasadzie przenikania się światów. Duszenie ofiar 
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i wysysanie ich krwi stanowiło także domenę zmor (mar), co świadczy o pewnej 

umowności samego terminu „upiór” – Drużbacka, jak wielu jej współczesnych, zapewne 

rozumiała pod nim wszelkie istoty demoniczne związane z nocą.  

Ich wypędzenie ze zbiorowej świadomości jest, według autorki, zadaniem 

kościoła, który powinien stać na straży postrzegania świata za pomocą rozumu. 

Pozytywny wpływ działalności duszpasterskiej na stosunek ludzi do upiorów przejawiał 

się w przekonaniu, iż przestrzeganie zasad kościoła katolickiego chroni pojedynczych 

ludzi, jak i całe wsie, przed atakiem tych stworzeń. Ważną formą zabezpieczania się 

przed powrotem umarłych były msze odprawiane za ich dusze
415

. Równocześnie 

paradoksalnie, niebagatelną rolę w utrzymaniu wiary w pojawianie się na ziemi upiorów 

odegrał kler. To mnichów właśnie obwinia Drużbacka o hołdowanie tradycji 

„upioromanii”: 

Ledwo nie co dzień przechodzące mnichy 

O niczym więcej nad to nie gadają, 

Jak się umarli z grobów przez wytrychy 

Szatańskie, mocą na świat dobywają (Druż, 180) 

 

 

Zdaniem poetki zakonnicy, którzy z racji swego powołania i uprzywilejowanej 

jako wykształcona warstwa pozycji w społeczeństwie powinni świecić przykładem 

w kwestii stosunku do superstycji, poddają się bez reszty wierze w upiory, podsycając w 

ten sposób zabobonny lęk przed istotami o demonicznej proweniencji. Drużbacka 

upatruje w ich zachowaniu poważny problem, bowiem społeczeństwo jako ogół nie może 

uwolnić się od myślenia magicznego, jeżeli ulega mu ta jego część, która odpowiedzialna 

jest za edukację. Na poparcie swoich słów podaje przykłady praktyk antywampirycznych, 

których mieli dopuszczać się mnisi: 

 

Lada dzid sędzią, i exekutorem, 

Ścina umarłym rydlem i toporem (Druż, 183). 

 

Ścięcie głowy stanowiło najpopularniejszy środek ochrony przed działaniem 

upiorów. Opisywani przez Drużbacką zakonnicy wykopywali z grobów ciała 

domniemanych upiorów i dokonywali na nich pośmiertnej egzekucji w imię wyższego 

dobra, jakim był spokój mieszkańców okolicznych wsi oraz podróżnych, atakowanych na 
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drogach. Swym działaniem jednak mnisi, zdaniem poetki, nie przysługują się 

społeczeństwu, a wręcz przeciwnie, utwierdzają je w błędnym myśleniu. Autorka uważa 

uleganie wierze w upiory za urągające katolikom i sprzeczne z logiką – bycie 

ochrzczonym, jej zdaniem, jak również przyjmowanie sakramentów, stanowi gwarancję 

wolności przed działaniem sił nadprzyrodzonych. Nie neguje ona ich istnienia, 

argumentuje jednak, iż w oświeconym, a przede wszystkim chrześcijańskim 

społeczeństwie, nie ma miejsca dla diabłów i ożywających trupów. Poetka w ironiczny 

sposób zwraca się do owych mnichów z pytaniem, jak to możliwe, że siła szatańska 

rozpanoszyła się w świętym miejscu: 

 
Spytam którego, co mają za probę, 

Że zły duch ciała Chrześcijańskie szpeci? (Druż, 182) 

 

Drużbacka kilkukrotnie okrasza działanie upiorów przymiotnikiem „szatańskie”, 

sugerując powiązania tych istot z najwyższym rangą demonem. Średniowiecznej 

i późniejszej doktrynie kościelnej nieobce było łączenie upiora z diabłem, a stanowiło 

ono naturalną konsekwencję założenia, iż zmarłych wskrzesić może jedynie Bóg – 

pozorne zmartwychwstanie, będące udziałem wampirów, jest jedynie sztuczką Szatana, 

celową inwersją boskich działań
416

, w efekcie której „rodzą się” istoty będące okrutną 

parodią człowieczeństwa – ani żywe, ani martwe. O ingerencji jakiejś wyższej instancji 

przekonani byli również prości ludzie, gdyż w Polsce do XVIII wieku powszechne było 

przekonanie, „że diabeł wchodzi w ciało zmarłego i nim porusza
417

”. Co więcej, 

wierzono, że każda miejscowość ma własnego złego ducha
418

, którego działanie może 

objawiać się właśnie w postaci demonów takich jak strzygi, zmory czy upiory. Drużbacka 

konsekwentnie utrzymuje swoje przekonanie o szatańskiej proweniencji zabobonów, 

które sprowadzają wiernych na manowce i odciągają od chrześcijańskiej wizji świata, w 

której nie ma miejsca na działalność złych duchów: 

 

Takiego nigdy nie chęcę gospodarza 

Żeby się w ciele mem miał rozpościerać; 

Na chrzcie siem czarta na zawsze wyrzekła, 

Choć by mnie ścięto, wiem, krew by nie ciekła. 

(…) 

Doktor narodów wszak jest tego zdania, 
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Że z duchem świętym czart nie ma mieszkania (Druż, 185). 
 

 

Poetka wyraża ubolewanie, iż „czartowska moc tak poniewiera” (Druż, 186) 

katolikami, wystawiając na próbę ich wiarę, jak również rozsiewa lęk przed zmarłymi 

i prowadzi do nieuzasadnionych i stojących w sprzeczności z doktryną kościelną 

profanacjami zwłok. Cały utwór stanowi modelową wręcz deklarację niezachwianej 

wiary w Boga, który swoją mocą ochrania ludzi przed atakiem niepożądanych sił, 

zarówno upiorów, czarownic, jak i samego Szatana. Potraktować go można jako swoisty 

„poradnik”, mówiący, jak żyć, by nie dać się zwieść fałszywym i niebezpiecznym dla 

duszy poglądom. 

Jednak upiór w literaturze oświecenia to nie tylko postać dosłowna, lecz także 

figura stylistyczna, zawierająca sensy przenośne. Żądnymi krwi istotami w innym 

utworze Drużbackiej, Dekret na upierów morzących hetmana, stają się krytycy Jana 

Klemensa Branickiego
419

: 

 

Czy to upiery czy to upierzyce, 

Co nam hetmana po kilkakroć morzą
420

. 

 

Osoby źle życzące magnatowi, a wiec nastających na jego dobre imię, autorka 

porównuje do czyhających na ludzkie życie wampirów, „co mu życie jak złe Parki 

kradną
421

”. Drużbacka przewiduje, że spotka ich smutny koniec, przeznaczenie każdego 

upiora – spoczynek w grobie: 

 

Oni w grób jego, gdzie miał leżeć, wpadną (Dekr, 99). 

 

Szukając sposobu na fałszywych pochlebców, Drużbacka prezentuje iście 

antywampiryczną praktykę odcięcia głowy, która uniemożliwia w ten sposób 

potraktowanej istocie dalszą egzystencję i pozwala rozwiązać problem nękania raz na 

zawsze: 

 

A jako zwyczaj, rydłem czy toporem 

Łby poucinać, zagrzebać pod borem (Dekr, 99). 
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Ostatecznie jednak poetka proponuje bardziej „współczesne” rozwiązanie kwestii 

powstawania nieprzychylnych Branickiemu tekstów: 

 

Sposób łakome uspokoić strzygi:  

Za dwa wakanse oddaj im dwie figi (Dekr, 99). 

 

Warto zauważyć, iż Drużbacka stawia znak równości pomiędzy upiorem 

a strzygą, co było powszechne do XIX wieku, obecnie jednak budzi wśród części badaczy 

pewne wątpliwości. 

Użyte przez Drużbacką porównanie człowieka żerującego na innych do 

pasożytującego upiora jest bardzo plastyczne i znamienne dla epoki, z jednej strony 

potępiającej wiarę w wampiryzm, a z drugiej – nienegującej istnienia istot demonicznych 

i w jakiś sposób zafascynowanej tym zjawiskiem. 

Metaforycznym ujęciem figury upiora posłużył się również Stanisław Trembecki 

w poemacie Powązki, powstałym w 1774 roku, podczas obrad sejmu, trwającego równo 

dwa lata i wielokrotnie zrywanego
422

. Poeta ukazuje w nim bardzo negatywny wizerunek 

warszawskiej społeczności, podstawą egzystencji której jest wyzysk biednych przez 

bogatych mieszczan i szlachtę: 

 

O, miasto! coż są twoje częstokroć pałace? 

Łzami dobrych zlepiane ubogiego prace, 

A gospodarze onych częstokroć bez cudu 

Piją krew i żrą ciało jęczącego ludu
423

. 

 

W utworze Trembeckiego ludzie eksploatujący podległe sobie stany zachowują 

się niczym bezlitosne upiory, wiarę w które tak chętnie podsycano w osiemnastym wieku, 

wbrew oficjalnemu stanowisku dworu królewskiego. Fanatyzm społeczny, wynikający w 

dużej mierze z szerzących się zabobonów, powodował zbiorowe ekscytacje w sprawach 

związanych z religią i szeroko rozumianym światem metafizycznym. Trembecki nakreślił 

w Powązkach trzy z nich: reakcja tłumów na przebieg rozprawy sądowej Żydów 

oskarżonych o rytualny mord na trzyletniej dziewczynce, wiąż żywe procesy kobiet 

posądzanych o czary oraz pojawienie się w stolicy księdza Marka Jandołowicza, 

charyzmatycznego duchowego przywódcę konfederacji barskiej. 
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Pełne są turmy Judy familiji, winnej 

Za łączenie w praśniki posoki dziecinnej. 

Wnet ujźrym czarownice wleczone na stosy, 

Wilkołek z opętanym pojeży nam włosy.. 

Młodek bez doświadczenia i lękliwych starek 

Zwodziciel, wśród stolicy uwija się Marek, 

Przed niedołężną tłuszczą prorokiem się mieni, 

Oko ma w niebie, rękę w bliźniego kieszeni (Pow, 154). 

 

Przywołane przez poetę sytuacje obrazują, jak cienka jest granica pomiędzy 

polityką i religią, a właściwie fanatyczną dewiacją, doprowadzającą niejednokrotnie do 

ludzkiej tragedii (owi Żydzi, później uniewinnieni, byli poddani wymyślnym torturom, 

podobnie jak kobiety oskarżane o czary
424

). Tym samym wystąpienie Trembeckiego nie 

miało na cel uderzyć w zabobon jako taki, lecz w niezdrową fascynację pozornie trzeźwo 

myślących mieszkańców Warszawy zjawiskami nadprzyrodzonymi i łatwe uleganie 

nawoływaniom osób o obskuranckich poglądach, w tym części duchownych
425

. Ta 

wsteczna i skostniała postawa społeczeństwa, w połączeniu z jego uwielbieniem dla 

proroka konfederacji barskiej, którego autor wprost oskarżył o kradzieże, poskutkowała 

decyzją o opuszczeniu stolicy: 

 

Uchodzi mu bez kary łudzić tak bezwstydnie. 

Z tych przyczyn, wyznam szczerze, Warszawa mi brzydnie 

(Pow, 154). 

 

Wśród głosów jednoznacznie potępiających zabobon wyróżnia się stanowisko 

Krasickiego, który nie widzi sensu w namawianiu prostego ludu do porzucenia wiary 

w czary i upiory. Jego podejście zdaje się bardzo logiczne – gmin, który stanowi 

podstawowy nośnik wiary w gusła i do którego kierowane są utwory o dydaktycznej 

wymowie, czyta mało lub prawie wcale, co uniemożliwia realizację zadań postawionych 

sobie przez autorów takich tekstów: 

 

Pochlebna mi jest wielce odezwa waszmość pana, w której pragniesz, abym tak jak o Popielu i 

myszach, pisał o   diable i o upiorach, i natychmiast chrzcisz płód jeszcze na świat nie wyszły, nazywając to 

przyszłe dzieło Upireidos. Upireidos, jeżeliby miała kogo nawrócić, to nawrócenie stosowałoby się do 

gminu, a gmin nie czyta. Ci zaś, co gminu uprzedzenie mają, chociażby i czytali, albo się nie domyślą, iż 

rzecz do nich, albo chociażby się i domyślili, uprzedzenia raz powziętego nie porzucą
426

. 
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Krasicki dystansuje się od problemu „upioromanii”, daleki jednak pozostaje od 

bagatelizowania prawdziwego zjawiska, jakim jest działalność Szatana, który w ukrycie 

działa na szkodę człowieka
427

. Bliski staje się tym samym Bohomolcowi, negującemu 

istnienie upiorów, ale wierzącemu w realne zagrożenie, jakim jest Szatan. 

 

  

3.3. Nie taki upiór straszny… Głos Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 

w sprawie walki z zabobonem 

 

Do krucjaty przeciwko „zadomowionym” w polskim społeczeństwie 

wyobrażeniom o upiorach przyłączył się również Józef Maksymilian Ossoliński. Znany 

dziś przede wszystkim jako fundator Ossolineum, był on nie tylko mecenasem sztuki, 

lecz także aspirującym pisarzem. Nazwany przez Tadeusza Mikulskiego „pogrobowcem 

Oświecienia
428

”, tworzył powiastki, bajki, powieści, rozważania filozoficzne i komedie, 

które zarówno pod kątem treści, jak i formy, wpisywały się w kanon 

osiemnastowiecznego spojrzenia na literaturę, mającą stanowić zarówno rozrywkę, jak 

i poszerzać horyzonty. Niestety, większość z nich nie została nigdy opublikowana i nie 

przetrwała do czasów obecnych
429

. Najbardziej znanym (i jedynym wydanym) utworem 

pozostają Wieczory badeńskie, będące kwintesencją pisarskiego stylu Ossolinskiego, 

które „realizowały jednocześnie zadania stawiane literaturze przez Oświecenie: starały się 

bawić społeczeństwo, a jednocześnie uczyć je i oświecać; wykorzeniać wady – 

ośmieszają; wzniecać cnoty – dając przykłady i wzory
430

”. Składające się na cykl 

opowiadania powstały pod koniec XVIII wieku w podwiedeńskiej miejscowości 

uzdrowiskowej Baden, w – zdaniem samego autora
431

 - familiarnej atmosferze spotkań w 

gronie znajomych, pragnących odciąć się od tematów politycznych, co skłoniło ich do 

snucia opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych (Wb, 15). Dzieło jednak było na tyle 

                                                           
427

 Tamże, s, 47. 
428

 T. Mikulski, Józef Maksymilian Ossoliński, pogrobowiec Oświecenia, [w:] tegoż, Ze studiów nad 

Oświceniem, Warszawa 1956, s. 517 – 524. 
429

 A. Małachowski, Przedmowa, [w:] W.J. M. Ossoliński, Wieczory badeńskie, czyli powieści o strachach i 

upiorach, Warszawa 1970, s. 7. Kolejne cytaty w tekście lokalizuję: Wb, nr strony. 
430

 W. Jabłońska, Józef Maksymilian Ossoliński. Szkic biograficzny, Wrocław 1967, s.19. 
431

 Według Bronisława Gubrynowicza zarysowane ramy narracyjne stanowią w większości zabieg literacki, 

nie odnoszą się zaś do faktycznej sytuacji. Zob. B. Gubrynowicz, Józef Maksymilian Ossoliński. Człowiek i 

pisarz, Lwów 1928, s. 76. 



122 
 

ważne dla Ossolińskiego, że poprawiał je niemal do końca swojego życia
432

, co też w 

znacznej mierze pokrzyżowało plany autora – mające uczyć poprzez śmiech utwory 

ujrzały światło dzienne dopiero w roku 1852, kiedy to będąca w rozkwicie epoka 

romantyzmu diametralnie zmieniła podejście literatury do zjawisk nadprzyrodzonych, 

nadając im status pełnoprawnych bohaterów dzieł. Kwestia słuszności wiary w istoty 

demoniczne, jak również magię, gusła i przesądy, stała się drugorzędną w stosunku do ich 

funkcji użytkowej. Za nie do końca „trafiony” uznać można także zabieg umiejscowienia 

utworu w siatce kulturowych odniesień, takich jak nazwiska słynnych poetów czy postaci 

mitologicznych, gdyż utrudniało lub wręcz uniemożliwiało pełne zrozumienie tekstu 

osobom, które, wedle wskazówek samego autora, „nie lubią sobie głowy nad niczym 

łamać (Wb, 13)”. 

Cel, jaki postawił przed swoim dziełem Ossoliński, wpisuje się doskonale 

w moralizatorskie tendencje osiemnastowiecznej literatury, wytykającej czytelnikom 

błędne myślenie i wskazującej drogę do jedynego słusznego – opartego na logicznym 

rozumowaniu -  pojmowaniu świata: 

 

Choćbym i tylko ten skutek sprawił, że mamki przestaną topielcami niemowlęta straszyć, że 

chłopiec przed bobem nie zadrży, że ktoś za egzorcyzm złotówki nie wydrwi, że się jednego diabła nie 

ulęknie w nocy rycerz, który w dzień tysiące Kałmuków gotów płoszyć: dokażę więcej, jak nasz 

Bohomolec swoim „Prognostykiem komet” i „Diabłem w swojej postaci”. Uczył on, i trudno zaprzeczyć, 

że mądrze; jednak od jego kul potrafiły się błędy uchronić. Ażali nie uda się ich wypłoszyć grzechotką?... 

Nil desperandum (Wb, 14). 

 

Słowa autora dobitnie świadczą, iż do kwestii zjawisk paranormalnych podchodził 

on w sposób lekki i żartobliwy, wierzył również, że takie stanowisko zdziałać może 

znacznie więcej od powagi i surowości, jaką charakteryzowała się większość dzieł o 

wydźwięku moralizatorskim, np. wspomniana przez niego dysputa Jana Bohomolca. 

Efekt humorystyczny uzyskał on między innymi poprzez hiperbolizację opisywanych 

zjawisk, jak w przypadku wyglądu powracającego po śmierci na ziemię kacerza z 

opowiadania Dwaj missyonarze: 

 

Wchodzi siwiec wyschły, okopcony; włosy mu się na głowie jeżyły, buchał z nich dym i płomień 

siarczysty, - wzdycha, szlocha, ręce łamie, - Tę osobę, murzynek jakiś czarny, pękaty, ze łbem jak dynia, na 

powodzie łańcuchem trzymał, a co się pomknęła, nielitościwie nazad szarpał (Wb, 42). 
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Lęk przed upiorami, pomimo swojej powszechności, ma, zdaniem Ossolińskiego, 

jedno bardzo konkretne źródło, a mianowicie przekazywane z pokolenia na pokolenie 

historie, jakimi rodzice, zwłaszcza matki, karmią swoje dzieci. Opowieści, w których roi 

się od makabrycznych istot i wydarzeń, pełniły niegdyś
433

 funkcję jednej z 

najważniejszych i najskuteczniejszych metod wychowawczych. Przekazując dziecku 

wizję świata zamieszkiwanego przez okrutne i niebezpieczne monstra, opiekunowie nie 

tylko pragnęli nakłonić je do posłuszeństwa i przestrzegania określonych norm 

społecznych, ale też ustrzec przed potencjalnymi błędami, nauczyć, jak postępować 

w przypadku pojawienia się zagrożenia
434

. Jest to tzw. „czarna pedagogika”, bazująca na 

podatności dziecka od chwili narodzin na strach, jak również na swego rodzaju 

sadystycznej przyjemności, czerpanej z budzenia u innych lęku
435

, który sam w sobie 

stanowi jedną z podstawowych pozycji w repertuarze ludzkich emocji
436

. Według 

historyka i znawcy folkloru dziecięcego Jerzego Cieślikowskiego wspólna dla wszystkich 

dzieci jest archetypiczna groza, wiążąca się przede wszystkim z lękiem przed ciemnością 

i czającym się niej zagrożeniem
437

. Figura upiora, tak samo jak każdej innej istoty 

wywodzącej się ze zboru ludowych opowieści, takiej jak czarownica, diabeł czy zjawa, 

doskonale spełniała zadanie „zastraszenia” dziecka i nakłonienia go do posłuszeństwa, 

okazywała się jednakże bronią obosieczną. W rezultacie „karmienia” dzieci strasznymi 

historiami wyrastały one na osoby zabobonne i tchórzliwe. Taką wymowę ma 

opowiadanie Umieraj jeszcze raz, jeślić życie korci! Przedstawia ono da skrajnie różne 

zachowania dwóch młodych chłopców – bojaźliwego Jasia, ulubieńca matki i 

wychowywanego przez ojca z dala od przesądów Stacha. Narrator daje jasno do 

zrozumienia, który model wychowawczy jest godny naśladowania: 

 

Chłop będzie dobrym, byłeś go chłopcem nie zepsuł. Przodkowie nasi jak wiele, tak i do rzeczy 

powiedzieli, że czego się skorupa świeża napije, tym i na starość trąci. Mamek i dyrektorów do mego 

Stacha nie trzymałem, ani starczyło mnie na to, a widzicie, że Stach z łaski Boskiej nie dźwiga za plecami 

bukładu; nie wiele umie; nie umie tez i tego, co szkoda umieć; zawszem ja mu powtarzał: Boga się bój i 

kochaj, a kiedy żyjesz poczciwie, jak on przykazał, możesz nie dbać na diabła. Tak ja z moim Stachem, 

postępowałem, jak z lękliwym koniem; kiedy się czym spłoszył, musiał aż na samo miejsce docierać i 

przekonać się, że go tam nic nie zje. (…) Jak zaczęto dzieci upiorami straszyć, tak się wszystko odmieniło,  

a z chłopów zostały baby (Wb, 83). 
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Stanowisko Rewizora, ojca Stacha, koresponduje z koncepcją Ossolińskiego, 

w której jednym z czynników przesadnej zabobonności jest wychowanie. Co ciekawe, 

bohater opowiadania o tchórzostwo młodych mężczyzn nie oskarża jedynie kobiety 

(„Przed laty mamki i piastunki starszyły dzieci diabłami” (Wb, 1)), ale też system 

edukacji. Propagowanie wychowania rodzinnego, z dala od szkół, nie stanowiło ideału 

osiemnastowiecznej edukacji
438

, jednak, przy odpowiednim wysiłku ze strony rodziców, 

mogło pełnić funkcję swoistej zapory wobec różnego rodzaju szkodliwych treści, do 

jakich narrator zaliczał szerzenie wiary w zjawiska nadprzyrodzone, o które obwiniał, 

paradoksalnie, rozwój czytelnictwa, wyrażając przy tym pozorne ubolewanie z faktu, iż 

rodzima literatura nie obfituje w dzieła o tej tematyce: 

 

(…) Dziś też nie mamki i piastunki o nich plotą, ale księgi piszą. 

Ksiąg takich pełne kramy na jarmarkich lipskich: szczególnie ich brak naszej ubogiej literaturze. 

Pali mnie patriotyzm zaratować ten jej niedostatek (Wb, 1). 
 

Na osiemnasty wiek, także w Polsce, przypadł rozkwit literatury o charakterze 

jarmarczno – dewocyjnej, przepojonej fantastyką i sensacją, traktującej o zjawiskach 

nadprzyrodzonych
439

. Kierowano ją głównie do środowiska wiejskiego. Jej obieg 

czytelnicy związany był z jednym z centralnych punktów życia wiejskiego, jakim były 

jarmarki, targi, a także odpusty
440

.  

W opowiadaniu Upiór Ossolinski zarysowuje sytuację, w której „wszczepiana” od 

dziecka wiara w przesądy prowadzi do komicznego nieporozumienia. Pewien szlachcic 

powracał do domu nocą, gdy „się księżyc bielił” (Wb, 87). Czas lunarny stanowi 

tradycyjnie okres wzmożonej, a czasem jedynej, aktywności upiorów, których wybudza 

światło księżyca
441

. Nazywany „złym” okiem nieba
442

, w przeciwieństwie do słońca, 

które pozostawało nieruchome na firmamencie, nieustannie zmieniał pozycję, co wiązało 

go z symboliką dualizmu wszechświata
443

, a także odradzania się, transformacji. 

„Zniknięcie księżyca w ciemnościach, w śmierci«, nigdy nie jest bezpowrotne
444

”, tak jak 

człowiek, który staje się upiorem, nie umiera całkowicie, lecz może ciągle powracać do 
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świata żywych. Wjechawszy do wąwozu, bohater opowiadania zostaje zaatakowany 

przez tajemniczą istotę, którą od razu utożsamia z upiorem: 

 

Jedną razą, jakiś diabeł pędem sunąwszy za kulbakę, oburącz szlachcica za szyję objął. Skostniał 

szlachcic, poczuwszy na karku zimne jak lód ręce; wnet omdlał, oparzony spiekłem ziewnieniem. Księżyca 

zwodniczy promyk ukazywał mu po boku cień olbrzymiej postaci, z utrapionym obliczem, pojeżoną 

czupryną (Wb, 87-88). 

 

Wygląd i zachowanie napastnika pokrywają się z ludowym wyobrażeniem upiora, 

dlatego też zaatakowany szlachcic nie próbuje nawet poznać jego tożsamości, jest 

bowiem przekonany, że ma do czynienia z istotą nadprzyrodzoną. Co więcej, przerażony 

perspektywą powolnego konania w uścisku wampira, błaga go o litość i szybką śmierć. 

Ten w odpowiedzi zeskakuje „zza kulbaki pękając od śmiechu
445

” i odbiega w 

przeciwnym kierunku. Dotarłszy do gospody, szlachcic dowiaduje się, iż padł ofiarą 

ataku chorego psychicznie parobka, który już wiele osób nastraszył w podobny sposób. 

Wyjaśnienie okazuje się więc zupełnie racjonalne – to nie demoniczna istota, a zwykły 

śmiertelnik stoi za napaściami, które prości ludzie przypisują powracającym zza grobu 

zmarłym. Co więcej, jest ono komiczne – oto szlachcica, a więc człowieka w domyśle 

poważnego i trzeźwo myślącego, śmiertelnie przeraził ubogi i prosty wiejski chłopak, do 

tego stopnia, że ten był gotów umrzeć. Podobna sytuacja za dnia z pewnością 

zakończyłaby się zgoła inaczej, jednak mrok nocy i księżycowa poświata sprzyjały 

pobudzonej pracy wyobraźni, podsuwając obrazy utrwalone przez krążące w społeczności 

mrożące krew w żyłach historie. Noc jako pora panowania na ziemi istot 

nadprzyrodzonych pojawia się także w opowiadaniu Umieraj jeszcze raz, jeślić życie 

korci!, w którym podczaszy pragnie sprawdzić odwagę swego dorastającego syna Stacha 

i pyta go, czy nie bałby się spać na cmentarzu, a następnie wysyła go do kostnicy po 

zostawioną tam wcześniej przez dwóch hajduków monetę. Słysząc wzmiankę o nocnej 

wyprawie na cmentarz Jaś wybucha płaczem. Trwoga napełnia również serca hajduków, 

którym polecono zostawić pomiędzy trupami monetę. Udało im się wykonać zadanie, 

lecz „ani nawet donieśli szóstaka, tylko go tak z daleka, jak mogli docisnąć, rzucili
446

”. 

Przerażenie mężczyzn nie jest niczym niezwykłym, gdyż cmentarze budziły powszechny 

lęk, gdyż stanowiły domenę powracających zmarłych
447

, zwłaszcza w społecznościach 

wiejskich, w których teren cmentarny stanowił swego rodzaju „granicę”, miejsce 
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przejścia pomiędzy dwoma wymiarami
448

. Szczególnie niebezpieczne cmentarze były 

nocą, gdy ludzka wyobraźnia „łatwiej niż za dnia myli rzeczywistość z fikcją i ryzykuje 

porzucenie pewnych dróg na rzecz manowców
449

”.  

Innym miejscem, nawiedzanym według ludowych opowieści przez śmierć, były 

stare zamczyska, zwłaszcza zrujnowane i opuszczone, które w naturalne sposób 

przywoływały konotacje z przemijaniem, śmiercią i rozkładem. Taką scenerię 

wykorzystał Ossolinski w opowiadaniu Dwaj misjonarze, w którym jeden z tytułowych 

krzewicieli wiary chrześcijańskiej, jezuita Piotr Abramowicz, wędrując po Polsce, trafia 

do wioski należącej do trzech braci kacerzy. Ugościwszy go, mężczyźni ukazali księdzu 

„nocleg podle, w starem zamczysku” (Wb, 42), omijanym przez miejscowych ludzi, który 

obrał sobie za pośmiertną siedzibę ich ojciec. Tuż przed zaśnięciem jezuita zostaje 

nawiedzony przez zmarłego heretyka, skarżącego się na swą niedolę w piekle 

i błagającego gościa o pomoc w nawróceniu synów na drogę chrześcijaństwa. 

Abramowicz chętnie przystaje na tę prośbę i następnego dnia sprowadza na zamek synów 

nieszczęśnika oraz jego sąsiadów i znajomych, by, na jego przykładzie, przestrzec ich 

przed ścieżką grzechu: 

 

Patrzcie jak w czeluści piekielnej ogorzał! – niesłyszycież brzęku tych tu kajdan? niewidzicież 

psiarczyka piekielnego?... Oto go na smyczy wodzi. – Jaki to zaduch od siarki, od smoły! Wzdy nadstawcie 

uszów! spojrzyjcie się! powąchajcie! Napomina was, prosi, zaklina:  upamiętajcie się! dźwigajcie z błota 

nieprawości!... uwierzcie! (Wb, 43) 

 

Traktujące o poważnej tematyce grzechu i jego konsekwencjach opowiadanie 

kończy się jednak humorystycznym i zgoła nieoczekiwanym akcentem: 

 

Mieli oczy, a nie widzieli; uszy, a nie słyszeli; ręce, a nie macali… i nie wierzyli. Insi przecież, 

którzy ani oczów, ani uszów, ani rąk, ani nosów niemieli – przynajmniej niemieli na tamtem miejscu, jak 

gdyby widzieli, słyszeli, dotknęli się, powonili… uwierzyli i wierzą. – Niechże wierzą (Wb, 43). 

 

W ten sposób, zabawnie puentując historię, Ossoliński zwraca uwagę na paradoks 

– orędownikami mającej silnie moralizatorski wydźwięk opowieści pozostają osoby 

oddalone od prezentowanych wydarzeń, zarówno w sensie geograficznym, jak 

i czasowym, co jasno wskazuje na mechanizm powstania i funkcjonowania „strasznych” 

opowieści. 
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Odczuwanie grozy jest naturalną potrzebą człowieka
450

, a jednym ze sposobów jej 

przeżywania jest snucie strasznych opowieści. Ossoliński, ośmieszając takie historie, 

paradoksalnie, sam je tworzy, narracja Wieczorów… bowiem ma formę gawędy. Obok  

prostego, stylizowanego na mowę potoczną języka oraz zwrotów do słuchaczy 

(czytelników)
451

, sama rama kompozycyjna wskazuje na gawędowy charakter – spotkanie 

w familiarnym gronie w jesienny wieczór w celu umilenia sobie długich, ponurych 

godzin. Narrator, choć niechętnie, daje się w końcu przekonać namowom i zaczyna snuć 

„bajki o upiorach” (Wb, 5).  Jego towarzysze entuzjastycznie traktują pomysł spędzenia 

czasu słuchając „dziwów o strachach” (Wb, 5), co koresponduje z zakorzenioną w 

każdym człowieku fascynacją tym, „co złe, niewłaściwe i patologiczne
452

”. Każda z 

opowieści, tak jak w przypadku Dwóch missyonarzy, dotyczy wydarzeń zasłyszanych, 

nigdy nie relacjonuje jej naoczny świadek. We wspomnianym opowiadaniu Upiór 

narrator sugeruje, iż tytułowego monstrum nikt tak naprawdę nie spotkał, a wszelkie 

rewelacje na jego temat, budzące raczej śmiech niż grozę, pochodzą zawsze z drugiej 

ręki: 

 

O niczym innym nie było w całej okolicy Trembowli słychać, tylko o upiorach. Powiadano w 

jednej wsi, że o dwie mile z stamtąd zakradłszy się w nocy do obory, i od żłobów poodwiązywawszy  

bydło, na psotę krowy i woły w jedno kółko za ogony zadziergały. W tej, gdzie to się przytrafić miało, nikt 

o tym nie wiedział; ale chodziło po ludziach, że właśnie w owej wsi, z której wyszła tamta wieść, upiór, 

przywędrowawszy do kmiecia podczas wieczerzy, wszystkim łyżki z rąk powytrącał, a co tylko było 

nagotowane, pożarł. Gdzieś głodniejszy, wyssał ze wszystkich, pod jednym dachem, krew, nie zostawiwszy 

tylko jedno pisklę kolebce na rozmnożek […] (Wb, 86). 

 

Powyższy cytat wskazuje na krytyczny stosunek Ossolińskiego do wiarygodności 

opowiadanych przezeń historii. Trudno uwierzyć w coś, czego nikt nie widział na własne 

oczy i na co brakuje dowodów, poza sprzecznymi często i nieprawdopodobnymi 

relacjami osób podchwytujących sensacyjne elementy takich opowieści i przekazujących 

je dalej. Sposób funkcjonowania tych opowieści przypomina obieg plotki, w przypadku 

której niejednokrotnie mamy do czynienia z intencjonalnym wprowadzaniem w błąd
453

. 

Według Marii Janion „cała (…) historia gatunku opowieści o powracających zmarłych 

wskazuje na to, że kształtowały się najczęściej pod wpływem schematu: ktoś komuś 
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opowiedział, że zobaczył ducha
454

”. Ukazanie krętej drogi, jaką przebywa pogłoska o 

krążących upiorach, podważa jej autentyczność, pozostaje jednak w zgodzie z obrazem 

ukazanym przez Piotra Śliwickiego, prokuratora polskiej prowincji zgromadzenia 

misjonarzy, który w liście do biskupa Augustina Calmeta przyznał się do porażki na polu 

zdobywania dowodów istnienia upiorów: 

 

Zadałem sobie trud (…) aby dotrzeć do samego źródła i zbadać tych, których podawano za 

świadków naocznych; okazało się, że nie znalazł się nikt, kto ośmieliłby się potwierdzić fakty, o które 

chodziło i że były to tylko senne marzenia i przywidzenia spowodowane przez strach i przez 

nieuzasadnione bajki
455

. 

 

Ossoliński nie poprzestaje na wskazaniu, iż odpowiedzialność za strach przed 

upiorami spoczywa na pobudzonej przekazywanymi z pokolenia na pokolenie przez 

„mamki i piastunki” (Wb, 1) historiami wyobraźni, podaje też racjonalne wyjaśnienie 

każdej przedstawionej interakcji człowieka z siłami ciemności. W opowiadaniu Upiór 

tytułowym monstrum okazuje się niezrównoważony psychicznie parobek. W historii 

o nieustraszonym Stachu przebrana za ducha służąca podczas wizyty na cmentarzu sama 

wpada w panikę, przekonana, że oto sama stała się celem ataku zmarłych: 

 
Tymczasem jejmość podbechtała jednę ze swoich bab, żeby odziawszy się białą płachtą, poszła 

śmiałka postraszyć. Cały dworski i folwarczny frauencymer konwojował bohaterkę. Stach grzebiąc w 

kostnicy, postrzegł wprost cmentarza coś białego. Opuszcza na chwilę kwerendę, łap spod rąk pierwszą 

trupią głowę i buch nią prosto w łeb babie. Zleciała z kul; dociera na miejsce, ściga, chwyta. Baba 

rozumiejąc, że się wszyscy nieboszczykowie na nią porwali, nuże kłusować nie patrząc za siebie (Wb, 82). 

 

Równie prozaiczne jest wyjaśnienie tajemniczego głosu, ścigającego dwóch 

pijanych mężczyzn w opowiadaniu Nieboszczyk i nieboszczyk. W drodze na jarmark 

natykają się oni na ciała trzech Cyganów, powieszonych na szubienicy. Rozochoceni 

gorzałką, wędrowcy umilali sobie czas, drwiąc ze zmarłych i bezczeszcząc ich ciała, 

szybko jednak przejął ich nabożny lęk przed zemstą z ich strony. 

 

Jednemu, który skąpszą porcję łyknął bohaterskiego trunku, wnet się cierpko stało; on zaś, co się 

opoił męstwem, to przedrwiwał z tchórza, to wyzywał szubieniczników: – Nuże! Nuże! Chodźcie sam 

prędzej! – Alić właśnie od szubienicy głos odpowiedział: – Zaraz, zaraz. – Poszło i śmiałkowi po piętach… 

– Nawarzyliśmy sobie piwa – rzekł Piotr do Pawła, czyli Paweł do Piotra; tymczasem co tchu uderzyli w 

nogi. Im chyżej uciekają, tym ich żywiej coś goni, a chrzęst żelaz śmigał ich coraz bliżej po uszach. Tyle 

śmiałości nie mieli, co żona Lota, iżby się obejrzeli. Zawołało: – Postójcie!… – Nie postali – padli (Wb, 

80). 
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Pragnienie pomszczenia doznanych za życia krzywd było jednym 

z występujących w folklorze powodów powrotów zmarłych na ziemię. Upiory i strzygi w 

pierwszej kolejności atakowały bowiem najczęściej swoich krewnych lub osoby, 

z którymi miały zatarg
456

. Wiara w mściwość upiorów stanowiła jeden z dwóch 

czynników przesądzających o reakcji wędrowców – drugim było powszechne 

przekonanie, iż predestynowani do stania się pośmiertnie upiorami są złoczyńcy, których 

niemoralne zachowanie już za życia przybliża do sfery ciemności
457

, a także wszelkie 

osoby zmarłe nagłą, gwałtowną, a przede wszystkim – nienaturalną – śmiercią. Do tej 

ostatniej kategorii należą wisielcy, którzy, rozstawszy się ze światem żywych w sposób 

odbiegający od normy, nie byli w stanie dostosować się do reguł rządzących ich nową, 

pośmiertną rzeczywistością i powracali do tej, która była im dobrze znana i z której 

zostali w brutalny często sposób wyrwani
458

. W niektórych rejonach Polski, np. na 

Lubelszczyźnie, wierzono, że osoby zmarłe przez powieszenie były szczególnie 

niebezpieczne i zdolne sprowadzać choroby, a nawet zgony
459

. Ich zła sława wynikała 

z przekonania, iż każda nienaturalna, w tym przede wszystkim samobójcza, śmierć, jest 

wynikiem działań demonicznych sił, nie stanowi więc części boskiego planu
460

. 

Z pośmiertną działalnością wisielców wiązano również gwałtowne podmuchy wiatru 

i burze, stanowiące symboliczny znak przejścia granicy pomiędzy dwoma światami
461

. 

Bohaterowie Ossolińskiego natykają się na ciała nieszczęsnych Cyganów, gdy te 

chybotały na wietrze, rzucając ponure, drgające cienie na oświetloną tarczą księżyca 

ziemię. Znamienne jest również miejsce – szubienice traktowano jako miejsca 

naznaczone złą energią, przeklęte, a w rezultacie – nawiedzane przez zjawy i demony
462

. 

Zważywszy na te wszystkie czynniki, popłoch, w jaki wpadli nietrzeźwi wędrowcy, 

wydaje się być całkowicie uzasadniony. Pomimo to, Ossoliński przedstawia ich w sposób 

komiczny i nie pozostawiający złudzeń – irracjonalny strach przed upiorami w ich 

przypadku wynika zarówno z braku wykształcenia, a co za tym idzie – wiedzy o 
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fizjologicznych procesach zachodzących po śmierci, jak również z nadmiernego spożycia 

alkoholu. Głos, który tak bardzo ich przeraził, należał w rzeczywistości do ślusarza, który 

pragnął dołączyć do nich, zaś chrzęst wydawały przytwierdzone do jego pasa narzędzia. 

Godne politowania zachowanie mężczyzn, zwieńczone utratą przytomności, nie zachęca 

słuchaczy i czytelników do podzielenia ich wiary w zjawiska nadprzyrodzone – wręcz 

przeciwnie, zachęca do dystansu i przemyślenia swoich dotychczasowych poglądów. 

Podobnie działa ironiczny wstęp do wspomnianego już opowiadania Upiór, w którym 

działalność bliżej nieokreślonych istot budzi panikę mieszkańców Trębowli: 

 

Po rozstajnych drogach, po gościńcach, po ścieżkach, po borach, na górach, w wąwozach, tłukło 

się licho kupami. Spotkałli podróżny podróżnego, naprzód się go o pytał, jeżeli gdzie nie widział się z 

upiorem. Wszyscy co do jednego, Bogu dziękowali, że ich złe przecie minęło, upewniając, że stronami było 

tego jak mrowia (Wb, 87).  

 

Panika mieszkańców, ukazana w groteskowy sposób, wydaje się tym bardziej 

komiczna, gdy uświadomimy sobie zakres działań nawiedzających Trębowlę upiorów, 

które „zakradłszy się w nocy do obory, i od żłobów poodwiązywawszy bydło, na psotę 

krowy i woły w jedno kółko za ogony zadziergały
463

”. Ta i inne psoty, kojarzone raczej z 

dziecięcymi figlami lub łobuzerskim zachowaniem, takie jak wytrącanie ludziom łyżek z 

dłoni podczas kolacji, z pewnością nie konweniują z obrazem przerażających istot nie z 

tego świata. Jest to jednak tylko pozorna niezgodność, ludowe wierzenia bowiem obfitują 

w opowieści o wampirzych złośliwościach: 

 

Zdarzały się jednak złośliwe upiory, które z lubością płatały różnego  rodzaju figle swym 

sąsiadom, oto wabiły one ludzi na bezdroża lub bagna, przechodzących przez kładkę wrzucały do wody, 

wypuszczały konie, bydło, świnie lub drób z pomieszczeń gospodarczych, tłukły szyby lub naczynia 

kuchenne, potrafiły nawet zarzucić część wozu na dach stodoły, lub wymazać klamki lub szyby różnego 

rodzaju nieczystościami
464

.  
 

Znacznie groźniejszą praktyką upiorów, o których mieszkańcy Trębowli wyrażali 

się z nabożnym lękiem, było wysysanie krwi, zarówno zwierzęcej, jak i ludzkiej. „Bez 

krwi nie ma wampira. Jest to substancja, która decyduje o jego istnieniu, podobnie jak 

o istnieniu człowieka
465

”. Tabu, jakim obłożone jest spożywanie krwi w kulturze, nie 

wynika jedynie z jej ambiwalentnej roli, obejmującej zarówno koło napędowe ludzkiego 
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istnienia, jak i symbol nieczystości ludzkiego ciała
466

, lecz przede wszystkim z 

oczywistego następstwa jej utraty – śmierci. Według pogłosek, grasujący w okolicy 

Trębowli upiór, chcąc zaspokoić głód, zamordował niemal całą rodzinę. Zestawienie tych 

dwóch sytuacji daje groteskowy efekt – oto postrachem jest istota zdolna zarówno do 

oczywistego okrucieństwa, jak i dziecięcych, całkiem niewinnych żartów, przy czym w 

mieszkańcach oba warianty zachowania upiora – zarówno mordercze praktyki, jak i 

błahe, nieszkodliwe żart, budzą równą grozę. 

Drugim, obok krwi, immanentnym aspektem konstruktu wampirycznego w 

kulturze jest erotyzm, wynikający z silnych powiązań sfer miłości i śmierci, Erosa 

i Tanatosa. „Fantazmat wampiryczny łączy w sobie te dwa skrajne pierwiastki, 

pozwalając na dominację jednego lub drugiego
467

”, zaś rozległa symbolika krwi
468

 

obejmuje między innymi prokreację, ponadto jest ona, „w nieświadomości, częstym 

»ekwiwalentem nasienia«
469

”. Co prawda wizja upiora jako nośnika silnych namiętności 

rozwija się w pełni w epoce romantyzmu, jednak już wcześniej łączono go ze sferą 

intymności. Narratorem opowiadani Nieboszczka prosi o głos jest Walerya, kobieta, która 

umarła z powodu nieszczęśliwej miłości, a następnie, dzięki sile tego właśnie uczucia, 

wróciła pomiędzy żywych: 

 

Dziesięć lat temu jak już mię pogrzebiono. W złej doli mojej nie razem pragnęła śmierci, - 

w samej rzeczy śmierć uczyniła najszczęśliwszą – teraz już jej nie żądam (Wb, 89). 

 

Walerya, poza „trupią bladością”, nie przejawia żadnych cech 

charakterystycznych dla upiorów – nie żywi się krwią, nie budzi przerażenia, nie 

krzywdzi innych, a światło słoneczne nie ogranicza jej aktywności. Doświadczenie 

śmierci natomiast stało się dla niej wyzwoleniem – wyszedłszy za mąż pod presją ojca za 

znacznie starszego mężczyznę, nie mogła połączyć się z ukochanym Oktawim. Dopiero 

odejście z tego świata wyzwoliło ją z okowów niepożądanych więzów małżeńskich, jak 

również władzy ojca. Co więcej, powrót pomiędzy żywych zawdzięcza ona swemu 

wybrakowi, który nie zawahał się odkopać trumny: 

 

                                                           
J.-P. Roux, hasło „blood”, [w:] The Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade, vol. 2, New York–London 

1987, s. 254, cyt. za A. Gemra, dz. cyt., s. 68. 
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Obrał sobie losem i grobem ze mną się złączyć. Przepłaca zakrystyana, odwalają kamień, spuszcza 

się w loch, odkrywa wieko od trumny, ciska się obces na mnie, przykłada usta swoje do moich… (Wb, 97) 

 

Zachowanie Oktawia, całującego ciało zmarłej kochanki, przywołuje 

jednoznaczne konotacje z parafilią seksualną. Nekrofilia, czyli pociąg cielesny lub 

romantyczny żywej osoby do trupa
470

, jawi się jako odwrócenie wampiryzmu, jednak oba 

terminy kulturowo zakorzenione są w niezdrowej relacji „żywy – martwy”, przejawem 

której były np. kary wymierzane zmarłym, których uznano za winnych jakichś zbrodni
471

. 

Przebudzenie się Waleryi pod wpływem pocałunku również może przypominać akt 

przeobrażenia się pod wpływem ukąszenia w wampira – bohaterka zyskała nowe życie, 

lepsze życie i nie pragnie więcej śmierci
472

. Co więcej, po „odrodzeniu się” nabyła też 

cechy, których wcześniej nie miała, takie jak pewność siebie w kontaktach z rodzicami. 

Strach przed presją ze strony rodziny przestaje mieć dla tak duże znaczenie, a więc staje 

się ona kobietą wyzwoloną, co przybliża ją do innych literackich „lunatycznych 

kobiet
473

”. Życie, wszczepione w nią w wampiryczny sposób, otworzyło przed nią 

nieznane wcześniej możliwości, a śmierć stała się wybawieniem i nadzieją na przyszłość: 

 

Wreszcie, niech kto chce śmierci złorzeczy – od lat dziesięciu najszczęśliwszam z jej łaski, o to jej 

tylko jeszcze błagam, ażeby nie opóźniała się znowu mnie na swoje łono przyjąć, gdyby mię miał wyrok 

przeznaczenia z moim Oktawim rozłączyć
474

. 

 

Powszechne w XVII i XVIII wieku przekonanie o przenikaniu się światów 

żywych i umarłych doprowadziło w naturalny sposób do powstania szeregu działań, 

mających zabezpieczyć przed potencjalnym atakiem upiora: 

 

W kilkunastu parafiach plebani ruscy, w kilku łacińscy, kazali mogiły rozkopywać nieboszczykom 

i łby im na gorącym pawie ucinali, serca kołkami przecinali. Jucha upiora drożej się szynkowała, niżeli 

przepalana gorzałka. Proszek szedł wyższą ceną nawet nad sól oczkowatą; trzeba albowiem wiedzieć, że 

podług doświadczeń, które zebrał Kalmet, pomocniejsze są te dwa lekarstwa na zarazę od upiorów, niż ocet 

czterech złodziei na morową (Wb, 87). 

 

Wspomniane przez Ossolińskiego metody walki z upiorami stosowano 

w niektórych rejonach Polski nawet do pierwszej połowy XX wieku
475

. Do 

                                                           
470

 M. Gałkowska – Jakubik, Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma, [w:] Studia 

z psychologii w KUL, t. 13, pod red. P. Francuza i W. Otrębskiego, Lublin 2006, s. 17. 
471

 O. Volta, La vampire, 1962, s. 92, za: M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 71. 
472

 W. J. M. Ossoliński, Wieczory…, dz. cyt., s. 89. 
473

 Terminu tego użyła Maria Janion opisując bohaterki zaatakowane we śnie przez wampira; zob. M. 

Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 200 – 207. 
474

 Tamże, s. 102. 
475

 B. Baranowkski, W kręgu…, dz. cyt., s. 58. 



133 
 

najpopularniejszych praktyk antywmapirycznych należało właśnie przebicie piersi 

podejrzanego o powrót na ziemię i szkodzenie żywym trupa osikowym kołkiem lub 

odcięcie mu głowy i ułożenie jej pomiędzy jego nogami
476

. Drugi ze wspomnianych 

sposobów pozwalał rozprawić się z upiorem w sposób ostateczny, gdyż uniemożliwiał 

mu opuszczenie trumny, zwłaszcza, jeżeli jego głowę ułożono twarzą ku ziemi. Innym 

wariantem tej praktyki było odwrócenie całego ciała nieboszczyka lub trumny do góry 

nogami, aby nakierować jego aktywność w głąb ziemi, czyli do miejsca przeznaczonego 

zmarłym
477

. Sposób ów uważano za skuteczniejszy nawet od modlitw i poświęcenia 

grobu
478

, stanowił on jednak ostateczność, a zarazem rozwiązanie dość archaiczne, nawet 

w XIX wieku
479

. 

Ossoliński wspomina także nieco rzadziej stosowaną praktykę upuszczania krwi 

osoby posądzanej o pośmiertną działalność i wypijanie jej, często zmieszanej uprzednio z 

alkoholem. W podobny sposób, na zasadzie antidotum, działało także spożycie ziemi z 

grobu domniemanego upiora
480

. Odebranie krwi upiorowi, a więc istocie, której 

przeczące prawom fizyki istnienie warunkowane jest jej spożywaniem, zdaje się 

naturalną metodą osłabienia go, ale też ochrony przed nim, co zdaje się zgadzać 

ze sposobem postrzegania wampiryzmu jako swoistej epidemii. Na „konto” upiorów 

wędrowało żniwo chorób zakaźnych, takich jak dżuma czy cholera
481

, a także inne klęski, 

nawet te pogodowe. Co więcej, według Ornelli Volty „jedynie krew umożliwia 

porozumienie z umarłymi
482

”, wypicie jej więc może stanowić swego rodzaju pakt 

z upiorem, gwarancję wzajemnego zrozumienia. O wampirzej krwi, immanentnej cesze 

tej istoty, Ossoliński pisze, że „drożej się szynkowała, niżeli przepalana gorzałka” (Wb, 

87), porównując ją do wyrabianego w warunkach domowych alkoholu. Takie 

zestawienie, oparte o koszt wyrobu, jawi się jako komiczne, trywializuje bowiem 

zjawisko, które z założenia powinno budzić przerażenie. Z drugiej strony jednak, 

paradoksalnie, ukazuje powagę, z jaką traktowano problem walki z powracającymi 

zmarłymi, wynikającą z tak głębokiego zakorzenienia wiary w upiory, iż posuwano się 

nawet do najbardziej nieprawdopodobnych rozwiązań. 
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Groza, jaką budziły historie o powracających zmarłych w XVII i XVIII wieku, 

wynikała w dużej mierze z ogólnego stosunku do śmierci – wiedziano, że jest ona 

procesem naturalnym, fizjologicznym, a równocześnie upatrywano w niej owoc grzechu 

pierwszych ludzi
483

. Roztaczane przez duszpasterzy w trakcie kazań wizje mąk 

piekielnych i wpajane poczucie winy potęgowały strach przed nieuniknioną, lecz 

nieznaną przyszłością
484

. Nie dziwi więc, że wszelkie akty „wtargnięcia” śmierci miedzy 

żywych, do tego śmierci w postaci nienaturalnej, w postaci trawestacji sił przyrody, 

budziły nabożny lęk i stały się swoistym „kozłem ofiarnym” wszelkich trudnych do 

zrozumienia z perspektywy mentalności mieszkańców osiemnastowiecznej wsi 

zjawisk
485

. 
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Rozdział 4 

WAMPIR JAKO METAFORA,  

CZYLI ROMANTYCZNA WIZJA ŚWIATA 

 

 

 

 

 

 

4.1. Mroczna strona rzeczywistości. Wampir jako narzędzie poznania 

 

W powszechnej opinii romantyzm zanegował dokonania Oświecenia, ze 

scjentycznym modelem poznania rzeczywistości na czele. Taki wydźwięk, buntowniczy i 

przekorny, zdawały się mieć argumenty romantyków w osławionym sporze 

z klasykami
486

. Podczas gdy oświeceniowy paradygmat poznawczy, skondensowany 

w okrzyku Sapere aude! (łac. Miej odwagę być mądrym) stawiał rozum na szczycie 

w hierarchii narzędzi epistemologicznych, następujący po nim i wynikający z szeregu 

                                                           
486
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wydarzeń społeczno – polityczno – kulturowych „zryw romantyczny” na pierwszy plan w 

procesie poznania wysunął kreacyjną zdolność ludzkiej wyobraźni: 

 

Atak na naukę miał by obroną człowieka, jako podmiotu poznającego, i jego znaczenia w świecie. 

Oznaczało to zarazem wywyższenie tej zdolności kreacyjnej i odtwórczej, jaką była dotąd wyobraźnia, 

podniesienie jej do rangi zdolności poznawczej i przeciwstawienie jej rozumowi
487

. 

 

Był to jednak atak jedynie pozorny, bowiem w rzeczywistości romantycy nie 

zanegowali możliwości i osiągnięć nauki, a jedynie upomnieli się o prawa odrzuconych 

przez poprzednią epokę nieracjonalnych instancji poznawczych, takich jak intuicja, 

podświadomość, przeczucia czy wyobraźnia. Ich zdaniem swoista „monopolizacja” 

wiedzy przez rozum uniemożliwiała pełne poznanie natury świata, ukrytej w tym, co 

wymyka się wypracowanym w osiemnastym wieku mechanizmom naukowym, a więc w 

„żywiole ludowym”: baśniach, podaniach, legendach, a nade wszystko w tradycji i micie. 

Ten ostatni romantyzm traktował jako wykładnię prawd o narodach i, przyjąwszy wobec 

niebo postawę antropologiczną, w mitycznych opowieściach upatrywał „trzonu”, „duszy” 

ludu
488

. Wyższość mitu nad innymi mechanizmami poznawczymi wynikała z jego 

pierwotnego charakteru – nie znano niczego przed nim, od niego niejako zaczynała się 

historia ludzkości -  a także z faktu, że stanowi on doświadczenie grupowe, a więc 

odwołuje się do mądrości zbiorowej, wiodącej prym nad doznaniami jednostkowymi
489

. 

 

 

Caspar David Friedrich, Opactwo w dąbrowie. 
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Teoria o tkwiącej w zbiorowym doświadczeniu wiedzy o istocie wszechświata 

zaowocowała zwrotem ku korzeniom, czyli, w przypadku Polski, ku Słowiańszczyźnie
490

, 

w której starano się odnaleźć zręby tożsamości narodowej
491

. W ludowych wierzeniach 

dopatrywano się najgłębszych prawd o polskiej kulturze, nobilitując to, co stanowiło 

kontrę do aktualnych czasów, a więc kulturę dawną, chłopską
492

. Zamieszkujące ludowe 

opowieści rusałki, zmory, południce, dziwożony, licha i biesy stały się źródłem wiedzy o 

nas samych. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje wampir, istota lunarna, łącząca w 

sobie tabu śmierci, miłości cielesnej i krwi: 

 

Najbardziej uderzającym znakiem przekroczenia granicy „śmierci dozwolonej” w kulturze 

romantycznej stało się — za wzorem średniowiecza i kultury ludowej — wprowadzenie duchów, 

błąkających się i luzem i gromadnie, i gdziekolwiek bądź; można je było spotkać wszędzie i bynajmniej nie 

tylko w nocy. Do literatury weszły — z mocą nie znaną wcześniej — wyobrażenia ludowe […] Oczywiście 

największe niebezpieczeństwo przedstawiały pijące krew nocne wampiry — jako twory ciemnej wyobraźni 

ludowej, przede wszystkim, jak sądzono, słowiańskiej […] na wpół animalne wyuzdane symbole 

rozpętanych mocy nieświadomości
493

. 

 

Postać z podań i mitów stała się swoistym narzędziem poznania ludzkiej natury, 

nie tylko poprzez zakorzenienie w ludowych opowieściach, ale także dzięki całemu 

atrybutorium, czyniącego wampira nośną metaforą mrocznej strony człowieczeństwa. 

Dawny wąpierz, strzygoń lub upiór przeszedł transformację i ze zła zewnętrznego, 

czającego się w ciemnościach, przeistoczył się w okrucieństwo stanowiące integralną 

cząstkę ludzkiej duszy. W dziewiętnastym wieku pojawiło się wśród twórców 

przekonanie
494

 o istnieniu immanentnego zła zarówno w każdej jednostce ludzkiej, jak 

i w naturze, które doprowadziło do wniosków, iż człowiek ma wrodzoną skłonność do 

wszystkiego, co potocznie określane jest jako „mroczne”, „ciemne” – grzechu, destrukcji, 

szaleństwa, deprawacji. Personifikacją owego dualizmu stał się wampir, rozdarty 

pomiędzy nocą i dniem, pragnący dobra i piękna, lecz niepotrafiący porzucić swej 

prawdziwego natury. Tak pojmowany, wampir nadal starszy, ale już nie dosłownie – 
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romantycy odeszli od figury krwiożerczej istoty na rzecz zła istniejącego w każdym 

z nas: 

 

(…) w zjawisku wampiryzmu ogniskują się ważne elementy romantycznego światopoglądu i 

filozofii. Będzie to z jednej strony ludowa wiara w istnienie świata pozaziemskiego, zaludnionego istotami 

ingerującymi w egzystencję żyjących, z drugiej strony odrzucenie racjonalnego, oświeceniowego 

przekonania o rozumowych możliwościach zbadania świata. Obok tego — skłonność do fantastyki, 

konwencji onirycznych i parabolicznych oraz łączenie różnych, niekiedy wykluczających się składników, 

np. baśniowości i świata realnego. I wreszcie eksplozja tajemniczości, magii, tajemnych przeczuć jako 

zasadniczej cechy romantycznego świata i charakteru bohaterów
495

. 

 

 

Istotą wampiryzmu w ujęciu polskiego romantyzmu nie jest więc jego 

„fizyczność”: chorobliwa bladość skóry, odrażający wygląd (lub, wręcz przeciwnie – 

urzekająca aparycja), specyficzne uzębienie czy, przede wszystkim, pożywianie się krwią 

– ta podstawowa cecha definiująca wampira zdaje się schodzić na dalszy plan, a czasem 

być wręcz nieistotną. Esencją polskiej romantycznej „upioromanii” było poznanie 

możliwości transgresji, w tym kontaktów ze światem pozaziemskim, co stanowi częsty 

motyw dzieł epoki – odmieńcy, dziwadła, szaleńcy, prorocy – oni wszyscy mają 

możliwość sięgnięcia głębiej w dualistyczną naturę świata. Polski wampir to również 

metafora pewnych stanów duszy jednostki, a także duszy całego narodu, który w 

dziewiętnastym wieku znalazł się w specyficznym i trudnym położeniu politycznym, a co 

za tym idzie, kulturowym i tożsamościowym. Tę skomplikowaną tożsamość mógł oddać 

jedynie fantazmat niejednoznaczny i trudny do zdefiniowania, noszący w sobie dylematy 

o charakterze egzystencjalnym, uczuciowym, moralnym czy też ontologicznym, a 

jednocześnie od zawsze towarzyszący historii tego narodu. Wampir nie żyje i nie umiera, 

trwa na granicy życia i śmierci, a jego status może zdawać się lustrzanym odbiciem 

pozycji Polski pod zaborami – chociaż formalnie nie istnieje, to pozostaje nieśmiertelny, 

zarówno jako postać z folkloru i literatury, jak też jako motyw. „Losy Polaków łączą się 

ściśle z losami ich upiorów, a zwłaszcza wampirów
496

”. Maria Janion podkreśla 

długotrwałość wampirycznego mitu w polskiej kulturze, sięgającego początkami głęboko 

w historii Słowiańszczyzny, a który w epoce Goethego staje się fantazmatem, a więc 

„derywatem marzenia, które najczęściej odwołuje się do wyrazistego dualizmu 

kontrastów
497

”. Fantazmat w ujęciu badaczki sytuuje się na granicy literatury i 
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psychologii, czerpie z mitu i stereotypu, z życiowego doświadczenia i wyobraźni
498

. 

Polski wampir to także narzędzie służące penetracji mrocznej części świata, odpowiedzi 

na pytania, na które romantycy poszukiwali odpowiedzi, takie jak granica oddzielająca 

sny od jawy, świat rzeczywisty od metafizycznego. Tropiąc ślady dawnego upiora w 

literaturze dziewiętnastego wieku należy więc pamiętać o jego niejednoznacznym statusie 

oraz o tym, iż, zamiast w wąskim, literackim ujęciu, „można odczytywać tę figurę jako 

element szeroko pojętej romantycznej niesamowitości
499

”. 

 

 

4.2. Upiór – potwór czy nieszczęśliwiec? 

 

Jako że romantycy nie traktowali wampira-upiora dosłownie, lecz korzystali z 

motywu by lepiej wyrażać poszczególne stany psychiczno – emocjonalne, a 

równocześnie pogłębiać swoją wiedzę o świecie, różnym celom służyły poszczególne 

aspekty wampiryzmu. Jednym z obszarów najmocniej eksploatowanych przez romantyzm 

była miłość, przede wszystkim w wymiarze duchowym. Co więcej, nie tylko ona sama 

stanowiła tajemnicę i pole do eksploracji, była także narzędziem temu tej eksploracji 

służącym. „Miłość to klucz do poznania wiekuistych tajemnic, to jedyny pono dowód 

istnienia – wieczności
500

”. Twórcy tej epoki podnieśli to uczucie do rangi łącznika 

pomiędzy dwiema rzeczywistościami – tej odbieranej zmysłowo oraz metafizycznej, 

niezwiązanej ze światem fizycznym: 

 

Miłość wedle teorii romantycznej nie jest tylko przeżyciem emocjonalnym i psychologicznym ani 

celem sama dla siebie, lecz znakiem. Przez uczucie — czy jak pisał Mickiewicz, „czucie” — ludzka psyche 

odbiera sygnały rzeczywistości wyższej, duchowej wprost, drogą zmysłów oraz intuicji, omijając „ślepy”, 

abstrakcyjny i prowadzący na manowce rozum. Dzięki miłości dla wszystkich ludzi staje się możliwe 

uczestniczenie w owej wyższej rzeczywistości, którą „czują” tylko wybrani, geniusze i święci, przez 

wielkie czyny, ekstazę i sztukę obcujący z absolutem
501

. 

 

Romantyczna penetracja ciemnej strony rzeczywistości nie mogła ominąć więc 

powiązań upiora z miłością, zarówno cielesną, jak i duchową. Było to zresztą 
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nieuniknione – wszakże erotyzm stanowi ważny aspekt wampiryzmu, wynikający 

z praktyki picia krwi, silnie powiązanej kulturowo ze stosunkiem seksualnym
502

. 

Zatopienie zębów o długim, fallicznym kształcie, będących substytutem męskiego 

członka, w ciało ofiary i wysysanie z niej energii życiowej stanowi rewersję aktu 

płciowego, którego nadrzędnym celem, wpisanym w fizjologię, jest stworzenie nowego 

życia. W przypadku wampirzej „miłości” dochodzi do odwrócenia owego aktu – 

wypijanie krwi odbiera lub osłabia życie. Z innego rodzaju trawestacją aktu 

prokreacyjnego mamy do czynienia w przypadku wampirów przekazujących swoje 

„nieżycie”, upiorny gen, żywej osobie – jest to tylko pozorne stwarzanie, bowiem wampir 

jest istotą martwą, a więc w obu przypadkach celem pozostaje zbliżenie się do śmierci. 

Powstają w ten sposób dwie analogiczne pary – seks i krew oraz miłość i śmierć. Owa 

bliskość pozornie sprzecznych zjawisk przynależy do romantycznych opozycji, takich jak 

duch-materia, wiara-rozum, dobro-zło, nadających kształt całej epoce i 

charakteryzujących romantyczne doświadczenie świata
503

. 

Warto przy tym dodać, iż, chociaż na stałe wpisane w kulturowe spektrum 

doswiadczeń seksualnych, picie krwi obłożone jest silnym tabu i przynależy do strefy 

„mroku”, stanowi swego rodzaju perwersję, zwłaszcza w stosunku do kobiet: 

 

Głód krwi, utożsamiany zwykle z pragnieniem erotycznym, […] narusza porządek w świecie, 

w którym niemal wszystkie systemy religijne zakładają, że wyłącznie mężczyzna ma prawo odczuwać 

pożądanie, które kobieta powinna zaspokoić. Jej sferę libidalną ogranicza z jednej strony funkcja 

prokreacyjna, z drugiej wstyd – od setek lat przypisywany tej płci. Wstyd i poczucie winy, kiedy oddaje się 

mężczyźnie, a także bierność, jakiej ten rzekomo od niej oczekuje
504

. 

 

W ten sposób wampiryzm staje się anomalią, a oscylujące wokół niego uczucie – 

nienaturalne, a zarazem i szalone. Szaleństwo zaś, w ujęciu Mickiewicza tożsame 

z darem wtajemniczenia w rzeczywistość pozazmysłową
505

, stanowi jeden z punktów 

programu romantycznej koncepcji świata, w której ludzie „inni”, wyalienowani, a więc 

również obłąkani, niezrozumiani i odrzucani przez społeczeństwo, stawiani są na 

piedestale jako osoby predestynowane do głębszego poznania istoty świata. 

W XIX wieku „zbrodnia z miłości staje się nieodłączną częścią wampiryzmu – 

chociaż często w tak zakamuflowanej formie, że całkiem zatraca się utajony sens ponurej 
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legendy
506

”. Uczucie dotychczas uznawane za czyste i wzniosłe nabiera nowych cech i 

konotacji – ze złem, grzechem, a wreszcie -  śmiercią. Motyw ten wprowadzili już twórcy 

baroku, ustawiając równolegle dwa pozornie odmienne stany – zakochania i bycia 

trupem
507

, lecz romantycy zreinterpretowali to porównanie, czyniąc z wampira-upiora 

postać o skomplikowanej osobowości, obarczoną dylematami egzystencjalnymi, a 

związek żywej osoby z trupem – transcedentalnym przeżyciem.  

Takim jawią się nocne spotkania Karusi z Jasieńkiem w programowym
508

 wierszu 

Adama Mickiewicza, czyli Romantyczności. Główna bohaterka codziennie wypatruje 

swojego ukochanego, mimo iż nie żyje on już od ponad dwóch lat, a miejscowi ludzie, 

krewni i sąsiedzi, uważają ją za obłąkaną
509

. Podmiot liryczny – Poeta jednak głęboko 

wierzy w obcowanie dziewczyny ze zmarłym ukochanym, w przeciwieństwie do 

oświeceniowca – Starca, który neguje „prawdy żywe” i uważa ją za ofiarę szaleństwa. 

Związek Karusi z Jasieńkiem zdaje się niemożliwy, jeśli podążać za interpretacją 

Czesława Zgorzelskiego, według którego „zjawą zza grobu jest […] Jasio z 

Romantyczności
510

”. Dodaje on, iż „nie nazwiemy go wszakże upiorem
511

”, gdyż stanowi 

jedynie projekcję uczuć udręczonej rozpaczą kobiety, niemożliwą do zobaczenia przez 

kogokolwiek innego. A jednak fakt, iż nikt z zebranego tłumu nie jest w stanie ujrzeć 

Jasieńka nie świadczy wcale o jego bezcielesności – mężczyzna lub jego widmo bowiem 

odwiedza ukochaną jedynie w nocy, czyli czasie lunarnym, podporządkowującym sobie 

wszelkie istoty mroku, w tym wampiry. Według Haliny Krukowskiej „noc w 

Romantyczności oznacza graniczny moment egzystencji, kiedy eksplodują nagle jej siły 

nieobliczalne i nieprzewidywalne
512

”. Owa niesamowitość nocy objawia się w utworze 

możliwością zetknięcia się dwóch światów – ludzi żywych i umarłych, którzy tylko w 

świetle księżyca mogą doświadczyć obcowania. Jest to alternatywny czas, tradycyjnie 

pojmowany jako okres zamierania, w którym możliwa jest liminalna egzystencja 
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wampira, zawieszonego pomiędzy życiem-nieżyciem a śmiercią. W twórczości 

„romantyków obrazy nocy nabierają ciężaru ontologicznego, będą sygnalizować przede 

wszystkim głębinny, skryty, tajemniczy sens bytu i duszy ludzkiej, co w języku epoki – 

ujmując najogólniej – nazywano »nocną stroną«
513

”. Nocne spotkania kochanków 

stanowią więc coś więcej niż potajemne schadzki czy rzekome ataki obłąkania 

dziewczyny – są bramą do głębszego odczuwania rzeczywistości. 

 

 

 

Konstanty Górski, kartka pocztowa z 2904 roku ilustrująca Romantyczność A. Mickiewicza. 

 

 

Zachowanie Karusi w ciągu dnia, wśród tłumu gapiów, rzeczywiście może 

przywodzić na myśl obłęd, gdyż dziewczyna nikogo nie widzi i nie słyszy, a sama 

zachowuje się nieracjonalnie: 

 

Słuchaj dzieweczko! 

— Ona nie słucha. — 

To dzień biały! to miasteczko! 

Przy tobie nie ma żywego ducha […]
514

 

 

 

Fakt, że bohaterka przejawia swoje odbiegające od norm zachowanie właśnie 

w biały dzień, w środku miasta, w tłumie gapiów, przemawia za jej całkowitym 

oderwaniem się do rzeczywistości, spowodowanym zdeformowaną wizją świata. Jak 
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zauważa Alina Kowalczykowa, to niestosowność pory i miejsca właśnie, nie zaś samo 

zachowanie, może szokować czytelników – sfera duchowa bowiem kojarzy się z pewną 

intymnością i szczególnym czasem w cyklu rocznym (np. dzień zaduszny)
515

. 

 

Co tam wkoło siebie chwytasz? 

Kogo wołasz, z kim się witasz? 

— Ona nie słucha. — (Rom, 7) 

 

Brak reakcji na zawołania podmiotu lirycznego wynika z zaaferowania bohaterki 

ukochanym, którego nie ma już przy niej – odszedł on wraz z nastaniem dnia. Owe 

powtarzające się okresy szczęścia i rozpaczy, następujące po sobie każdego ranka 

i wieczorem, doprowadziły Karusię na granicę szaleństwa, co nie umniejsza 

prawdopodobieństwa jej słów, gdyż „w literaturze często dar widzenia bywa łączony 

z obłędem
516

”. Obojętny wydaje się więc stan psychiczny Karusi, gdyż w obu 

przypadkach osoba „widząca sercem” zawierzy jej świadectwu. Ryszard Przybylski 

uważa Karusię za romantyczne wcielenie biblijnej idei „człowieka wewnętrznego
517

”, 

a więc duszy ludzkiej, nastawionej na odbieranie rzeczywistości niematerialnej. 

Nietypowe zachowanie bohaterki wynikać jednak może z jeszcze jednego powodu, jakim 

jest stopniowe „wampiryzowanie” jej przez Jasieńka. Akt miłosny w przypadku upiora 

zawsze wiąże się z wysysaniem krwi, co za tym idzie, samego życia, nierzadko zaś 

prowadzi do przemiany kochanka – człowieka: 

 

Kiedy wampir pokocha, jego ofiara musi umrzeć: tylko w taki sposób mogą stać się jednością. 

Dzieje się tak dlatego, że zmiana statusu ontologicznego wampira jest niemożliwa, zatem, jeśli 

„kochankowie” mają pozostać razem, zmianie musi ulec status ontologiczny człowieka na taki, jaki ma 

wampir: przejście z życia do stanu nie-życia (ale i nie nie-śmierci). Śmierć, koniec ziemskiej egzystencji i 

ziemskiej miłości – w tej interpretacji staje się więc początkiem, momentem, w którym zaczyna się miłość 

nieśmiertelna
518

.  

 

Jedynie potężne uczucie jest w stanie przezwyciężyć granicę życia i śmierci, 

a takim jest, według Marty Piwińskiej, miłość Karusi i Jasieńka
519

. Opis bohaterki ballady 
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świadczy o tym, że nie jest ona już do końca sobą ani też nie przynależy już do świata 

żywych: 

 

To, jak martwa opoka 

Nie zwróci w stronę oka, 

To strzela wkoło oczyma, 

To się łzami zaleje, 

Coś niby chwyta, coś niby trzyma, 

Rozpłacze się i zaśmieje. (Rom, 7) 

 

 

Co więcej, wcześniejsza wersja utworu, zawarta w liście do Tomasza Zana 

i Józefa Jeżowskiego, jeszcze mocniej podkreśla martwotę Karusi: 

 

Stoi zbladła jak trup, 

Oczy przewraca w słup
520

. 

 

Bladość skóry jest jednym z podstawowych wyznaczników upiora, co 

zaakcentował Mickiewicz w Wykładzie XX
521

. Przyrównanie jej do trupa jest również 

znamienne, sugeruje bowiem, iż proces przechodzenia Karusi „na drugą stronę” już się 

rozpoczął. Dziewczyna bardziej żyje w czasie lunarnym niż solarnym, nie potrafi 

odnaleźć się wśród ludzi, pomiędzy którymi niegdyś była szczęśliwa: 

 

Weź mię, ja umrę przy tobie, 

Nie lubię świata. 

Źle mnie w złych ludzi tłumie: 

Płaczę, a oni szydzą; 

Mówię, nikt nie rozumie: 

Widzę, oni nie widzą! (Rom, 8) 

 

Wezwanie dziewczyny jest jednoznaczną prośbą o śmierć, a równocześnie 

połączenie się z ukochanym, który również nie jest już tym samym Jasieńkiem. 

Początkowo bohaterka obawia się nowej wersji swojego ukochanego, wie bowiem, że 

odwiedza ją zmarły, istota zaprzeczająca prawom natury, jednak szybko przezwycięża 

strach i akceptuje mężczyznę takiego, jakim jest teraz. Jasieńko, jak każdy wampir, 
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„fascynuje, ponieważ symbolizuje tajemniczą, zakazaną seksualność. Przeraża, gdyż 

prowadzi ku śmierci
522

”. 

 

Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!… 

Czego się boję mego Jasieńka? 

Ach, to on! lica twoje, oczki twoje! 

Twoja biała sukienka! (Rom, 7) 

 

 

Słowa, jakimi Karusia opisuje Jasieńka, jednoznacznie odwołują czytelnika do 

figury wampira: 

 

I sam ty biały jak chusta, 

Zimny… jakie zimne dłonie! (Rom, 7) 

 

Zakochanej kobiecie nowy status ontologiczny ukochanego zupełnie nie 

przeszkadza, wręcz przeciwnie – zaprasza go do wspólnych pieszczot, lub nawet aktu 

cielesnego, co również znamionuje postępującą wampiryzację Karusi – XIX wiek 

nakładał na kobiecą seksualność silne tabu i przypisywał aktywny udział w stosunku 

seksualnym jedynie mężczyźnie
523

. Bohaterka mickiewiczowskiej ballady łamie ten 

schemat, wychodząc nocą na spotkanie kochanka i zachęcając go do wspólnego 

obcowania: 

 

Tutaj połóż, tu na łonie, 

Przyciśnij mnie, do ust usta!… (Rom, 7) 

 

Także otwarta manifestacja swoich uczuć przed obcymi ludźmi i wyrażanie swojej 

rozpaczy jest czymś nieprzystającym do wzorca dziewiętnastowiecznej dziewicy
524

 i 

„dowodzi wybuchowego, niepowstrzymanego charakteru treści »nocnej strony«
525

”, czyli 
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 J. Rawski, Metamorfozy motywu wampira w kulturze popularnej xx oraz xxi wieku zarys problematyki, 
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525
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strony wampirycznej, pozostającej poza nakazami i normami społecznymi. Te nie mają 

już dla niej znaczenia, nie jest już bowiem człowiekiem: 

 

Spotkanie ze zmarłym łączy w sobie zachwyt i przerażenie, staje się dotykiem oziębłości, zimna«. 

[…] śmierć Jasia – dana w bezpośredniej, również aktualnej formie widzenia« jego cielesnego« obrazu – 

nie tylko intensyfikuje miłosną tęsknotę dziewczyny, ale również w tym jej ukierunkowaniu na własną, 

zapowiadaną śmierć, sprawia, że przyszłość kurczy się, staje się niepewna, przepastna
526

. 

 

Związek kobiety z upiorem kończy się rewersją tradycyjnego, ludzkiego 

zakochania – w miejsce nowego życia powstaje „nieżycie”, czyli nowy wampir. Dla 

świata, mieszkańców miasteczka, Karusia prawdopodobnie umrze
527

, jednak w wymiarze 

metafizycznym pozostanie żywa, być nawet bardziej, niż była wcześniej, siłą napędową 

jej egzystencji będzie bowiem miłość, na którą nie miała już szansy w poprzednim 

wcieleniu. Nad jej przyszłym losem płacze jednak podmiot liryczny, który lepiej od 

gawiedzi zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę zakończą się spotkania Karusi z 

ukochanym: 

 
I ja to słyszę, i ja tak wierzę, 

Płaczę i mówię pacierze. (Rom, 8) 

 

Dziewczyna nie tylko odejdzie z tego świata, ale też utraci istotę swego 

człowieczeństwa. Przytoczone w utworze „pacierze” mogą pełnić dwojaką funkcję – 

ochronną, przed dalszymi zakusami Jasieńka-upiora, a także przebłagalną, za duszę 

Karusi, którą ta najprawdopodobniej zatraci. „Pocałunek wampira symbolicznie oznacza 

śmierć moralną. Kradnie duszę i odbiera szansę na zbawienie”
528

. Paradoksalnie jednak 

wymowa utworu jest optymistyczna – „prawdy żywe” stoją ponad „szkiełkiem o okiem”, 

znaczą więcej i mówią więcej o naturze człowieka. Zebrany tłum, na wspomnienie o 

tragicznym uczuciu łączącym zmarłego z Karusią, wzrusza się i współczuje dziewczynie: 

 

„Mówcie pacierze! — krzyczy prostota — 

Tu jego dusza być musi. 

Jasio być musi przy swej Karusi, 

On ją kochał za żywota!” (Rom, 8) 
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 M. Lul, Mickiewiczowski ład serca. O „Romantyczności”, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane 
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Widzący sercem lud nie szydzi już z Karusi, nie posądza jej o obłęd – tragiczna 

miłość, jaką kochankowie zostali naznaczeni, przydaje jej godności i zmusza ludzi do 

refleksji na temat nieuchronności śmierci. Poeta-narrator, zgodnie z romantycznym 

światopoglądem, staje po stronie ludowej mądrości, zakorzenionej głęboko 

i nieoszlifowanej zdobyczami nauki i techniki, które prezentuje Starzec: 

 

„Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie — 

A gawiedź wierzy głęboko: 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, 

Niż mędrca szkiełko i oko. 

 

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 

Miej serce i patrzaj w serce!” (Rom, 9) 

 

 

Znamiennym jest, iż ostatnia strofa uległa kilkukrotnie zmianom. W poprzednich 

wersjach
529

 obok cudów pojawiają się… upiory: 

 

Gdy szukasz prawdy nieznanej dla ludu 

Miej szkło, patrz w ziemi, w każdej gwiazd iskierce: 

Lecz gdy chcesz dojrzeć upiora i cudu. 

Miej serce i patrzaj w serce.  

 

 

W Romantyczności obserwujemy jedynie zachowanie osoby stykającej się 

z upiorem, którego poznajemy z jej, ludzkiej i kobiecej, perspektywy. Dalej w kreacji 

wampira - kochanka posunął się Mickiewicz w wydanej rok później IV części Dziadów. 

Ich bohater przedstawia się w rozmowie z dziećmi bardzo jednoznacznie: 

 

                                                                     DZIECI 
Ach, trup, trup! upiór, ladaco! 

W imię Ojca!... zgiń, przepadaj! 

                                                                   KSIĄDZ 
Ktoś ty, bracie? odpowiadaj. 

                                                                  PUSTELNIK 
(powolnie i smutnie) 

Trup... trup!... tak jest, moje dziecię
530

. 
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Znaczącym jest fakt, iż to dzieci jako pierwsze rozpoznają prawdziwą tożsamość 

Pustelnika, podczas gdy ksiądz – dorosły wydaje się niepewny i skonsternowany. 

W tradycji to właśnie dzieci posiadają silną zdolność rozeznawania duchów, którą 

tłumaczy między innymi falowa teoria światła – dzieci charakteryzuje większy zakres 

odbieranej częstotliwości światła, co umożliwia im dostrzeganie zjawisk niebędących 

w zasięgu wzroku osoby dorosłej, a także znacznie większa wrażliwość, umożliwiająca 

nawiązanie kontaktu ze zmarłym krewnym
531

. Wiek dziecięcy w naturalny więc sposób 

predestynuje młodych bohaterów do zrozumienia statusu wieczornego gościa – osoby 

przybywającej z innego wymiaru, co potwierdza sam Pustelnik: 

 

Umarły!... o nie! tylko umarły dla świata! (Dz, 38) 

 

Oczywiście status Gustawa zajmował wielu badaczy
532

, jednak ostatecznie 

nikomu nie udało się rozstrzygnąć jednoznacznie, czy jest on duchem, somnambulikiem, 

rzeczywistym upiorem czy bezcielesną zjawą, nocną marą, a może duszą człowieka 

żyjącego. Najczęściej przyjmuje się wersję o duchu – powrotniku, wywodzącej się z 

tradycji teatralnej
533

 figury widma człowieka pokutującego za grzechy. Stanowiący 

mniejszość literaturoznawcy, np. Beata Jermak – Wołoszyn, dopatrują się w Gustawie – 

Upiorze żywego trupa
534

, inni, jak Jakub Rawski – słowiańskiego upiora będącego 

protoplastą wampira
535

. Z pewnością owa nieokreśloność, wpisana w bohatera, została 

zastosowana nieprzypadkowo, w myśl romantycznego niedopowiedzenia, które 

pobudzało wyobraźnię. „Po pierwsze, była znakiem i wyrazem niedefiniowalności 

człowieka, niemożliwości jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? Po 

drugie, stanowiła zobrazowanie tego, jak łatwo – absolutyzując dane nam doświadczenie 

i, w konsekwencji, gubiąc dystans do rzeczywistości i do siebie samego – stracić 

konsystencję, stracić tożsamość, stać się martwym
536

”. Fakt, że sam bohater przedstawia 
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się w jednoznaczny sposób, nie przesądza sprawy – samo słowo „upiór” było w 

osiemnastym wieku i nadal jest pojęciem pojemnym – jedni badacze uważają je za 

tożsame z wampirami i strzygoniami, inni, jak na przykład Wilhelm Bruhnalski
537

, 

oddzielają te pojęcia i stawiają znak równości pomiędzy upiorem a bezcielesnym 

duchem. Ciekawą teorię wysnuł Jacek Łukasiewicz, sytuując „upiorowatość” wewnątrz 

człowieka: 

 

W związku z wileńsko-kowieńskimi Dziadami dużo napisano o upiorach, „powrotnikach” i 

wampirach. Odczucie upiora wydaje się dla twórczości Mickiewicza centralne. Ale nie rozpatrywane na 

gruncie etnografii, folkloru albo na gruncie teologicznej eschatologii, raczej jako dające się opisać w języku 

psychologii uczucie egzystencjalne o niezwykłej sile. Będąc upiorem, jestem równocześnie żywy i umarły. 

Nie umarłem kiedyś, ani nie wyobrażałem sobie mojego trupa. Jednocześnie realnie jestem tym i tym. 

Odczucie to jest pełną aktualizacją, unieważnia więc przeszłość i przyszłość. Nie jest się jak upiór, nie 

znaczy też, że umarło się rzeczywiście cielesną śmiercią
538

. 
 

Bycie upiorem może stanowić nie tylko zewnętrzną powłokę, ale przede 

wszystkim – stan rozdarcia, zawieszenia, tak charakterystyczny dla wampira jako istoty 

nieprzynależnej do żadnego ze światów. Słowa Gustawa o byciu „umarłym dla świata” 

wskazują na liminalność egzystencji, czyli jej przejściowość - swoiste zawieszenie 

pomiędzy dwoma etapami – życiem a śmiercią. Propagator tego pojęcia, Victor Turner, 

rozumiał je jako oderwanie od płaszczyzn odniesienia, a za główne wyznaczniki uważał 

odosobnienie jednostki, jej nieprzystosowanie społeczne, niedefiniowalną tożsamość 

i przynależność oraz odwrócenie porządku
539

. Według francuskiego etnografa Arnolda 

Van Gennepa zmiana w statusie bytowym jednostki (np. żywy  umarły) może dokonać 

się tylko w wyniku separacji, czyli oderwania się od wszystkiego, co łączyło daną osobę z 

poprzednią egzystencją, w tym przypadku – ziemią: rodziny, ról społecznych, zadań, itp., 

co zapewnia ciągłość doświadczenia
540

. W przypadku bohatera Dziadów doszło do 

przerwania tej ciągłości i zaburzenia rytuału przejścia, co poskutkowało uwiezieniem go 

na ziemi, lecz na warunkach łamiących prawa natury i stanowiących swoistą aberrację. 

„Zmartwychwstanie […] neguje podstawowe prawo przyrody: każdy, kto naturalnie 

przychodzi na świat, musi także w ten sam sposób nieodwołalnie z niego zejść
541

”. 
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Liminalną egzystencję wiedzie również tytułowy bohater ballady Upiór, będącej wstępem 

do całego dramatu
542

: 

 

Serce ustało, pierś już lodowata, 

Ścięły się usta i oczy zawarły; 

Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata! 

Cóż to za człowiek? – Umarły. (Dz, 7) 

 

Jako że ballada stanowi preludium i swoisty klucz do zrozumienia II i IV części 

Dziadów, oczywistym staje się wniosek, iż Upior to po prostu Gustaw. Dodatkową 

sugestią są występujące w czwartej strofie utworu słowa o „piersi skrawionej, jakby dziś 

rozdartej”, stanowiące aluzję do sceny, w której nocny gość Księdza po raz wtóry 

przebija się sztyletem, przywołując w ten sposób moment swojej ziemskiej śmierci. 

Podzielenie tożsamości Gustawa na tę bezimienną w balladzie i spersonalizowaną w IV 

części Dziadów ukazuje także etapy w pośmiertnej egzystencji bohatera – dopiero 

w momencie rozmowy z dawnym nauczycielem poczuł on potrzebę ujawienia swojego 

prawdziwego imienia i opowiedzenia światu, co doprowadziło go do punktu, w którym 

się znalazł.  

 

 

Charles-Boris de Jankowski,  

ilustracja do Dziadów Adama Mickiewicza przedstawiająca postać Upiora. 
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 Tytułowego Upiora wyróżnia „pierś lodowata”, stanowiąca parafrazę stanu 

pośmiertnego i jedną z dystynktywnych cech wampiryzmu, którą podkreślił sam 

Mickiewicz w wykładzie z 1841 roku, mówiąc, iż „upiory rozpoznaje się po ich bladej 

cerze, dalej po blasku oczu[…]
543

”.Wampir musi być blady i zimny, gdyż jego serce nie 

pompuje krwi, a on sam pozostaje „żywym trupem
544

”. O stanie snu wiecznego świadczą 

również „ścięte usta” i „zawarte oczy”, które jednak pozostają takie tylko do pierwszej 

gwiazdy: 

 

Patrz, duch nadziei życie mu nadaje, 

Gwiazda pamięci promyków użycza, 

Umarły wraca na młodości kraje 

Szukać lubego oblicza. 

 

 

Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata, 

Usta i oczy stanęły otworem, 

Na świecie znowu, ale nie dla świata; 

Czymże ten człowiek? — Upiorem. (Dz, 7) 

 

 

Otwarte szeroko oczy mogą znamionować wyostrzony zmysł widzenia nocą, 

mechanizm podobny do tego, który spotykamy u zwierząt – teorię tę potwierdza 

wymieniona wyżej cecha dystynktywna wampira, podana przez Mickiewicza. Otwarte 

usta zaś niosą z sobą konotacje związane z budzącym lęk pochłanianiem, ale też pustką, 

unicestwieniem i rozpadem jednostkowego „ja”, które w psychologii stanowią 

ekwiwalent śmierci
545

. Niemożność funkcjonowania w próżni, horror vacui
546

, umacnia 

pozycję Upiora jako istoty łamiącej prawa przyrody, gdyż jego „usta (…) są 

dwuznacznym otworem… pochłaniającym, lecz penetrującym
547

". 

Sygnałem do rozpoczęcia nocnej egzystencji jest dla Upiora pojawienie się 

„gwiazdy nadziei”, którą, według Stanisława Pigonia
548

, jest Wenus, jako pierwsza 

pojawiająca się na horyzoncie po zachodzie słońca. Znów dochodzi tutaj do odwrócenia – 

to, co dla człowieka jest zapowiedzią zbliżającego się zagrożenia, wampirowi zwiastuje 

możliwość powrotu na ziemię. „Od niepamiętnych czasów noc łączono z czarami 

                                                           
543

 A. Mickiewicz, Literatura słowiańska…, dz. cyt., s. 280. 
544

 J. M. Rymkiewicz, hasło „żywy trup”, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., s.1058-1059. 
545

 G. Solecka, Lęk tanatyczny, [w:] „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, Wrocław 2011, nr 1, s. 252. 
546

 Zasada horror vacui, wywodząca się ze starożytnej Grecji, zakłada takie działanie przyrody, które nie 

dopuszcza do powstawania próżni – np. wymarłe osobniki są zastąpowane przez kolejne; oznacza również 

granice rozumowego poznania; zob. T. S. Kuhn, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna 

w dziejach myśli Zachodu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1966. 
547

 D. Skall, Hollywood Gothic, New York 1990; cytat za: M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 146. 
548

 S. Pigoń,  Objaśnienia [w:] A. Mickiewicz,  Dziady cz. II, IV i I, oprac. S. Pigoń, Warszawa 196, s. 7. 



152 
 

i niebezpieczeństwem
549

”, czasem bliżej nieokreślonym, wynikającym 

z „eschatologicznej intensywności
550

” lęku przed ciemnością, a czasem 

personifikowanym w postaci różnego rodzaju diabłów i demonów, które w ciemnościach 

nabierają siły. Noc stanowiła czas zamierania metaforycznego i dosłownego, gdyż 

ludzkie zmysły są w tym czasie przytępione, a sam człowiek – podatny na działanie 

podszeptów złych mocy. Co więcej, nastanie nocy zwiastuje pojawienie się księżyca, 

który „łączy w sobie doczesność z nieśmiertelnością
551

”.Mickiewicz miał świadomość 

mocy lunarnej, jaka rządziła cyklem „życia” upiorów, pisząc, iż „światło księżyca ma 

moc wywabiania ich z grobów
552

”. Czas najintensywniejszej działalności miesiąca 

przypada na okres pełni, gdy „dochodzi do interferencji świata żywych i umarłych, gdyż 

światło księżyca pobudza do życia upiory — dusze zmarłych, które nie oderwały się od 

ziemi
553

”. Co znamienne, mickiewiczowski upiór powstaje z grobu pchany nie tylko siłą 

księżyca, ale też, a może przede wszystkim,  uczuciem do kobiety, która w tradycyjnym 

rozróżnieniu przynależy księżycowi, podczas gdy mężczyzna reprezentuje siłę solarną, 

jasną i świetlistą
554

: 

 

O sprawiedliwy, lecz straszny wyroku! 

Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć; 

I com ucierpiał, to cierpieć co roku, 

I jakem skończył, zakończyć. (Dz, 8) 

 

                                                           
549

 Hasło „noc”, [w:] L. Ryken, J. Wilhait, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, dz. cyt., s. 604. 
550

 Tamże, s. 605. 
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 E. Masłowska, Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole płodności: woda — ziemia — księżyc 

— kobieta (w polskiej kulturze ludowej), [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, Warszawa 2014, s.45. 
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 A. Mickiewicz, Literatura słowiańska…, dz. cyt., s. 190. 
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 E. Masłowska, Pierwiastek żeński…, dz. cyt., s. 48. 
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 S. de Beaouvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2014, s. 228. 
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Caspar David Friedrich, Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc, 1819-1820. 

 

 

Czynnikiem utrzymującym Pustelnika – Upiora przy „życiu” jest miłość, której 

nie potrafi on się wyrzec i która zmusza go do ciągłych powrotów: 

 

                                                         Nie wiesz, jaki tu żar płonie, 

Mimo deszczu, mimo chłodu, 

Zawsze płonie! 

Nieraz chwytam śniegu, lodu, 

Na gorącym cisnę łonie; 

I śnieg tonie, i lód tonie, 

Z piersi moich para bucha, 

Ogień płonie! 

Stopiłby kruszce i głazy, 

Gorszy niż ten tysiąc razy, 

(pokazując kominek) 

Milion razy! 

I śnieg tonie, i lód tonie, 

Z piersi moich para bucha, 

Ogień płonie. 

                                                         […] 

                                                         Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, 

I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. (Dz, 40-41, 43) 

 

 

Obaj bohaterowie jednoznacznie oceniają pośmiertne uczucie do kobiety jako 

katorgę, która nie pozwala im odejść w spokoju z tego świata i zmusza do nocnych 

wycieczek pomiędzy żywych. Warto wspomnieć, że, chociaż „erotyczny charakter był 
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immanentną cechą fantazmatu niemal od początku jego istnienia
555

”, to wampir 

symbolizujący „miłość zza grobu, jak i przekleństwo śmierci
556

” stanowi novum 

wprowadzone właśnie przez romantyków, poczynając od Narzeczonej z Koryntu 

Goethego. Jako istota targana wątpliwościami i, z ludzkiego punktu widzenia, na wskroś 

nieszczęśliwa, upiór spełniał idealnie kryteria bohatera romantycznego –odczuwającego 

rzeczywistość inaczej indywidualisty, odizolowanego od świata, wrażliwego na doznania 

psychiczne i parapsychiczne
557

. W tym portrecie romantycznego indywiduum nie mogło 

zabraknąć jednej z jego cech charakterystycznych – tragicznej miłości. Uczucie wampira 

do człowieka jest z góry skazane na porażkę, tak z ludzkiego, jak i „wampirzego” punktu 

widzenia. Potajemne schadzki Karusi z Jasieńkiem stanowiły jedynie pozór prawdziwego 

szczęścia, gdyż bohaterka miała prawdopodobnie ulec zwampiryzowaniu i utracić duszę. 

Gustaw – Upiór nie pragnie takiego końca dla swojej ukochanej, chce jedynie przebywać 

w jej pobliżu, jednak nie ukrywa, iż z niecierpliwością oczekuje jej śmierci: 

 

Długo jeszcze po świecie błąkać się potrzeba, 

Aż ją Bóg w swoje objęcie powoła; 

Natenczas śladem lubego anioła 

I cień mój błędny wkradnie się do nieba. (Dz, 90-91) 

 

Natężenie uczuć Gustawa jest tak wielkie, iż jest on gotów popełnić 

świętokradztwo – zakraść się do nieba, chociaż za swój czyn został skazany na wieczne 

potępienie: 

 

Pełno jest wieści o nocnym człowieku, 

Żyją, co byli na jego pogrzebie; 

Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, 

Podobno zabił sam siebie. 

 

Teraz zapewne wieczne cierpi kary, 

Bo smutnie jęczał i płomieniem buchał; 

Niedawno jeden zakrystyjna stary 

Obaczył go i podsłuchał. (Dz, 8) 

 

 

Kara wieczna, jaką nałożono na Upiora – Gustawa jest konsekwencją czynu, 

jakiego się dopuścił – samobójstwa, które popełnił najprawdopodobniej z powodu 

odtrącenia przez ukochaną. Wiara w pośmiertną przemianę ludzi odbierających sobie 
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 M. Wolski, Wampir…, dz. cyt., s. 90. 
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 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 38. 
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 Taż, Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] tejże, Prace wybrane, t. 3, Kraków 2001, s. 163. 
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życie w upiory była powszechna w całej Europie już w czasach starożytnych. 

Chrześcijaństwo przejęło tę koncepcję, modyfikując ją i wpisując w teorię „złego życia” i 

„złej śmierci”, czyli takiej, do której człowiek nie zdążył się odpowiednio przygotować 

lub świętokradczej, a więc samobójstwa
558

. W IV części Dziadów aspekt tragizmu 

pośmiertnego losu suicydenta uległ wzmocnieniu w scenie, w której Gustaw 

odwzorowuje moment swojej śmierci: 

 

GUSTAW 

(…) 

Z tego umarłem… 

przebija się 

 

KSIĄDZ 

Jezus, Maria! bój się Boga! 

chwyta za rękę, Gustaw stoi; zegar zaczyna bić 

 

GUSTAW 

pasując się ze śmiercią, patrzy na zegar 

Łańcuch szeleści… Jednasta wybija! 

 

KSIĄDZ 

Gustawie! 

Kur pieje drugi raz. 

 

GUSTAW 

To drugie hasło! 

Czas ucieka, życie mija! 

Zegar kończy bić, świeca druga gaśnie. 

I drugie światło zagasło! 

Koniec boleści!… 

dobywa sztylet i chowa. 

 

KSIĄDZ 

Ratujcie, przebóg, może jaka rada! 

Ach, już, już kona, wbił do rękojeści, 

Padł ofiarą szaleństwa! 

 

GUSTAW 

z zimnym uśmiechem 

Przecież nie upada! (Dz, 83-84) 

 

Ksiądz jest przerażony zachowaniem nocnego gościa, który jednak kończy swój 

„mini spektakl” z uśmiechem – wie, że nie może powtórnie umrzeć w sposób fizyczny 

i to stanowi jego prawdziwą tragedię. Skazany jest na nieustanne przeżywanie cierpień od 

nowa. Samo uczucie, które opętało bohatera – potężne, obezwładniające i przekraczające 

barierę życie – śmierć, nosi znamiona czegoś nieludzkiego i mrocznego. „Demonizm 

miłości wywołuje z grobu Upiora
559

”. Mickiewicz również upatrywał w motywie 
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 E. Petoia, Wampiry…, dz. cyt., s. 25-26. 
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 M. Janion, Niesamowita…, dz. cyt. s.133. 
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powracającego zza grobu kochanka „demoniczną inspirację
560

”, coś, co jego samego w 

jakiś sposób zaskoczyło: 

 

Kiedy w niedostatku dawnych bogów muza obcuje z diabłem, nie dziw, że się tworzą podobne 

monstra. Ja ponieważ wydałem wyrok o dawniejszych płodach, o tym ogonie nic nie powiem; nie masz tu 

ani piersi ogniem buchających, ani oczu zapalonych, bo tylko ogon
561

. 

 

Ukazanie dwóch stron miłości, a więc dualistycznego charakteru uczucia, sytuuje 

historię Gustawa w obrębie romantycznych antynomii i jest konsekwencją złamania 

boskiego porządku rzeczy. „Mickiewicz podejmuje tu popularną wtedy sentymentalno-

romantyczną teorię miłości — o duszach stworzonych dla siebie przez Boga
562

”, którą 

jednak zakłóca decyzja jednej ze stron – kochanka odchodzi od przeznaczonego mu 

mężczyzny, a więc świadomie sprzeniewierza się boskiej woli. W ten sposób do 

harmonijnej opowieści o bliźniaczym pokrewieństwie dusz następuje rozłam i dochodzi 

do „dotknięcia sfery demonicznej
563

”. 

 

 

Czesław Jankowski, Upiór (ilustracja do Dziadów cz. IV) 
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 Tamże, s. 135. 
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 A. Mickiewicz, Do Jana Czeczota [Kowno, 8/20 lutego 1823], [w:] tenże, Dzieła, t. 14: Listy. Część 
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 K. Mężyński, Tragiczne antynomie Gustawa w „Dziadach” kowieńsko – wileńskich, [w:] „Pamiętnik 

Literacki”, nr 72/3, Warszawa 1981, s. 94. 
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 M. Janion, Niesamowita…, dz. cyt. s. 134. 
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Ów demonizm widoczny jest doskonale w poprzedzającej dramat i stanowiącej do 

niego preludium balladzie. Zachowanie tytułowego Upiora stoi w całkowitej sprzeczności 

nie tylko z prawami natury, ale też chrześcijańską wykładnią życia wiecznego. W 

doktrynie kościelnej wiara w zmartwychwstanie stanowi największą nadzieję jej 

wyznawców, a sam akt – cud i ostateczną nagrodę
564

. Wychodzący z grobu „umarły dla 

świata” odwraca cykl rezurekcyjny nawet w systemie dobowym – Jezus bowiem, według 

tradycji, powstał w martwych w poranek, tymczasem wampir budzi się wraz z nastaniem 

nocy. Co znamienne, mickiewiczowski bohater na dzień swojego przebudzenia wybiera 

Zaduszki, które, zapożyczone z tradycji pogańskiej, stanowią w chrześcijaństwie wyraz 

wiary w życie wieczne i potęgę modlitwy wstawienniczej za zmarłych
565

 – w utworze nie 

ma bowiem ani jednej wzmianki o sile zewnętrznej, która decydowałaby o zachowaniu 

Upiora – Gustawa, z wyjątkiem palącego uczucia. 

 

Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, 

Wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi, 

Na dzień zaduszny mogiłę odwali 

I dąży pomiędzy ludzi. (Dz, 7) 

 

Wyrażenie „mogiłę odwali” sugeruje, że Upiór działa całkowicie zgodnie 

z własną wolą, co stoi w opozycji do ludowych wierzeń, a także ustaleń niektórych 

pisarzy i badaczy zajmujących się tematyką wampiryzmu na temat szatańskiej 

ingerencji
566

. Według Mickiewicza wampir „nie jest opętany przez złego ducha
567

”, co 

Maria Janion rozumie jako „stan wewnętrzny, a nie narzucony z zewnątrz, jako coś, co 

rodzi się we wnętrzu osoby, co jest jej istotą, a nie wzięciem w posiadanie szatana
568

”. 

Autonomicznie również, ale też celowo, bohater wybiera termin powrotu– początek 

listopada wszakże to w słowiańskiej tradycji czas dedykowany zmarłym, którego 

najpełniejszy wyraz dawano w obrzędzie Dziadów
569

, otwierającym duszom bramę 

umożliwiającą rytualny powrót na ziemię
570

. Cel święta był dwojaki i nastawiony na 
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obopólne korzyści  – zdobycie przychylności zmarłych, tak, aby nie nawiedzali oni i nie 

szkodzili żywym, a także modlitwa przebłagalna, mająca skrócić czyśćcowe męki dusz 

pragnących trafić do nieba
571

.  „Mszalna ofiara” właśnie jest tym, co przywiodło Gustawa 

do dawnego nauczyciela – cierpi on bowiem nie tylko z powodu nieszczęśliwej miłości, 

jak również ze stanu swoistego zawieszenia – „miejsca niezniszczalnego nigdy 

cierpienia
572

”. 

 

                                                         Słuchaj, jakie mię na świat zamiary przywiodły. 

Kiedy wchodząc do ciebie stanąłem u progu, 

Pamiętam, że z dziatkami odprawiałeś modły, 

Któreś za dusze zmarłe ofiarował Bogu. (Dz, 86) 

 

Tragizm egzystencji Upiora – Gustawa wynika z jego statusu ontologicznego, 

z bycia nieżywym i nie-umarłym jednocześnie. Dusze ludzi po śmierci odchodzą ze 

świata materialnego i, według doktryny Kościoła, trafiając do jednego z dwóch/trzech 

przeznaczonych im miejsc
573

, tymczasem mickiewiczowskiemu bohaterowi nie dano 

zaznać błogosławieństwa spoczynku wiecznego – moc silniejsza od niego, wspomagana 

światłem księżyca, przyzywa go i ciągnie ku ziemi, która jest „jego schronieniem, otuliną 

i podściółką jego mieszkania – trumny
574

”. Nie jest on także ludzką „wydmuszką”, 

projekcją, która jedynie ukazuje się Księdzu i dzieciom w noc zaduszną – przeżywa 

bowiem całą paletę emocji – ból, cierpienie, strach – a nawet, z racji bycia wielkim 

indywidualistą, odczuwa je jeszcze głębiej i dosadniej, co także pozostaje swego rodzaju 

karą: 

 

A dziś, nie wiem, nagrodę czy pokutę znoszę. 

Bo kto na ziemi rajskie doznawał pieszczoty, 

Kto znalazł drugą swojej połowę istoty, 

Kto nad świeckiego życia wylatując krańce, 

Duszą i sercem gubi się w kochance, 

Jej tylko myślą myśli, jej oddycha tchnieniem, 

Ten i po śmierci również własną bytność traci, 

I przyczepiony do lubej postaci, 

Jej tylko staje się cieniem. (Dz, 90) 
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Wampir ludowy jest istotą odłączoną od Boga z racji utraty swojej duszy
575

. 

Tradycyjne przekazy nie mówią lub podają szczątkowe informacje o tym, co dzieje się z 

upiorami/ wąpierzami/strzygami po ich unicestwieniu, można jedynie wnioskować, że 

albo jest ono całkowite i karą dla nich pozostaje brak możliwości pośmiertnego 

połączenia się z Bogiem, albo predestynacją tych istot jest wieczne potępienie w piekle. 

Mickiewicz opowiedział się za drugą z opcji, o czym świadczy domniemamy przez 

okoliczną ludność stan tytułowego Upiora: 

 

Teraz zapewne wieczne cierpi kary, 

Bo smutnie jęczał i płomieniem buchał; 

Niedawno jeden zakrystyjna stary 

Obaczył go i podsłuchał. (Dz, 8) 

 

Sam Gustaw także wykłada w rozmowie z Księdzem i dziećmi możliwości 

ostatecznego losu człowieka. Wymienia on trzy rodzaje śmierci: „pospolitą”, czyli 

fizyczną, stanowiącą udział większości; wynikająca z rozstania się „dusz bliźniaczych”, 

długą i bolesną oraz mającą swoją wykładnię eschatologiczną śmierć ostateczną -  

wieczne potępienie. Bohater, znajdujący się od dawna poza orbitą ludzkiej percepcji, jest 

doskonale świadom celu swojej liminalnej egzystencji: 

 

Jeszcze rodzaj śmierci trzeci: 

Śmierć wieczna, 

 jak Pismo mówi. 

Biada, biada człowiekowi, 

Którego ta śmierć zabierze! 

Tą śmiercią może ja umrę, dzieci; 

Ciężkie, ciężkie moje grzechy! (Dz, 58) 

 
 

Tragizm kochanka – wampira zostaje więc spotęgowany – nie tylko umarł on 

z powodu zbyt dużego natężenia uczuć, dodatkowo przyjdzie mu jeszcze przeżyć własną 
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śmierć po raz drugi, tym razem w sposób niepozostawiający złudzeń co do jego finalnego 

stanu – „wiecznych męczarni”. Co znamienne, Gustaw nie doświadczył pierwszego 

rodzaju śmierci, gdyż jest romantykiem i jego naturalnym powołaniem są rzeczy 

„wielkie”, wybiegające poza schemat pospolitości. Taka jest, zdaniem Mickiewicza
576

, 

cena bycia indywidualistą i odmieńcem, oderwanym od swoich korzeni, zarówno tych 

bliższych, rodzinnych, jak i tych sytuujących jednostkę w obrębie wspólnoty narodowej. 

Owo swoiste oderwanie od spraw ziemskich, rodzinnych i narodowych, stanowi o 

obcości Gustawa – Upiora, głównej kategorii jego istnienia. „Wynika ona« z odrębności 

doświadczenia, które napiętnowało całą jego osobowość, określiło przesłanie, jakie 

przynosi do domu Księdza, burząc jego sielską pogodę i spokojny ład
577

”.  Obcość, a co 

za nią idzie, inność, naznaczają egzystencję wampira, czynią go potworem, monstrum, 

gdyż wszystko, co inne i nieznane, budzi w człowieku pierwotny lęk
578

. Dychotomia swój 

– obcy jest jedną z kategorii określających status bohatera. Sytuacja Gustawa pozostaje 

dla Księdza niezrozumiała, i tak być musi, gdyż ich punkty widzenia, warunkowane 

odmiennymi doświadczeniami, rozmijają się. Żywy nie rozumie umarłego, gdyż jego 

percepcja jest ograniczona brakiem pośmiertnej empirii. Gustaw – Upiór, jako ten, który 

doświadczył zarówno transgresji (zmiany położenia), ale też transformacji 

(przemiany)
579

, ma znacznie szerszą od swego rozmówcy optykę oraz całkowicie inny 

punkt widzenia. Rozbieżność doświadczeń i poglądów bohaterów IV części Dziadów 

przejawia się w konfrontacji romantyka z racjonalistą: 

                                                         

Każdy cud chcesz tłumaczyć; biegaj do rozumu… 

Lecz natura, jak człowiek, ma swe tajemnice, 

Które nie tylko chowa przed oczyma tłumu, 

z zapałem 

Ale żadnemu księdzu i mędrcom nie wyzna! (Dz, 68) 

  

 

Wampir reprezentuje tutaj „prawdy ukryte”, niewidoczne dla zmysłów. Rozmowa 

z nim, sama w sobie będąca gwałtem na prawach przyrody, stanowi najprostszą drogę do 
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 Co znamienne, w twórczości Mickiewicza niewiele jest przypadków takiego „skrajnego” 

indywidualizmu, niepowiązanego z patriotyczną walką i umiejscowionego poza orbitą więzi narodowych; 

według Michała Kuziaka taki rodzaj indywidualizmu Mickiewicz traktował wręcz jako chorobę swoich 

czasów, na którą najlepszym remedium jest poczucie więzi z narodem, zob. tenże, Wielka całość. Dyskursy 

kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006, s. 248. 
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 M. Janion, M. Żmigrodzka, IV część "Dziadów…, dz. cyt.,  s. 6. 
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 E. Nowicka, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] Swoi i obcy, pod red. tejże, 

Warszawa 1990, s. 26-27. 
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 M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, s. 141. 
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poznania „ducha natury, do życia uniwersalnego duchów i gwiazd
580

”, chociaż jest 

działaniem na krawędzi i obcowaniem z granicą „największej niewyrażalności – 

niewyrażalności śmierci
581

”. Dla romantyków oczywistym było, „że doświadczenie 

śmierci ukazuje specyfikę rozumienia dostępnego istocie ludzkiej i może doprowadzić do 

pełniejszego poznania nas samych
582

”. 

Śmierć stanowi najistotniejszą kategorię ontologiczną w przypadku wampira – jest 

immanentnie wpisana w fantazmat i nadaje mu kształt. Jej silne powiązania z krwią jako 

pokarmem, ale też środkiem do antynomijnej prokreacji, w której dawanie nowego życia 

łączy się z odbieraniem życia wiecznego, u Mickiewicza nie występuje. Jego słowiański 

upiór to synteza sił Erosa i Tanatosa – dwóch wielkich tajemnic, rządzących światem, 

tajemnic, które pragnęli odkryć romantycy. 

 

 
 

Caspar David Friedrich, Kobieta i mężczyzna kontemplujący księżyc. 

 

 

Połączeniem sfery libidalnej z tanatyczną jest Solim z ballady Arab Juliusza 

Słowackiego z 1830 roku. Tytułowy bohater utworu samotnie przemierza bezkresne stepy 
                                                           
580

 Kerner, cytat za M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna…, dz. cyt., s. 70. 
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 M. Janion, tamże. 
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 K. Częścik, Granice poznanego a świadomość granic w poznaniu [w:] Problemy współczesnej 

tanatologi. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. 10, Wrocław 

2006, s. 71. 
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w poszukiwaniu szczęścia, nie swojego jednak, lecz innych ludzi – po to, by je zniszczyć. 

Jest specyficzną realizacją koncepcji romantycznego indywidualizmu, zbudowaną na 

frenetycznej wizji samotnika – sadysty
583

, czerpiącego satysfakcję z pogardy dla ludzkich 

słabości, jakimi dla niego są pozytywne uczucia. Ta skrajnie negatywna, choć 

fascynująca w swej odmienności, patologiczna wręcz postać zestawiona została z 

wampirycznym
584

 kochankiem Solimem, który każdej nocy odwiedza swą ukochaną: 

 
„Mój luby”, rzekła, na piaskach spoczywa, 

A wiatr pustymi jego ciałem miota; 

Lecz skoro pierwsza błyśnie gwiazda złota, 

Dusza się jego od ciała odrywa, 

Ty nie wiesz! Nie wiesz! Jakem ja szczęśliwa! 

Jego duch w niebios niesiony błękicie, 

Przybywa do mnie, odzywa się w duszy
585

. 

 

Co znamienne, Arab, pragnąc zaspokoić swoją morderczą żądzę unicestwiania 

szczęścia i miłości, zabija Solima dwa razy – najpierw jako człowieka, następnie jako 

upiora, nawiedzającego swoją narzeczoną. Pierwsza zbrodnia nie wystarcza Arabowi, by 

ugasić jego pragnienie destrukcji, bowiem dziewczyna nadal jest szczęśliwa. Ukochany 

zakrada się do niej w czasie lunarnym, by poić się jej krwią, a równocześnie ofiarowuje 

jej cielesne spełnienie: 

 
Potem się zbliża i krwi krople pije; 

Ciężkie rozpaczy wydając westchnienie, 

A kiedy od niej błyśnie i odżyje, 

Gdy w nim już krążą mojej krwi strumienie, 

Widzę z rozkoszą, jak źródło wysycha (Ar, 82). 

 

W swej bezprecedensowej monografii kontekstów i koncepcji wampiryzmu 

w literaturze Maria Janion zwraca uwagę na status mężczyzn walczących z wampirami – 

reprezentują oni jasny, solarny świat pozytywnych wartości, w przeciwieństwie do 

krwiożerczych antybohaterów, symbolizujących mrok nocy i ułomność
586

. Słowacki 

całkowicie odwrócił ten model, czyniąc z pogromcy upiora postać jeszcze potworniejszą, 

swoiste zwyrodnienie romantycznych idei. Solim pomimo swego statusu, nikogo nie 

krzywdzi – karmiąc się krwią kochanki, tak naprawdę ją uszczęśliwia, dając jej krótkie 

chwile rozkoszy. Fakt, iż przy okazji „pasożytuje” na niej, zdaje się schodzić na drugi 
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 M. Ursel, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Powieści poetyckie, BN I 47, Wrocław 1986, s. XX. 
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 W tekście ballady ani razu nie padają słowa „upiór” lub „wampir”, lecz zachowanie Solima (picie krwi, 

kontakty cielesne) jednoznacznie wskazuje na jego status. 
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 J. Słowacki, Arab, [w:] tegoż, Powieści poetyckie, dz. cyt., s. 82. Kolejne cytaty lokalizuję: Ar, nr strony. 
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 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 134- 135. 
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plan, zwłaszcza w kontekście jego natury – by kontynuować nocne powroty na ziemię, 

musi pożywiać się krwią, gdyż bez nie istnieje. Zbrodnia, jakiej Arab dokonuje na 

Solimie, nie wynika z chęci zakończenia obrazoburczych, ocierających się o nekrofilię 

aktów pomiędzy kochankami, lecz z chorej żądzy zadawania ludziom cierpienia, co czyni 

go bohaterem jednoznacznie negatywnym, zaś Solima – moralnie ambiwalentnym. 

Wampir bowiem utrzymywał kobietę przy życiu, nawet jeśli ceną było wykorzystywanie 

jej, Arab natomiast doprowadził do jej śmierci – pośrednio, odbierając jej jedyny cel 

życia, czyli miłość lub jej resztki: 

Więc jeszcze szczęścia usnułaś budowę? 

 Zniszczę ją! Solim do ciebie nie wróci. 

Znalazłem trupa i odciąłem głowę, 

Upiór mogiły stepów nie porzuci, 

Teraz dziewica cienia nie zobaczy (Ar, 84). 

 

Solim staje się potrójną ofiarą – dwa razy odebrano mu życie, za trzecim razem to 

jego ukochana ponosi śmierć. Uczynienie z upiora, z zasady skorelowanego ze sferą 

demoniczną, istoty niewinnej, jest pewnym odwróceniem fantazmatu, zdaje się jednak nie 

wynikać z chęci ukazania przez Słowackiego jej skomplikowanej natury, lecz 

z odpowiadającego linii fabularnej ballady uwypuklenia okrucieństwa i szatańskiego rysu 

Araba: 

Na próżno czeka każdego wieczora 

I miała umrzeć w objęciach upiora, 

Przeze mnie — tylko umarła — z rozpaczy.. (Ar, 84). 

 

Śmierć w wyniku żałoby po utracie ukochanej osoby jest w balladzie 

wartościowana ujemnie w stosunku do unicestwienia ciała i, być może również i duszy, 

będącego rezultatem seksualnych kontaktów z wampirem. W ten sposób uczucie łączące 

Solima i jego narzeczoną wpisuje się w romantyczny kanon miłości po grób i poza grób, 

związku dwóch pokrewnych dusz, nastawionego, według platońskiej wizji, na 

transcendencję
587

. Warto też zauważyć, iż całkowita destrukcja Solima dokonała się 

poprzez odcięcie głowy, najskuteczniejszej, według ludowych przekazów, praktyki 

                                                           
587

 W. Sołowjow, Dramat życiowy Platona, tłum. J. Zychowicz, [w:] Tenże, Wybór pism, t. 3: W Drodze, 

Poznań 1988, s. 60. 
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antywampirycznej (zob. rozdz. 1)
588

, co jednoznacznie potwierdza jego wampiryczny 

status. 

„Wampirzą” perspektywę nieszczęśliwego uczucia przedstawił Słowacki 

w Kordianie. Tytułowy bohater, nazwany przez Leszka Liberę „upiorem – 

powrotnikiem”
589

, podobnie jak mickiewiczowski Gustaw, poświecił swoje życie w imię 

niespełnionej miłości, w którą się „nieszczęsną całym sercem wsączył
590

”. Wiersz, 

zamieszczony przez Kordiana w sztambuchu Laury, nie pozostawia złudzeń co do jego 

stanu: 

 

Luba, jam koło ciebie i z tobą i w tobie… 

Nie przychodzę wyrzucać ani przypominać, 

Ani śmiem błogosławić, ani chcę przeklinać; 

Przyśniło mi się tylko kilka pytań w grobie… (Krd, 49) 

 

Bohater nie ukrywa, iż jedynym celem jego pośmiertnej egzystencji jest 

przebywanie u boku ukochanej. Pozbawiony wyrzutów i skargi ton podmiotu lirycznego 

utworu wskazuje na jego niewzruszoność – jako trup bowiem nie odczuwa on silnych 

emocji – żalu, pretensji i złości - poza jedyną – pragnieniem nieustannego towarzyszenia 

Laurze. Owo pragnienie, niczym głód krwi, przyciąga go ku ziemskiemu życiu, tak jak 

uczucie do Maryli przyciągało Gustawa. Słowa Kordiana nie są jednakże rzeczywistym 

zapisem przeżyć upiora, a jedynie stylizacją
591

, pisząc je bowiem bohater mógł jedynie 

przewidywać, w jakim stanie znajdzie się po śmierci. Co znamienne, wziąwszy pod 

uwagę czas odczytania wiersza przez Laurę
592

, okazały się one prorocze. 

Stosunek Kordiana – upiora do Laury stanowi całkowite przeciwieństwo relacji 

Solima z narzeczoną. Bohaterowi Araba niewystarczającą była pamięć o ukochanej, ani 

też przebywanie w jej towarzystwie. Kwintesencją ich „związku” był akt płciowy, 

powiązany z czynnością wysysania krwi. Uczucie Kordiana do starszej od siebie kobiety 

pozostaje całkowicie platonicznie także po śmierci, co wynikać może z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, nie jest on wampirem sensu stricte – kostium wampiryczny służy jedynie 

podkreśleniu stanu jego duszy (może on być niematerialnym duchem albo też 

człowiekiem, który przeżył nieudaną próbę samobójczą i w ten symboliczny sposób 
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 O takim sposobie unicestwiania upiorów w tradycji Wschodu pisze sam Słowacki w przypisach; tenże, 
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zakończył pewien etap życia), po drugie zaś – jest bohaterem pozytywnym, bliskim sercu 

Słowackiego, w przeciwieństwie do egzotycznego i enigmatycznego Solima. Gustaw 

Bychowski uważa, iż w swej twórczości poeta gloryfikuje uczucie powiązane ze sferą 

duchową, odrzuca zaś miłość zmysłową
593

. Hołdując idei miłości niemożliwej do 

całkowitego spełnienia, Słowacki w pewien sposób afirmuje śmierć, gdyż „dopiero 

śmierć daje całe wyobrażenie o sile miłości, dopiero miłość ukazuje całą moc śmierci
594

”. 

Być może uczucie, by pozostać nieskażonym, musi zostać „przefiltrowane” przez 

tanatyczną perspektywę, z której wydaje się ono zarówno niemożliwe, jak i wieczne, 

niezmienne, co jest filarem romantycznego poglądu na istotę miłości. Kordian, pragnąc 

zachować status quo młodzieńca o czystym sercu, porzuca starania o przychylność Laury 

i pogrąża się w autodestrukcyjnych rozważaniach: 

 

Gwiazdy! polecę z wami po niebios szafirze! 

dobywa pistoletu 

Nabity — niechaj krzemień na żelazo pada… 

Ból, chwila jedna, ciemno — potem jasność błyśnie. 

Lecz jeśli nie zaświeci nic?… i ból przeminie? 

Jeśli się wszystko z chwilą boleści rozpryśnie? 

A potem ciemność… potem nawet ciemność ginie, 

[…] (Krd, 47-48) 

 

Dzięki samobójstwu Kordiana jego relacja z Laurą pozostała „krystaliczna” – 

nietknięta przez czas, okoliczności i prozę życia
595

, romantyczny wampiryzm zaś stał się 

narzędziem utrzymania statusu uczucia platonicznego. 

 

 

4.3. Pragnienie krwi a żądza zemsty, czyli patriotyczne upiory 

 

Drugą, obok miłości, kategorią opisującą fantazmat wampira w romantyzmie jest 

patriotyzm. Stanowi to wyjątek na tle literatur innych narodów, zwłaszcza literatury 

zachodniej, prezentującej ten typ bohatera bardzo literalnie, jako krwiożercze monstrum 

(Giaur Byrona) lub powracającego zza grobu kochanka/kochankę (Narzeczona z Koryntu 

Goethego). Polski wampir dziewiętnastowieczny nie jest nigdy postacią jednoznaczną i 

dosłowną, stanowi raczej kategorię symboliczną, obejmującą takie cechy jak poczucie 
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obowiązku, miłość do ojczyzny, pragnienie jej wyzwolenia spod jarzma niewoli, ale także 

typowo słowiańską dziką posępność i zdolność do czynów wielkich, lecz zarazem 

szalonych. Ponury, mroczny, zawieszony pomiędzy życiem i śmiercią, wampir stanowił 

doskonałą pożywkę dla romantycznych idei walki o wolność. Aby jego figura 

odpowiadała wymogom epoki, nadano mu nowe przymioty: buntowniczą naturę, 

niezgodę na zastany porządek i obsesję na punkcie śmierci. Aspekt krwi uległ zespoleniu 

z walką narodowo – wyzwoleńczą, miłości – z uczuciem do zranionej ojczyzny, zaś nocy 

– z opętaniem ideą wolności.  

Wielkim mścicielem romantyzmu jest Konrad, bohater III części Dziadów, 

stanowiący kolejne wcielenie Upiora – Gustawa – Więźnia. W swej słynnej pieśni, 

zwanej potocznie „wampiryczną
596

” ze sceny I aktu I, wykonanej w klasztorze ojców 

Bazylianów, bohater animizuje ją, przypisując jej cechy wygłodniałego krwiopijcy: 

 

                                                         Pieśń ma była już w grobie, już chłodna;  

Krew poczuła: z pod ziemi wygląda  

I jak upiór powstaje krwi głodna  

I krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda.  

Tak! zemsta, zemsta na wroga,  

Z Bogiem — i choćby mimo Boga. (Dz, 157) 
 

Utwór ten należy do liryki tyrtejskiej, której nadrzędnym celem jest afirmacja 

własnego narodu i nawoływanie do walki w jego obronie
597

. Znamiennym jednak 

pozostaje fakt, iż wykonany zostaje on w momencie transformacji – pieśń Konrada nie 

jest już żywą i radosną, lecz martwą i mroczną, przywołującą konotacje z nocą, grobem i 

rozkładem. Skoro umarła, musiała kiedyś żyć – jej powtórne narodziny są jednak 

pozorne, gdyż uległa ona wampiryzacji, zatracając w ten sposób na przykład zdolność 

panowania nad swoimi instynktami („krew poczuła; spod ziemi wygląda”) . Impulsem do 

jej przebudzenia stał się powiązany silnie z walką zapach krwi, który zmusza ją do 

powrotu między żywych, co na poziomie dosłowności oznacza apel do boju. Według 

Pigonia „upiór w pieśni Konrada jest bliższy dawnych wyobrażeń ludowych niż Upiór 

z II części poematu
598

”, gdyż odrzuca płaszcz nieszczęśliwego kochanka i ukazuje pełnię 

grozy kryjącej się w ludowym wyobrażeniu upiora, czyli istoty na wpół zwierzęcej, 

kierującej się jedynie swym pierwotnym instynktem, czyli głodem krwi. 
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Spożywanie jej jednak nie stanowi dla pieśni – wampira celu samego w sobie, 

powiązane jest z pragnieniem zemsty na wrogach ojczyzny. Taka motywacja działań 

wampira pojawia się często nie tylko w ludowych opowieściach, ale też w literaturze, 

o czym pisał Michał Wolski: „Najczęstszą i najefektowniejszą metodą – z punktu 

widzenia celowości egzystencji krwiopijcy – jest obdarzenie go skłonnościami do 

silnych, lecz zarazem bardzo ludzkich i żywych emocji. Dotyczy to szczególnie 

namiętności obecnych od początku istnienia kultury, takich jak miłość czy zemsta
599

”. W 

Przypadku Konrada jest to zemsta z pogranicza herezji i to w obu kierunkach: „Z Bogiem 

– i choćby mimo Boga”. Pierwsze rozwiązanie, choć uwarunkowane oczywistymi 

przesłankami, dalekie jednak jest idei chrześcijańskiego miłosierdzia, z czego bohater 

zdaje sobie sprawę, proponując drugą drogę, pozbawioną już całkowicie Bożego 

błogosławieństwa. Stanowi ona „gest przekroczenia chrześcijańskiego porządku 

moralnego
600

” i stawia się w prostej opozycji do biblijnego przesłania posłuszeństwa 

Bogu. W ten sposób, sprzeciwiając się bożemu porządkowi, pieśń nabiera jeszcze 

bardziej wampirycznych cech – staje w kontrze do nienaruszalnych praw
601

, sprzeciwia 

się pewnemu porządkowi, co przydaje jej diabolizmu. Dla Konrada ojczyzna staje się 

nową świętością, a walka w imię jej wolności – nową religią, odbierającą trzeźwość 

myślenia: 

 

Ojczyzna może być wówczas odbierana jako „ciemna strona”, jako bezwzględna, okrutna, 

demoniczna rywalka wszelkich innych obiektów uczuć, jako bóstwo groźne i wszechwładne (…) Ten, kto 

oddawał się takiemu wyobrażeniu ojczyzny, mógł przekroczyć granice racjonalnie pojmowanej świętości, 

obowiązku i popaść we władzę demona, wymagającego ofiary absolutnej
602

. 

 

Chociaż III część Dziadów „wyrosła też z ducha chrześcijaństwa, jako jeden 

z wielkich poematów religijnych
603

”, to dochodzi w niej do swoistego przekroczenia 

granicy wiary. W szaleństwie patriotycznego uniesienia Konrad dał się porwać nowemu 

bogu – ojczyźnie, co uniemożliwiło mu, przynajmniej na początku dramatu, przyjęcie 
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 M. Wolski, Wampir…, dz. cyt., s. 181. 
600

 M. Janion, Polacy i ich wampiry, dz. cyt., s. 49. 
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 Konotacje wiary/religii z patriotyzmem są silnie zakorzenione w polskiej kulturze od czasów 

siedemnastowiecznych. Zob. S. Roszak, Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczypospolitej, [w:] 

Wychowanie patriotyczne. Tradycja i wyzwania współczesności, Toruń 2006, s. 12-20; A. Samsel, W kręgu 

polskich wartości narodowych, [w:] Patriotyzm a wychowanie, pod red. E. J. Kryńskiej, J. Dąbrowskiej, A. 

Szarkowskiej, U. Wróblewskiej, Białystok 2009, s. 274-284. 
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 M. Janion, Polacy i ich wampiry, dz. cyt., s. 10. 
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 J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej. Tom drugi (1831-1918), Wrocław 1960, s.24. 



168 
 

ofiarniczo – mesjańskiej koncepcji patriotyzmu
604

. Konrad, stanowiący desygnację 

samego autora w tekście
605

, posiada jego poglądy na kwestię wiary i dogmatyzmu, 

a „Religijność Mickiewicz – acz głęboka – ma rysy bardzo indywidualne i daleko 

odbiega niekiedy od katolickiej ortodoksji
606

”. Zwampiryzowany przez pieśń lub 

odwrotnie, sam wampiryzujący ją Konrad staje więc po „ciemnej stronie”, w niej 

szukając oparcia i ratunku: 

 

I Pieśń mówi: ja pójdę wieczorem, 

Naprzód braci rodaków gryźć muszę, 

Komu tylko zapuszczę kły w duszę, 

Ten jak ja musi zostać upiorem. 

Tak? zemsta, zemsta, etc, etc, (Dz, 157) 

 

 

Mściwa, pogańska pieśń zemsty nie poprzestaje jednak na samotnej walce 

i prowokuje, zmusza wręcz współrodaków do podjęcia działania. Czyni to kąsając ich, 

zapuszczając „kły w duszę”, co stanowi nawiązanie do popularnej teorii, że człowiek 

ugryziony przez upiora sam się nim staje. Pieśń Konrada ma moc wampiryzowania 

poprzez słowa – wyrażone w nich idee mają skłonić do refleksji nad fatalną sytuacją kraju 

i w efekcie popchnąć do walki za ojczyznę.  Popchnięty do ostateczności, znajdujący się 

już w okowach szaleństwa „wampiryczny bohater niczym poeta agitator popularyzuje 

strategię agresywnej perswazji wobec współrodaków
607

”. Co znamienne, pieśń 

największą moc ma po zapadnięciu zmroku, co znów koresponduje z ideą upiora jako 

nocnego drapieżnika, którego siły za dnia słabną lub wręcz całkowicie zanikają. 

Powtarzane niczym refren słowa kończące każdą strofę ukazują stopień zaangażowania 

Konrada w powzięty plan, chorobliwego wręcz zafiksowania na punkcie zemsty. Jej 

rozprzestrzenianie się zaś można porównać do zarazy – przekazywanej poprzez krew, 

która dla starożytnych „w sposób mistyczny łączyła się z życiem i śmiercią, była 
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  W. Grzeszczak, Idea śmierci i odrodzenia w III części „Dziadów Adama Mickiewicza, Zagórów 1998, s. 

49. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 
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Dziadów?, [w:] Przegląd Humanistyczny, nr 2, Warszawa 1991, s. 23-31 
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 E. Morawiec, Religijne inscenizacje Dziadów w teatrze polskim w latach -1980, [w:] Dramat i teatr 

religijny w Polsce, pod red. I. Sławińskiej, W. Kaczmarka, Lublin 1991, s. 181. 
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 V. Wróblewska, Mściciel, kochanek, odmieniec. Wizerunki wampira w literaturze polskiej, [w:] 

„Literatura ludowa”, nr 1(56), Wrocław 2021, s. 37. 
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potężnym i złowróżbnym symbolem przemocy i zła, winy i nadchodzącej kary
608

”. Owa 

wampiryczna „zaraza” wywołujące u słuchających pieśni, czyli ukąszonych jej słowami, 

gorączkę szaleństwa: 

 

Obok „patriotów – wariatów”, Rejtanów, którzy zaczynali od szaleństwa „metaforycznego”, a 

kończyli na rzeczywistym: obok Wallenrodów, którzy pod maską służących wrogowi pobożnych rycerzy 

skrywali podstępny, zdradziecki jego unicestwienia i zagłady, pojawiły się obce, samotne, krwiożercze 

wampiry – wilkołaki, pragnące sycić do woli swą rozszalałą, rozpaczliwą zemstę
609

. 

 

 

Pomimo owej gorączki Konrad zdaje sobie jednak sprawę, iż nie wystarczy 

pokonać wroga raz, zabijając go, lecz trzeba jeszcze zabezpieczyć się przed jego 

ponownym odrodzeniem się w postaci upiora właśnie: 

 

Potem pójdziem, krew wroga wypijem, 

Ciało jego rozrąbiem toporem: 

Ręce, nogi goździami przybijem, 

By nie powstał i nie był upiorem. (Dz, 157) 

 

 

 

W ten przewrotny sposób bohater wampiryczny sam staje się pogromcą 

przyszłych wampirów. Narzędzia i sposoby, których zamierza użyć, sięgają 

zakorzenionych głęboko w świadomości ludowej przekonań i przesądów, takich jak 

przebicie domniemanego upiora osikowym kołkiem
610

 lub poćwiartowanie jego ciała
611

. 

Sam Mickiewicz w swoich wykładach wspomniał praktykę odcięcia głowy trupa 

podejrzewanego u wampiryzm i przybicie jego ciała gwoźdźmi do trumny
612

. Ostatni 

sposób przywodzi konotacje nowotestamentowe – przygważdżanie rąk i nóg do drewna 

odwołuje raczej do ukrzyżowania Chrystusa niż do praktyk antywampirycznych. Pieśń 

Konrada nie przebija piersi ani też głowy upiora, czyli jego tradycyjnie słabych punktów, 

lecz dokonuje swoistego ukrzyżowania, co stanowi inwersję biblijnej wizji. Jezus 

pozwolił się ukrzyżować, by zstąpić do piekła i pokonać Szatana, a następnie 

zmartwychwstać i otworzyć drogę do życia wiecznego dla wszystkich ludzi. Pieśń zemsty 
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 Hasło „krew”, [w:] L. Ryken, J. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. Kościuk, 
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również pragnie zejść do samego piekła, lecz po to, byodebrać wrogom przywilej 

nieśmiertelności z obawy przed ich ponownym przebudzeniem w postaci upiora: 

 

Z duszą jego do piekła iść musim, 

Wszyscy razem na duszy usiędziem, 

Póki z niej nieśmiertelność wydusim, 

Póki ona czuć będzie, gryźć będziem. 

Tak! zemsta, zemsta,etc. Etc. (Dz, 157) 

 

Wizja ukrzyżowanego wroga koresponduje z obrazem ukrzyżowanego narodu 

z widzenia księdza Piotra. To połączenie chrześcijańskiej symboliki ze stricte pogańską 

daje efekt niezwykle świeży, również i dzisiaj, rodzi także pytanie – czy Konrad działa 

pod wpływem boskiego natchnienia czy też zostaje opętany przez ciemne moce? Pieśń, 

którą śpiewa, jest wprawdzie na wskroś pogańska, podobnie jak środki, którymi pragnie 

odzyskać niepodległość ojczyzny, jednak sam cel pozostaje uświecony mesjanistyczną 

wykładnią cierpienia i odkupienia
613

. Oczywiście w dalszej części dramatu formuła 

patrioty – wampirycznego szaleńca okazuje się być niewystarczającą, a elementy 

pogańskie ustępują miejsca symbolice chrześcijańskiej. Taka kolejność ukazuje proces 

dorastania do pewnych idei, proces iście romantyczny w swej wymowie – sięgając do 

mrocznych, przedchrześcijańskich początków państwa polskiego można wynieść naukę i 

oręż przydatne w walkach toczonych w XIX wieku. Słowiańszczyzna, spersonifikowana 

pod postacią upiorów, strzyg, nocnic i wszelkiej maści demonów, staje się, w ten sposób, 

nauczycielką Polaków i dopełnieniem Polskości, zdominowanej w kulturze przez 

chrześcijaństwo.  

Postacią w zamierzeniu autora antagonistyczną do Konrada
614

, a jednak szalenie 

mu bliską pod względem egzystencjalnym jest Kordian, tytułowy bohater dramatu 

Słowackiego. O jego statusie dowiadujemy się nieco już z samego motta utworu, którym 

poeta uczynił fragment własnego poematu Lambro: 
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 Kwestię opętania Konrada porusza między innymi B. Dopart i M. Dalman; zob. M. Dalman, Bóg i 

człowiek w świecie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Gdańsk 2008. 
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 Niektórzy badacze dostrzegają jednak podobieństwo ideowej wymowy Kordiana i Dziadów. Manfred 

Kridl twierdzi: „Chrystus Mickiewicza przetłumaczony na język prozy nie oznacza nic innego, jak 

Winkelried Słowackiego. Są to tylko dwie rozmaite transpozycje poetyczne tego samego pojęcia, tj. 

poświęcenia się za „narody”. I jedna i druga postać poświęca się za drugich, i w jednym, i w drugim 

wypadku skutkiem tego poświecenia jest wolność (przyniesiona rodakom czy narodom). Różnica jest tylko 

w formie poświęcenia się. Winkelried ginie w walce, Chrystus umiera na krzyżu. Ogólnie, abstrakcyjnie 

wziąwszy, jest to niewątpliwie różnica zasadnicza - ale znika ona zupełnie, jeżeli ją zastosujemy do sprawy 

polskiej, ściśle wziąwszy, do sprawy powstania listopadowego, jego wrażenia i skutków wśród ludów 

Europy”. Zob. tenże, Antagonizm wieszczów, Warszawa 1925, s. 115. 
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Więc będę śpiewał i dążył do kresu; 

Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce. 

Tak Egipcjanin w liście z aloesu, 

Obwija zwiędłe umarłego serce; 

Na liściu pisze zmartwychwstania słowa; 

Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, 

Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa, 

W proch nie rozsypie... Godzina wybije, 

Kiedy myśl słowa tajemną odgadnie, 

Wtenczas odpowiedź będzie w sercu - na dnie. (Krd, 2) 

 

Fragment ten wskazuje na tematykę całego utworu, jaką jest „stan ciągłego 

zawieszenia między życiem a śmiercią, między ideą wolności a realiami niewoli
615

”. Ta 

oscylacja pomiędzy skrajnymi punktami świadczy o liminalności bohatera, czyli jego 

odosobnieniu, niezdefiniowanej tożsamości i nieokreślonej przynależności do miejsca 

i czasu. Egzystencjalna labilność stanowi immanentną cechę wampira, istoty ze swej 

natury zawieszonej pomiędzy sferą nocy i dnia. Tak jak ludowe upiory, niemogące 

zaznać spokoju po żadnej ze stron, Kordian wszędzie czuje się wyobcowany. Brak 

mocnego zespolenia z życiem „tu i teraz” skutkuje pragnieniem własnej śmierci, 

mającym dwa źródła – nieszczęśliwą miłość do Laury
616

 oraz brak konkretnego celu. 

Według Marii Janion „miłość romantyczna w sposób konieczny sąsiaduje ze śmiercią, 

jest miłością śmierci, bywa śmiercią
617

”, co naturalnie predestynuje Kordiana do 

tragicznego końca, jednak brak spełnienia w zakochaniu potęguje poczucie wewnętrznej 

pustki. Bohater zatraca się w romantycznej wizji duchowego zaspokojenia, mającego 

postać czynów wielkich i heroicznych, w przeciwieństwie do bezcelowej i marnej 

egzystencji codzienności. Onieśmielony wojennymi wspomnieniami sługi Grzegorza 

i przytłoczony smutkiem spowodowanym chłodem ze strony Laury odczuwa „jaskółczy 

niepokój” desperacko poszukuje idei, za którą i której mógłby się poświęcić: 

 

Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, 

Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści; 

Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy. 

Celem uczuć, zwiędnienie; głosem uczuć, szumy 

Bez harmonii wyrazów... Niech grom we mnie wali! 

Niech w tłumie myśli, jaką myśl wielką zapali... 

Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, 

Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj... 

Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, 

A stanę się téj myśli narzędziem, zegarem, 

Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, 

Rozdzwonię wyrazami, i dokończę życiem.(Krd, 27-28) 
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 M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006, s. 146. 



172 
 

 

 

Kordian, pozbawiony siły, nawiedzany uporczywymi myślami o śmierci, stanowi 

wampiryczną reprezentacją ludzkiej natury – jej ciemnej i podatnej na zakusy zła strony. 

Wampiry, ogołocone z życiodajnej energii, jej właśnie najbardziej zazdroszczą żywym i 

ją odnajdują we krwi. Aby tego dokonać, najczęściej zabijają. Bohater Słowackiego 

uzyskał witalne moce w ten sam sposób – pozbawiając życia, aktu tego jednak dokonał, 

dosłownie i symbolicznie, na samym sobie. Sam będąc prześladowanym tanatycznymi 

wizjami
618

, Słowacki nasycił Kordiana atmosferą onirycznego spotkania z ostatecznością: 

 

Nabity – niechaj krzemień na żelazo pada... 

Ból, chwila jedna, ciemno – potém jasność błyśnie. 

Lecz jeśli nie zaświeci nic?... i ból przeminie? 

Jeśli się wszystko z chwilą boleści rozpryśnie? 

A potém ciemność... potém nawet ciemność ginie, 

Nic – nic – i sobie nawet nie powiem samemu, 

Że nic nié ma – i Boga nie zapytam, czemu 

Nic nié ma?... Ha! więc będę zwyciężony niczém?... 

Śmierć patrzy w oczy moje dwustronnym obliczem, 

Jak niebo nad głowami i odbite w wodzie... 

Prawda, lub omamienie – lecz wybierać trudno, 

Gdzie nie można zrozumieć... (Krd, 48) 

 

 

 

Egzystencjalne dylematy nie opuszczają Kordiana nawet w chwili popełniania 

samobójstwa, gdyż snuje on refleksje na temat losu człowieka po śmierci. Poddaje w ten 

sposób w wątpliwość chrześcijańską wizję post mortem, co znów przybliża jego kreację 

ku wampirycznej stylizacji
619

. Pewien natomiast pozostaje faktu, iż nawet po śmierci 

ciała  będzie nadal odczuwał tęsknotę i pragnienie przebywania w pobliżu Laury: 

 

Luba, jam koło ciebie i z tobą i w tobie... 

Nie przychodzę wyrzucać ani przypominać, 

Ani śmiem błogosławić, ani chcę przeklinać; 

Przyśniło mi się tylko kilka pytań w grobie... (Krd, 49) 
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 K. Ziemba, Mistycznego Słowackiego marzenie hermeneutyki śmierci, [w:] Style zachowań 

romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 
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Dokonana na górze Mont Blanc transformacja bohatera jest przemianą totalną, 

prowadzącą od mroków życia blisko ziemi do niebiańskich wyżyn człowieczeństwa
620

. 

Kordian metaforycznie zmartwychwstaje, powraca do istnienia, ale już nowego, innego. 

Wspięcie się na szczyt odzwierciedla odejście od profanum do sacrum, od goryczy 

rozczarowującej egzystencji ku doznaniom metafizycznym: 

 

Uczucia po światowych opadały drogach… 

Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem… 

Wiara dziecinna padła na papieskich progach… 

Nic – nic – nic – aż w powietrza błękicie 

Skąpałem się… i ożyłem. 

I czuję życie! (Krd, 69) 
 
 

 

Jednak „opowieść o wampirach tworzy alternatywną historię ludzkości, w której 

śmierć i zmartwychwstanie uzyskują własną odrębną wykładnię
621

”. Taką odwróconą 

wersję losów Kordiana przedstawił Marek Troszyński
622

, który zinterpretował je jako 

demoniczną wędrówkę, zapoczątkowaną samobójstwem. Dokonując go, Kordian staje się 

Kainem (stąd kainowe znamię), a więc bratobójcą, mordercą, a jego czyn – szatańską 

inicjacją, zapowiedzianą przez Szatana w Przygotowaniu. Kulminacyjnym momentem 

mrocznej drogi bohatera jest oczywiście monolog na Mont Blanc, w trakcie którego 

zostaje on opętany przez Mefistofelesa, czego dowodem mają być wypowiedziane 

później słowa „Jestem cały i jeden” (Krd, ). Niewątpliwie improwizacja pełna jest 

sprzecznych emocji, takich jak zwątpienie i nadzieja, rozpacz i euforia, bohater zaś 

miesza „Boskie dobro i miłosierdzie z Szatańskim złem, zbrodniczym czynem
623”. 
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Adam Setkowicz, Ilustracja do „Kordiana” Juliusza Słowackiego, 1930. 

 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż cały świat przedstawiony w dramacie 

nosi znamiona szatańskiego planu. Począwszy od zebrania demonicznych istot w górach 

pod Krakowem i makabryczny opis zegara świata, poprzez tułaczy los Kordiana, w 

którym przewodnikami są mu kolejne wcielenia Szatana (dozorca, Wioletta, papuga), aż 

po klęskę bohatera. Wynika ona po części z zaślepienia własną wielkością
624

, po części 

zaś z pewnością z usidlenia przez zbrodniczą myśl. Strach i Imaginacja, atakujące 

Kordiana w kluczowej scenie próby zamachu na życie Cara, są bez wątpienia 

wysłannikami Szatana, mającymi na celu dopełnić aktu samozagłady bohatera. Cała wizja 

historii, która wyłania się z kart utworu, stanowi wypaczony, sparodiowany obraz 

rzeczywistości dziewiętnastego wieku. Motorem tych zniekształceń jest oczywiście 

Szatan, działający w opozycji do Chrystusa, który za narzędzie do realizacji swojego 

planu wybrał rozdartego wewnętrznie i trawionego chorobą romantyzmu Kordiana
625

. W 

ten sposób bohater Słowackiego staje się, nieświadomie, przeciwnikiem eschatologicznej 

wykładni dziejów, niczym późniejszy o ponad siedemdziesiąt lat stockerowski hrabia 

Dracula
626

.  

                                                           
624

 Marek Troszyński nazywa przekonania Kordiana „złudą, szatańskim dziedzictwem”. Zob. tenże, 

„Kordian”…, dz. cyt., s. 148. 
625

 K. Biliński, „Kordian” i szatańska…, dz. cyt., s. 36. 
626

 Zob. R.2.1, s. 48-49. 
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Kordian, jak każda postać wampiryczna, związana jest głęboko z nocą, która 

„może oznaczać przypływ niepokojących myśli i emocjonalnego cierpienia
627

”. Sam 

zapowiada Laurze, że w przyszłości będzie jej towarzyszył niczym cień, ale tylko nocą: 

 

Pani! Gdy kiedyś! Kiedyś! Twarz księżyca biała 

Błyśnie wśród chmur lecących na jesiennym niebie, 

Będziesz mój cień natrętny odpędzać od siebie. (Krd, 46) 

 

 

Bohater przywołuje w tym opisie „czas lunarny [który] łączy wampira ze sferą 

nocy, ciemności, podziemi, a także ze szczególnym sposobem pojawiania się 

znikania
628

”. Księżyc, w tradycji łączony ściśle z wampirzą egzystencją, towarzyszy mu 

zarówno podczas miłośnych uniesień, jak i szalonej próby zabicia Cara, stanowiąc swego 

rodzaju przekleństwo: 

 

To modlitwa turecka, jak księżyc dwurożna, 

Jednym rogiem zabija wroga, drugim siebie... (Krd, 119) 

 

To księżyc wyznacza czas rozpoczęcia demonicznej debaty w chacie 

Twardowskiego, jego światło zaś wydobywa z mroku gabinetu carską koronę, budząc 

u Kordiana nieznany wcześniej strach. Pojawienie się lunarnego blasku zwiastuje klęskę 

bohatera, a zarazem triumf zła: 

 

Grzmi o dachy pałacu... grzmi... a księżyc świeci! (Krd, 107) 

 

 

O silnym zespoleniu Kordiana z księżycem świadczy również fakt, iż Ksiądz 

postanawia uczcić pamięć o nim, sadząc w przyklasztornym ogrodzie „różę miesięczną” 

(Krd, 137), która, co znamienne, ma zakwitnąć „w chłodzie / posępna, blada” (Krd, 137), 

a więc, w domyśle, ma przypominać bohatera. 

 

                                                           
627

 Hasło „noc”, [w:] L. Ryken, J.C. Wilhait, T. Longman III III Tremper, Słownik symboliki biblijnej, dz. 

cyt., s. 604. 
628

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 136. 
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Caspar David Freidrich, Uttewalder Grund, ok.1825. 

 

Motyw ciemności, mroku, odgrywa w całym utworze istotną rolę – o ile 

wydarzenia dramatyczne, pełne napięcia, rozgrywają się w ciągu dnia, o tyle noc stanowi 

znak wkroczenia na scenę wszelkich zjawisk tajemniczych i nadprzyrodzonych
629

. Co 

znamienne, dramat nie zawsze operuje opozycją światło – mrok odpowiadającą 

zwyczajowo parze dobro – zło: 

 

Czas Szatana” sprawił, że w świecie ziemskich zdarzeń Kordiana niezwykle często światło splata 

się ze złem (tak jest w scenie 2 aktu III, gdy blask kandelabrów sankcjonuje niejako koronację Mikołaja II 

na Króla Polski), a ciemność z dobrem (daje ona schronienie spiskowcom w lochach kościoła St. Jana -

scena 4 aktu III, chroni także Kordiana zmierzającego do sypialni Cara - scena 5 aktu III)
630

. 

 

W ten sposób Słowacki po raz kolejny, nawiązując do spotkania diabłów 

i czarownic w Przygotowaniu, odwraca pewien przyjęty, tradycyjny schemat, co 

potwierdza kreacja głównego bohatera. Kordian, tak jak każda istota wampiryczna, „jawi 

się jako osobnik szalony, bo gwałtowanie naruszający ustalony porządek
631

” – taki, w 

                                                           
629

 L. Ignaczak, Semantyka światła w „Kordianie” J. Słowackiego o świetlnych znakach, [w:] „Prace 

polonistyczne”, nr 44, Łódź 1988, s. 196. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistycz

ne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-

s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf (dostęp z dnia: 11 

VIII 2021r.). 
630

 Tamże, s. 198. 
631

 A. Kowalczykowa, Romantyczni…, dz. cyt., s. 54. 

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
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którym tabu tanatyczno – erotyczne wyznacza granice, a które romantycy usilnie pragnęli 

przekroczyć.  

Tematykę pandemonium walki, ukazanej w fantastycznym kostiumie wampira 

poruszył w wydanym w 1902 roku tomie W mroku gwiazd Tadeusz Miciński. Ten poeta – 

wizjoner, profeta, mag i natchniony geniusz
632

 o niezwykłej wyobraźni nasycił swoją 

twórczość baśniowo – mrocznymi, niepokojącymi obrazami przepełnionymi istotami 

magicznymi, w tym maszkarami, chimerami, syrenami, smokami, wilkołakami 

i wampirami właśnie
633

. 

Znajdujący się w zbiorze In loco tormentorum wiersz Wampir 

w nadrealistyczny sposób przedstawia migawki z jednej nocy, naznaczonej odgłosami 

„armat spiżowych”, „pjanych rot” i „rżniętych miast
634

”. Tym przerażającym 

dźwiękom, bardzo plastycznym w odbiorze
635

, odpowiada, niczym echo „serce 

krwawe”, które współodczuwa cierpienie mordowanych ludzi i niszczonych 

budynków. Tytułowy wampir nie może jednak uczynić nic więcej poza przeżywaniem 

tego, co dzieje się na ziemi – być może jest on poległym żołnierzem, z powodu 

nienawiści i/lub chęci zemsty przemienionym w monstrum, a być może porównanym 

do wampira jedynie z powodu nawiązania do krwi. Jego zachowanie wszakże nie ma 

wiele wspólnego zarówno z ludowym, jak i stereotypowym wyobrażeniem 

upiora/wampira – nie nawiedza ludzi, nie wysysa krwi, zabija zaś lub pragnie zabijać 

jedynie wrogów. Powtarzające się niczym refren wyrażenie „serce krwawe” budzi 

wielorakie konotacje - związane z walką, przemocą i rozlewem krwi, rozpaczą i 

cierpieniem, jak również z wampiryzmem. Tytułowa postać nie została przedstawiona 

w sposób bezpośredni, lecz za pomocą apokaliptycznych obrazów końca świata. 

                                                           
632

 Tak określali Micińskiego jemu współcześni, chociaż nie wszyscy byli przychylni jego skomplikowanej 

i niełatwej twórczości – nazywano go bowiem także epigonem, fałszywym prorokiem czy szarlatanem. 

Zob. T. Wróblewska, Recepcja, czyli nieporozumienia i mistyfikacje, [w:] Studia o Tadeuszu Micińskim, 

pod red. M. Podrazy – Kwiatkowskiej, Kraków 1979, s. 7–83. 
633

 O fantastycznym świecie fauny w twórczości autora W mroku gwiazd zob. M. Kurkiewicz, Niesamowite 

młodopolskie bestiarium – świat fauny w prozie Tadeusza Micińskiego (Rekonesans), [w:] Czytać Tadeusza 

Micińskiego. Studia, pod red. A. Czyża, M. Pliszki, S. Sobieraja, Siedlce 2016, s. 109-136. 
634

 T. Miciński, Poezje, opr. J. Prokop, Kraków  b.r.w., s. 114. Wszystkie cytaty pochodzą z tej strony. 
635

 O muzyczności w utworach Micińskiego zob. M. Jastrząbek, Muzyka w dramatach Tadeusza 

Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci  

Księcia Józefa Poniatowskiego, [w:] „Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1 (15), s. 58-76. Artykuł dostępny 

w Internecie pod adresem:  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Unive

rsitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-

t15/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-t15-s58-

76/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-t15-s58-76.pdf (dostęp z dnia: 14 VIII 

2021 r.). 
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Według Jana Prokopa przypomina ona szatana, przynoszącego światu zagładę
636

 – jest 

to interpretacja niwelująca wszelkie powinowactwo Wampira z pierwiastkiem 

człowieczym, którego jednak nie sposób odrzucić, zważywszy na bardzo ludzkie 

zachowania bohatera, takie jak szloch, rozpacz czy modlitwa. Szczególną uwagę 

przykuwa owo ostatnie, zdające się stać w sprzeczności z demoniczną naturą wampira. 

Istota przynależąca do sfery mroku, do gwardii Lucyfera i równocześnie modląca się 

stanowi oksymoroniczne zestawienie. Nie wiadomo jednak, do kogo zwraca się 

Wampir – być może wcale nie do Boga, a do Jego odwiecznego wroga, na co 

wskazywałby początek utworu: 

 

Modlą się duchy ciemnych wód – 

modli się serce krwawe. 

 

 Postępowanie analogiczne z zachowaniem „duchów ciemnych wód” świadczy 

o powiązaniu Wampira z innymi istotami ze świata mroku. Jednak wersy jedenasty i 

dwunasty odwracają tę sytuację – „serce krwawe” ulega zgaszeniu, które można 

rozumieć jako jego unicestwienie, przez inne wampiry: 

 

 

Wampiry gaszą wieczność gwiazd 

i gaszą serce krwawe. 

 

 

Brak jednoznacznego określenia statusu tytułowego Wampira jest 

charakterystyczne dla autora W mroku gwiazd, którego wirtuozeria „nie polega wcale na 

skrystalizowaniu obrazów, lecz na ich zmąceniu
637

”. Rzeczywistość kreowana przez 

Micińskiego jest zawsze wielopłaszczyznowa, drgająca żywymi i niepokojącymi, 

niejednoznacznymi wyobrażeniami. W Wampirze pojawiają się typowe dla jego 

twórczości kontrasty kolorystyczne – tutaj czerni i czerwieni. Organizujące przestrzeń 

utworu barwy przenikają się. „Ciemne wody”, „wnętrzności mogił”, czy gaszenie światła 

gwiazd tworzą czarną stronę rzeczywistości, zorganizowanej wokół czerwieni, 

ewokowanej poprzez ciągłe odwoływania do krwi. Kolory te odpowiadają tematyce 

utworu – wizjom wojny, cierpienia i hańby, są też ze sobą nierozerwalnie powiązane – 

gdy kończy się noc, czas panowania mroku, czerwień również ulega unicestwieniu: 

                                                           
636

 J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, b.m.w. 1978, s. 204. 
637

 B. Leśmian, W mrokach złotego pałacu, [w:] tegoż, Szkice literackie, opr. J. Trznadel, Warszawa 1959, 

s. 147 (pierwodruk: „Kurier Warszawski” 1909, nr 158). 
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Wtem triumfalnie zapiał kur –  

i pękło serce krwawe. 

 

Tytułowy wampir został wpisany w ramy czasu lunarnego, zarówno dosłownie, 

jak i metaforycznie – wraz z nastaniem dnia kończy się żywot Wampira, tak samo jak ze 

sceny znika wszystko, co surrealistyczne i niełatwe do zdefiniowania. Noc u Micińskiego 

stanowi zawsze obszar tajemnicy, fantasmagorycznych wizji i nienazwanej grozy. Jej 

ustąpieniu towarzyszy powrót rzeczywistości łatwej do określenia, w której nie ma 

miejsca na niedopowiedzenia i niejasności, takie jak egzystencja istoty z pogranicza 

folkloru i baśni. 

Romantyczna wizja walki w wampirycznej interpretacji nie kończy się wraz 

z epoką, o czym świadczy omówiony utwór Micińskiego czy dzieła powstańców po roku 

1863
638

, ani też z wiekiem dziewiętnastym. Zdaniem Marii Janion jej reminiscencją jest 

wiersz Władysława Broniewskiego Ballada o placu Teatralnym
639

. Narrator utworu 

wędruje w nocnej mgle poprzez tytułowy plac, będąc świadkiem (zapewne nie po raz 

pierwszy w swoim życiu) krwawych wydarzeń, jakie rozegrały się w stolicy na 

przestrzeni pierwszej połowy XX wieku: 

 

                                                        W dwudziestym сzwаrtуm, piątym, szóstym  

ja bуłеm w tłumie wśród masakry: 

nа placu zakrwawionym, pustym, 

pozostał cień, со świat mi zakrył, 

                                                        (…)
640

 

 

W utworze brak doprecyzowania, o jakich wydarzeniach mowa. „Jest poniekąd 

obojętne, który maj poeta zapamiętał najwyraźniej, ponieważ podobne sytuacje 

powtarzały się wielokrotnie
641

”. Istotne jest, że towarzyszy mu zawsze „Cień”. Ów upiór 

nawiedzający narratora stanowi swoistą syntezę wrogów i zdrajców narodu. Jego 

                                                           
638

 M. Janion, Wobec zła, dz. cyt., s. 53. 
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 Taż, Wampir…, dz. cyt., s. 550-553. 
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 W. Broniewski, Ballada o Placu Teatralnym, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, pod red. A. Biskupskiego, 

Łódź 1980, s. 109. Kolejne cytaty lokalizuję: BPT, numer strony. 
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 A. Lam, Broniewski w środku życia, [w:] „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama 

Mickiewicza” Warszawa 1988, nr 23, s. 15. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  
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dnia: 22 IX 2021 r.). 
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pojawienie się wprowadza do utworu nastrój grozy, wietrzy on bowiem krew i przyczaja 

się do walki, a równocześnie, zapytany o tożsamość, milczy: 

 
                                                         Кto jesteś?... Milczy upiór zdrady 

i z oczu znika, w brаmę wszedłszy, 

lecz myśl роdążа w jego ślady 

i truра, trupa w Polsce wietrzy...(BPT, 107) 

 

Prześladowca narratora nosi piętno zdrady, obcości i przekleństwa, które stanowią 

atrybuty wampira jako istoty groźnej z powodu swojej inności. Nazwany wprost upiorem, 

nie stanowi on jednakże wcale zjawiska nietypowego, wręcz przeciwnie – zdaje się stać 

na czele tłumu sobie podobnych, martwych, zdrajców, pobawionych ideałów i „wśród 

trupów będzie tkwić jak pomnik/ wzniesiony katom i mordercom” (BPT, 109). Upiór, 

wróg wolności, doprowadza do konfliktów i zdrad własnych ideałów, mąci myśli i słowa, 

doprowadzając do kolejnych klęsk. Jednym z jego celów jest „zatrucie pieśni” podmiotu 

lirycznego, która jawnie nawiązuje do Mickiewiczowskiej wizji zapału do walki. 

Skażona, miałaby zostać wykorzystana przeciwko swemu twórcy i „runąć na Warszawę” 

(BPT, 110). Sposobem na pokonanie „cienia” jest nasycenie go swoją krwią i uczynienie 

siebie samego jemu podobnym: 

 
                                                        Gdy cienia zdrady krwią nasycę, 

natenczas pieśń, со trwogi niе zna, 

zuchwała leci nа ulice 

i wiedzie tłumy, zła, drapieżna (BPT, 110). 

 

Wampiryzacja narratora ponownie stanowi ukłon w kierunku romantycznej 

koncepcji samotnego, skłóconego z samym sobą i ze światem buntownika, który w tym 

przypadku dodatkowo został umieszczony w opozycji do wielkich poetów przeszłości, 

wieszczów i proroków
642

: 

                                                         Pod mаską szpiega może skryty 

jest ktoś – bez twarzy, bez imienia – 

lecz mуślą w Polsce znakomity, 

раn wielki serca i sumienia?.. 

                                                         Кto jesteś?! - kroków moich szpicel, 

czy myśli druh, ktoś niegdyś bliski, 

роеtа, mówca, wódz, myśliciel, 

со zaćmi саłу kraj nazwiskiem? (BPT, 108). 
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 A. Lam, Broniewski w środku życia, dz. cyt., s. 17-18. 
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 Postawiony w roli patrioty wolnościowego, wyswobodzonego z kajdan 

narodowych mitów i duchowych przywódców, narrator postanawia poświęcić się, co 

przybliża go znów do bohaterów romantycznych, chociaż to właśnie ich pragnie pokonać. 

Ta ambiwalentna postawa wyraża się w scenie wyrywania sobie serca i rzucenia go na 

pokarm upiorowi przeszłości, rządzącemu tłumem sobie podobnych. Powtarzające się od 

lat zrywy wolnościowe przyrównuje poeta do pękających trumien, z których wysypuje się 

tłum „defensyw, więzień i trupiarni” (BPT, 109). Ta swoista retoryka rozkładu obrazuje 

jego stosunek, reprezentatywny dla części jego pokolenia, do nowej władzy i 

stosowanych przez nią metod
643

. Przeszłość, od której ucieka, jest „martwa”, należących 

do niej haseł nie można wykorzystać w nowej rzeczywistości, stąd tanatyczna 

nomenklatura w postaci trupów, trumien i upiorów. Nagromadzenie w balladzie słów 

kojarzących się z czasem saturnicznym, takich jak „upiór, „trup”, „noc”, „cień”, a także 

„wietrzyć krew”, „drapieżna”, „fatalny”, przywodzi skojarzenia z czyhającym na 

bezbronną ludzkość złem – złem krwawo tłumionych zamieszek Rozczarowanie narratora 

pcha go w stronę poezji rewolucyjnej, w stronę „kroku fatalnego”, skutkującego 

dopełnieniem się statusu quo tajemniczego upiora.  Broniewski przeprowadza „poetycką 

transfuzję, w której trakcie cień jest pojony (nasycany) krwią, co w efekcie (mocą 

przekształcenia) uzupełnia jego status o upiorność
644

”. W ten sposób narrator staje się 

swoim milczącym „rozmówcą”, upiorem – własnym cieniem, uwikłanym w romantyczny 

konflikt ze samym sobą, polegający na rozbieżności pomiędzy wizją swojego „ja”, a 

rzeczywistością
645

. I znów wampiryzm przedstawiony został jako stan umysłu, stan 

duszy, druga, ciemna strona człowieczeństwa. 

Współczesnym odwołaniem do romantycznego wzorca mściciela – wampira jest 

Adam Podhorecki, główny bohater kryminału Pawła Goźlińskiego Jul z 2010 roku. 

Powieść, której akcja osadzona została w Paryżu, wśród Polaków przebywających na 

Wielkiej Emigracji, demitologizuje idee narodowowyzwoleńcze, czyniąc Juliusza 

Słowackiego (postać tytułowa) podejrzanym o makabryczne zbrodnie. 

Fabułą koncertuje się wokół poszukiwań mordercy, w które wpleciony zostaje, 

całkiem przypadkowo, Podhorecki. Mężczyzna strzela on bowiem do płonącego 

człowieka, chcąc skrócić jego męki i tym samym zostaje wpisany w krąg podejrzanych. 
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Postanawia na własną rękę odkryć, kim jest morderca. Jego śledztwo zbiega się z 

w czasie z kolejnymi potwornymi zbrodniami popełnianymi na wzór krwawych scen 

z utworów Słowackiego i daje głównemu bohaterowi pole do refleksji nad zbrodniczą 

naturą ludzkości, które kieruje jednak przede wszystkim w swoim kierunku. Podhorecki 

sam odżegnuje się od krwiożerczych postaci z folkloru, zaprzecza ich istnieniu, 

a jednocześnie nie kryje swoich obaw, że pewnego dnia dołączy do grona monstrów, 

zatracając całe pozostałe mu człowieczeństwo: 

 
Nie wierzył w strzygi ani wampiry. To nie jest wiara. Wie, że w zakamarkach jego ciała bije 

drugie serce, które nie pozwoli mu umrzeć do końca. Dzięki niemu, nie czekając na dzień ostatni, na 

zmartwychwstanie ciał, on się obudzi
646

. 

 

Mężczyzna ma ciekawą biografię. Brał udział w powstaniu listopadowym, został 

zesłany na Syberię, owdowiał, próbował popełnić samobójstwo. Jego „przeszłość spala 

go na popiół” (Jul, 39), jest skomplikowana i niepozbawiona ciemniejszych stron – 

zdradził on bowiem informacje carskiej policji, nie jest więc krystalicznie czystym 

patriotą. Jednak w powieści Goźlinskiego nikt nie pozostaje bez winy, a emigracyjnej 

Polonii „już bardziej skłócić się nie da” (Jul, 15). Obrazu zepsucia moralnego polonii 

dopełnia fakt, iż paryscy „ojcowie córek, a mężowie żon nie wypuszczają wieczorem 

samych na ulice, bojąc się, że przyjdzie im potem chować polskie bękarty” (Jul, 24). Na 

tak podatnym gruncie wyrasta zbrodnia, szerzy się zło, zaś głównego bohatera dręczą 

niepokojące myśli: 

 

Czasami przeraża go bluźnierstwo własnych myśli. Przecież tylko Chrystus złamał piętno śmierci. 

Ale on już kiedyś umierał jak Chrystus. Więc teraz, w zatrzaśniętej na głucho trumnie, chce to swoje 

umieranie przeżyć jeszcze raz. Żeby w końcu dowiedzieć się, kim był, kim jest i kim będzie. (Jul, 97).  . 

 

W świecie pełnym degrengolady Podhorecki najbardziej obawia się jednak 

samego siebie i tego, do czego może być zdolny. Jest przekonany, że w jego piersi bije 

drugie serce, czyli że jest dwojnikiem lub dwojedusznikiem, którego pośmiertnym 

przeznaczeniem jest stać się wampirem. Ta możliwość przeraża go, ale jednocześnie 

podchodzi do niej racjonalnie – poczynił już pewne przygotowania na taką ewentualność, 

jest więc gotowy stawić czoła swojemu losowi: 

 

A co, jeśli się zbudzi, z zakamarków trumny wydobędzie lampę, zapali ją i w lustrze zobaczy 

monstrum zbyt odrażające, zbyt groźne i niezrozumiałe, by pozwolić mu na gościnę w swoim ciele. Liczy, 
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że wtedy, w ostatnim błysku ludzkiej świadomości, uda mu się uruchomić ukryty w trumnie mechanizm 

samozagłady. Wystarczy, że wciśnie klawisz, który nawet teraz czuje pod palcem prawej dłoni. Wtedy 

pęknie sprężyna zamka. A on sam aż do ostatniej chwili konania lub przez całą wieczność wampirycznego 

istnienia będzie przeżywał misterium własnej dwoistości, własnego spotwornienia (Jul, 98). 
 

Antagonistą Podhoreckiego jest Koenig, człowiek, którego fascynacja twórczością 

Słowackiego przeradza się w obsesję. Śledząc wieszcza i czerpiąc satysfakcję z opisów 

makabry w jego utworach, mężczyzna, który „czuł, że za mało mu słów, którymi karmił 

się jak wampir” (Jul, 301), postanawia ją urzeczywistnić i staje się mordercą. Mamy więc 

do czynienia z wampiryzmem autotematycznym – nasycony makabrycznymi obrazami w 

literaturze, czując niedosyt na płaszczyźnie literackiej, przenosi swą pasję do realnego 

życia, tym razem karmiąc się prawdziwą krwią. Słowa narratora ze wstępu 

najprawdopodobniej należą do niego – zabójca syci się widokiem zamordowanej 

dziewczyny, której śmierć zostaje porównana do snu: 

 

Śpisz. Na bladej twarzy nie ma śladu koszmarów, które nawiedzają cię we śnie. Usta w ćwierć 

uśmiechu, ledwo rozwarte, zasłuchane. Ale cisza jest doskonała, żadnego dźwięku, nic.  

Ile masz lat? Czternaście? Szesnaście? Pewnie sama nie wiesz.  

Pokój jest niewielki. Okna zasłonięte czarnymi kotarami. Światło księżyca z trudem przeciska się 

do wnętrza. Na środku stoi twoje łóżko.  

Skąd jesteś? Z Annency? A może gdzieś z Bretanii? Kim jest twój ojciec? Dlaczego matka nie 

pilnuje twojego snu?  

Kim byłaś? Pensjonarką czy ulicznicą? Kim chciałaś być? Aktorką, modystką w galerii przy rue 

Vivienne, matroną celebrującą swoje migreny?  

Co robisz w małym domku przy quai du Marché Neuf?  

Opowiesz mi? (Jul, 5) 

 

Niepokojącą atmosferę tych słów potęguje kolejny opis, z którego czytelnik 

dowiaduje się, że „śpiąca” dziewczyna spoczywa na zimnym granicie, a towarzyszą jej  

ludzie ze zmasakrowanymi twarzami. Goźliński nie szczędzi tu frenetycznych wręcz 

obrazów rany w ciele dziewczyny i umieszczonego w miejsce wyjętego płodu martwego 

psa (nawiązanie do sceny ze Snu Srebrnego Salomei), co jest zgodne z estetyką czarnego 

romantyzmu, lubującego się w makabrze, zepsuciu i grzechu, a co Mario Praz określa 

jako „piękno rzeczy okropnych
647

”. Typowa dla tego nurtu jest ekspozycja świata 

pozbawionego Boga, bezbronnego, rzuconego na pożarcie ciemnym mocom
648

. Narrator 

zaprzecza Jego istnieniu, wpisując plan fabularny Jula w pesymistyczną wizję 

rzeczywistości zawładniętej siłami zła. 
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4.4. Dwie dusze, dwa serca. Wampiryczne sobowtóry 

 

Jednym z czynników predestynujących człowieka do pośmiertnej przemiany 

w wampira było posiadanie, od chwili urodzenia, dwóch dusz lub dwóch serc, czasami 

stanowiących pozostałość po nienarodzonym bliźniaku
649

. Centralne punkty 

człowieczeństwa, za jakie tradycyjnie uważano serce oraz duszę, uległy 

dychotomicznemu podziałowi na organ „dobry”, kierujący działalnością człowieka za 

życia oraz „zły”, przejmujący nad ciałem kontrolę po śmierci
650

. Inne wyjaśnienie owej 

dwudzielności przedstawia Kolberg, według którego z dwoma sercami rodziło się 

dziecko poczęte przez miesiączkującą kobietę. Wówczas „dobre” serce było spuścizną po 

matce, „złe” zaś – po diable
651

, co koresponduje z zakorzenioną głęboką w kulturze 

ludowej wiarą w nieczystość krwi menstruacyjnej
652

. Jan Wagilewicz za upiory uważał 

istoty o dychotomicznej naturze, składającej się z dwóch aspektów, „przyjazno – 

żywiołowego” i „diabelskiego a chłodnego”
653

. Dualizm ów obrazowo tłumaczy 

nieustanny konflikt z samym sobą, w jakim pozostaje wampir, rozdarty pomiędzy ludzką 

a demoniczną, drapieżną naturą, która ostatecznie zwycięża
654

. Biologiczna śmierć 

jednego serca nie przekreśla dalszej egzystencji człowieka i umożliwia mu cykliczne 

powroty na ziemię
655

. 

Dwojeduszników rozpoznawano dzięki dwóm rzędom zębów, skłonności do 

lunatykowania i rozmów z samym sobą oraz blademu obliczu
656

. Po śmierci ich ciała 

ożywiało drugie serce, co umożliwiało im opuszczanie grobu i poruszanie się po 

najbliższej okolicy aż do momentu Sądu Ostatecznego: 

 

[…] bywają ludzie o dwóch sercach, to jak jedno serce umrze, to drugie ożywa i dopiero ten 

nieboszczyk robi w nocy na niecnotę, psuje, bo ze złem trzyma
657

. 

 

Jedną z najskuteczniejszych praktyk premortalnych w ich przypadku był 

sakrament bierzmowania, w trakcie którego, jak wierzono, chrzest otrzymywała druga 
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dusza, a także nadawanie dzieciom dwóch imion
658

. Co więcej, według etnografa 

i historyka literatury Henryka Biegeleisena Słowianie, jak również ludy germańskie, 

powszechnie wierzyli w istnienie w człowieku drugiego ja, które po śmierci zamieszkuje 

w naturze lub błąka się w okolicy swojego ciała
659

. 

Claude Lecouteux ludową koncepcją dwojedusznika postrzega szerzej, 

w kontekście bardziej uniwersalnego i funkcjonującego na polu psychologii i literatury 

pojęcia alter ego, czyli jednego z podsystemów Ja
660

. Według badacza wszystkie istoty 

magiczne, takie jak czarownice, wilkołaki czy wróżbici, posiadają zdolność duplikacji 

swojej osobowości w trakcie snu lub transu, w wyniku której powstaje swoiste lustrzane 

odbicie, projekcja, mogąca przyjmować dowolną postać
661

. 

 

Przypomnijmy sobie metamorfozy hrabiego Draculi: może on się zmienić w wilka albo 

w nietoperza. W rzeczywistości nie chodzi o metamorfozę w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jego ciało, 

podobnie jak ciało innych powracających zmarłych, spoczywa gdzieś w grobie, a tym, co się ukazuje, jest 

jego odbicie. Alter ego żyje zaś dopóty, dopóki ciało nie rozpadnie się w proch. […] Powszechnie uważa 

się, że rozkład ciała jest okresem niebezpiecznym, kiedy ciało i alter ego są jeszcze ze sobą złączone, gdy 

nie wszystko się dokonało, gdy wciąż obecne jest zagrożenie wampiryzmem. […]
662

. 

 

Podwójna osobowość, stanowiąca połączenie pierwiastków dobra i zła, zbliża nas 

do koncepcji sobowtóra, która w literaturze na dobre zagościła w dziewiętnastym wieku. 

„Romantyczna antropologia odczuwała wyjątkowo silnie i artykułowała wyjątkowo 

dobitnie [...] ludzką potrzebę sobowtóra. Konieczność rozdwojenia i pojednania [...] 

stanowi efekt takiej swoistej dualistyczno-monistycznej świadomości”
663

. Samo pojęcie 

odnosi się nie tylko do duplikacji, ale też „drugiej” strony, przeciwieństwa, lustrzanego 

odbicia. Słownik literatury XIX wieku w definicji pojęcia kładzie nacisk na jego 

osobowościowy aspekt: 

 

Z antropologicznego punktu widzenia sobowtór jest najpierwotniejszym obrazem istoty ludzkiej, 

rozpoznawanym przez człowieka w swym odbiciu w lustrze wody i we własnym cieniu, jawiącym się we 

śnie lub w halucynacjach. Skłonność do obiektywizowania tego obrazu, obdarzania go samoistnym bytem i 

aktywnością stanowi fundamentalny fenomen psychiki: jaźń przypisuje wyalienowanemu obrazowi cechy 

alternatywnej podmiotowości; widmo bywa przyoblekane w ciało, uniezależnia się od modela i staje się 

jego groźnym antagonistą. Sobowtór […] to nie tyle wierna kopia, nie tyle alter ego, ile raczej ego alter, 

„inny ja sam” […]. W świetle fenomenologii religii w wyobrażeniu sobowtóra należy upatrywać 
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upostaciowienie duszy. Dusza otrzymuje postać, gdy spostrzega swój obraz w zwierciadle […] podobnie 

widzialną postacią duszy jest życiodajny cień […]
664

. 

 

Koncept sobowtórności wznosi się na przekonaniu o dualistycznej budowie 

ludzkiej natury, początkowo rozumianej jako jedność duszy i ciała, następnie zaś – 

współistniejące ze sobą dwie strony osobowości. Sobowtór stanowi upersonifikowany na 

antynomiczną postać zbiór zachowań i przekonań tłumionych przez warunki zewnętrzne, 

takie jak tradycja czy wychowanie, a także kompleksy. Punktem zapalnym, bezpośrednią 

przyczyną jego ujawnienia się mogą być megalomańskie marzenia o własnej wielkości, 

niedające się stłumić lęki lub poczucie alienacji
665

. Sobowtór może więc być postrzegany 

jako antagonista, postać ucieleśniająca to, co złe i inne, stanowiące odwrotność 

charakteru i moralności bohatera, ale też realizować jego ukryte pragnienia i żądze. 

Niemal zawsze jednak łączy się z poczuciem braku własnej integralności, wątpliwościami 

dotyczącymi tożsamości i swojego „ja”. Michał Głowiński zestawia motyw sobowtóra z 

mitem o Narcyzie, który jest „bohaterem tragicznym, dociekającym istoty swojego losu 

[…] którego zasadniczą pasją jest poznanie, przede wszystkim – poznanie samego 

siebie
666

”. 

W literaturze sobowtór może funkcjonować jako istota tragiczna, metafizyczna, 

komiczna lub demoniczna
667

. Wampir realizuje ów ostatni wariant, wpisując się 

w oscylujący między fantasy a horrorem kanon literatury grozy. Według Barbary 

Zwolińskiej „złym sobowtórem człowieka bywa wampir, wyrażający zwierzęce 

skłonności istoty ludzkiej
668

”, co czyni go zewnętrznym, bardzo sugestywnym 

reprezentantem dwoistości ludzkiej natury, z ukierunkowaniem na jej mroczną stronę, 

a więc „symboliczną figurą transgresji w zło
669

”.  

Idea sobowtóra w literaturze wiąże się z pojęciem doppelganger, w języku 

niemieckim oznaczającego dosłownie „podwójnego wędrowca”. Według Władysława 

Kopalińskiego jest to „widmo, zjawa osoby żyjącej (w odróżnieniu od ducha osoby 

nieżyjącej)
670

”, co odwołuje nas do koncepcji posiadania od urodzenia dwóch dusz lub 
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dwóch serc przez przyszłego upiora. Sam termin pochodzi z języka i folkloru 

niemieckiego, jednak idea funkcjonuje w wielu kulturach, w których oznacza inną osobę 

o tym samym imieniu, ducha, zwierzę, cień lub lustrzane odbicie
671

. Samo pojawienie się 

tak rozumianego sobowtóra zwiastuje chorobę lub nawet śmierć, zaś jego utrata – 

poważne kłopoty
672

. Dziwność, niejednoznaczność i transgresja związane z koncepcją 

deppelgangera zachwyciły romantyków, dla których „nic nie mogło istnieć bez emanacji, 

cienia bądź odbicia, bez podwojenia, bez sobowtóra
673

”, dlatego uczynili z niego 

manifestację poglądów o złożoności świata: 

 
W postaci sobowtóra skupiają się najbardziej drażliwe metafizyczne kwestie ludzkiego ja,  

a poczucie rozdwojenia może być interpretowane jako sprzeczna jedność pierwiastków najwyższych  

i najniższych, Dobra i Zła, świadomości i podświadomości, ciała i duszy
674

. 

 

Postacią zdecydowanie niejednoznaczną, funkcjonującą na pograniczu realizmu i 

fantastyki, jest Leonard, bohater Siły woli, opowiadania Józefa Bohdana Dziekońskiego. 

Utwór traktuje o nieoczywistym trójkącie miłosnym, w który uwikłani zostają młodzi 

narzeczeni – Stanisław i Emilia, znający się od dziecka, reprezentujący jasną, moralną 

stronę uczucia pomiędzy dwojgiem ludzi. W kontrze do nich usytuowany został Leonard, 

postać tajemnicza, o przeszłości której nic nie wiemy, a którą poznajemy poprzez 

pryzmat wykonywanego zawodu. Leonard jest mesmerystą i zajmuje się leczeniem 

Stanisława z odrętwienia, w jakie ten popadł po powrocie z podróży. Osobom 

postronnym prezentuje się jako człowiek wykształcony i oczytany, jednakże emanuje on 

trudną do zdefiniowania, wzbudzającą niepokój, energią: 

 

Wrażenia, jakie ów człowiek na mnie zrobił, nigdy nie zapomnę. W istocie, na próżno bym się silił 

opisać je, bo com wtedy uczuł, długo zrozumieć nie mogłem. Nie była to bojaźń ani uszanowanie, lecz 

jakieś dziwne pośrednie uczucie […] zdało mi się, że człowieka tego widziałem kiedyś we śnie czy na 

jawie i że teraz nie jest istotą rzeczywistą, żyjącą — że jest umarłym
675

. 

 

W ten sposób opisuje Leonarda narrator opowiadania, sytuując czytelnika 

w ambiwalentnej do niego pozycji. Z jednej strony jest on bowiem zwyczajnym 
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człowiekiem, nieposiadającym żadnych paranormalnych zdolności poza 

kontrowersyjnym, lecz bardzo popularnym w XIX magnetyzmem
676

, z drugiej jednak 

budzi silne emocje i nikogo nie pozostawia wobec siebie obojętnym. Znamienne jest 

określenie, iż Leonard nie należy do świata rzeczywistego, lecz jawi się jako umarły. 

Takie porównanie czyni go w oczach narratora żywym trupem, a więc wampirem, tym 

bardziej, gdy spojrzeć na utwór o „figurze sobowtórowego związku
677

” przez pryzmat 

dziewiętnastowiecznego, zwłaszcza ludowego, wyobrażenia o wampiryzmie, które było 

pojemniejsze niż dzisiaj i obejmowało także postacie wilkołaka oraz sobowtóra. Brak 

precyzji w definicji wampira wynika w głównej mierze z wariantywności przekazów, 

zarówno ustnych, jak i pisemnych, pochodzących z często odległych od siebie 

obszarów
678

. Relacja Leonarda i Stanisława jest znacznie głębsza niż typowy dla stosunku 

lekarz - pacjent związek dwóch osób, oparty na korzyściach, czerpanych przez tego 

drugiego. Stanisław nie jest jej jedynym beneficjentem, stanowi bowiem źródło mocy, z 

którego czerpie Leonard, chociaż, paradoksalnie, sam jest na skraju wyczerpania 

nerwowego i fizycznego. Co zatem uzyskuje Leonard? Jego podopieczny sam przyznaje, 

że nie czuje się już panem samego siebie, że jego umysłem zawładnęła jakaś mroczna 

siła: 

 

Ciągła niewola — to jest mój los! […] Czuję teraz, że własna myśl moja już do mnie nie należy: 

ona jest cudza… on nią włada we śnie moim, a ja na jawie nawet jej przypomnieć sobie nie mogę!… Gdy 

czuwając rozmyślam, wtedy żelazna wola jego poskramia każde poruszenie buntownicze i karze jednym 

spojrzeniem […] on […] gdyby zechciał, bez wyrzeczenia jednego słowa… widziałbyś mnie w tej chwili 

wpadającego w sen […] a nawet i na świat ja tylko mogę patrzeć jego oczyma! Nie wiem, czy on jest 

dobry, czy zły; to już tylko wiem, iż jak pies posłusznym mu być muszę. (Sw, 45) 

 

Leonard, z lekarza i opiekuna przeistoczył się w istotę pasożytującą na 

Stanisławie, odbierającą mu nie tylko siły fizyczne, ale przede wszystkim – tytułową siłę 

woli, zdolność trzeźwego osądu rzeczywistości i logicznego myślenia. Poddawanie kogoś 

biernego swojej woli, zwłaszcza we śnie, konotuje z wampiryczną zdolnością wnikania 

do umysłu śpiącego człowieka i wysysania z niego sił witalnych, tak jak miało to miejsce 

w historii i Lucy i Miny, które nocą, w alternatywnym czasie lunarnym, stawały się 

ofiarami wampirycznego ataku hrabiego Draculi. Magnetyzm jawi się więc w 
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opowiadaniu Dziekońskiego jako swoisty wampiryzm psychiczny, zdolność 

dokonywania napaści na tożsamość, myśli i uczucia drugiej osoby – tej uznawanej za 

słabszą i podatniejszą na atak. Motyw wnikania w umysł śpiącej kobiety był bardzo 

popularny zarówno w literaturze dziewiętnastego wieku
679

, jak i ówczesnych praktykach 

magnetyzerów
680

. Co ciekawe jednak, Stanisław, w opozycji do silnego 

i zdeterminowanego Leonarda, jawi się jako postać wyjątkowo bierna i uległa. Nawet 

Emilia, pomimo swej delikatności i wrażliwości, stereotypowo zresztą przypisanej 

kobietom, potrafi podejmować działania i aktywnie walczyć o zdrowie narzeczonego.  

Pasywność i apatia czynią Stanisława najbardziej sfeminizowaną jednostką w miłosnym 

trójkącie bohaterów, co ułatwia Leonardowi dokonywanie na nim ataków. Już sam 

wygląd bohatera, jego blada twarz, długie jasne włosy i posępny uśmiech przywodzą na 

myśl kobiecą urodę: 

 

[…]młody, blady nadzwyczaj człowiek. Oczy miał zamknięte, usta bez koloru, współrozwarte, 

smętny ożywiał uśmiech, a długie, bardzo jasne włosy niedbale z czoła zagarnięte dodawały wyrazu 

niewymownie cierpiącej twarzy: zdawał się głęboko uśpiony, twarz jego pokryta była kroplami potu. (Sw, 

33) 

 

Ciekawy wniosek wysunęła Dominika Szymanek, sugerując, że Leonard, pragnąc 

rozbudzić w Emilii cieplejsze uczucie względem siebie, uległ erotycznemu pociągowi do 

Stanisława
681

. Żądza jest siłą napędową działań Draculi względem Lucy i Miny, 

pragnieniu więc mógł także ulec Leonard. Według Jakuba Rawskiego wampiryzm i 

homoseksualizm zetknęły się ze sobą w popkulturze na przełomie XX i XXI wieku
682

, 

jednak już od zarania dziejów figura wampira ma w sobie pierwiastek hermafrodytyczny, 

gdyż płeć ofiary nie ma dla upiora najczęściej żadnego znaczenia – rozkosz sprawia samo 

zatopienie zębów w jej ciele i picie krwi, a upiór jest postacią niejednoznaczną płciowo. 

Stanisław również wydaje się nie pozostawać obojętny na specyficzne „zaloty” swego 

lekarza, staje się on bowiem całkowicie zobojętniały w stosunku do narzeczonej. Im 
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silniejszy jest wpływ Leonarda, tym bardziej słabnie jego uczucie do Emilii. Być może 

pociąga go to, co złe, stąd romans z aktorką w czasie jego podróży. Kobietą – wampirem, 

która zrujnowała go finansowo, a lecz także w sferze aksjologicznej – po jej odejściu 

bowiem Stanisław popadł w permanentną melancholię, przepełnioną wanitatywnym 

postrzeganiem świata. 

Z delikatnością i słabością Stanisława mocno kontrastuje determinacja i siła, 

emanujące z postaci Leonarda: 

 

Stał naprzeciw niego jak posąg; krótkie, czarne włosy, rysy nieruchome, nos orli, czoło wysokie i 

ów szyderczy uśmiech do wąskich ust przywarty zupełny tworzyły kontrast z twarzą śpiącego. Oczy 

wielkie, szare, przenikliwym spojrzeniem oziębiały każde wzruszenie. (Sw, 34) 

 

Silna osobowość i upór Leonarda przyciągają młodzieńca, który chętnie zrzuca 

z siebie wszelką odpowiedzialność za własne życie. Stanisław jest więc nie tylko ofiarą 

mesmerysty–wampira, sam także czerpie korzyści z relacji z Leonardem, ich specyficzny 

związek można więc określić mianem symbiozy. 

Rysem w charakterystyce Leonarda, zgodnym z literackim kanonem ujęć 

wampira, jest jego „pozorna niepozorność”. Leonard na pierwszy rzut oka wygląda 

i zachowuje się jak człowiek, śmiertelnik, dopiero przy bliższym poznaniu nabiera on 

cech niesamowitości, takich jak niezwykle silny wpływ na swego pacjenta czy uczucie 

trudnej do zdefiniowania grozy, towarzyszące przebywającym w jego towarzystwie 

osobom. Jest więc jak Varney, który pod maską swojskości kryje drapieżne oblicze 

„obcego”
683

. Możliwość istnienia zagrożenia, które czyha tuż obok i nie wyróżnia się 

niczym nadzwyczajnym zdaje się największym źródłem grozy w opowiadaniu 

Dziekońskiego.  

Bohaterem bliskim w swej słabości Stanisławowi jest Beniamin, narrator i główny 

protagonista Poganki Narcyzy Żmichowskiej, powieści opublikowanej po raz pierwszy w 

1846 roku. Najmłodszy z dziewiątki rodzeństwa młodzieniec ulega niezdrowej fascynacji 

kobietą namalowaną przez jego starszego brata, Cypriana, artysty – malarza wierzącego 

w ideę sztuki absolutnej. W tej relacji najdziwniejszym jest fakt, iż miłość pojawiła się 

nie tylko przed jakimkolwiek kontaktem fizycznym z piękną Aspazją, lecz nawet przed 

zobaczeniem jej oblicza na płótnie. Beniamin rozkochuje się bowiem w samym 

fantazmacie kobiety idealnej, w nakreślonej przez Cypriana wizji. Tak przygotowany 

grunt pod uczucie owocuje całkowitym oddaniem się Beniamina ukochanej, która, 
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niczym magnetyzer, staje się panią jego woli. Ich pierwsze dwa spotkania łączą się z 

zagubieniem mężczyzny, tak w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Beniamin widzi 

Aspazję na żywo po raz pierwszy, gdy galopujący koń porywa go w nieznane mu 

miejsce, a następnie tuż po odzyskaniu przytomności, w lesie, gdzie pobiegł oszalały 

rozpaczą po śmierci brata. W ten sposób ujawnia swoją słabość, dziecięce niemal 

niepewność i lęk przed nieznanym. „Beniamin ukazany zostaje jako istota uśpiona, 

płynąca z prądem, bezwolna i... niemęska. Zapowiada to motyw bierności miłosnej, 

wiecznej młodości i niedojrzałości („dziecięcości” w sposobach przeżywania siebie i 

świata)
684

”. Niedojrzałość Beniamina ułatwia Aspazji sterowanie nim, jego słabość zaś 

stanowi jej siłę, mechanizm napędowy działania: 

 

Potem oddałem jej wszystkie moje upodobania. Przestałem kochać kwiaty, ona je lubić zaczęła 

(…). Stąd przestałem kochać rodziców, siostry, braci moich – wszystko, wszystko – Aspazję kochałem 

tylko i nie przerażała mnie nędza moralna; w niej odnajdywałem siebie i ona wypożyczyła mi nowej jakiejś 

władzy o zdolności. (…) Z tych naddatków nic do historii nie weszło, bo to nie byłem ja – to były tylko 

jednochwilowe życzenia, fantazje, upodobania Aspazji – ja byłem tylko w jej uśmiechu, w jej wesołości, w 

jej słowie przychwalającym
685

. 

 

 

Beniamin oddał się Aspazji nie tylko jak zakochany mężczyzna kobiecie, lecz, 

przede wszystkim, niczym wyznawca swemu bóstwu. Kochanka zaś porównuje samą 

siebie do chrześcijańskiego Boga: „ja kocham jak Bóg − zniszczeniem i tajemnicą” (Pog, 

100), ukazuje też antynomiczność nadanego sobie samej statusu, mówiąc: „Szatan i Bóg, 

nienawiść i miłość, czyż to nie dwa oblicza nieskończoności?” (Pog, 101). Jej władza nad 

Beniaminem wykracza daleko poza typowe normy relacji damsko – męskich, przytłacza i 

obezwładnia, zajmując miejsce wszelkich innych uczuć – Aspazja bez trudu wykorzeniła 

z jego serca wspomnienie zmarłego brata, a także całej rodziny, zastępując je samą sobą: 

 

(…) I tak płynęliśmy w górę rzeki, a ja zapomniałem o wszystkim – zapomniałem o śmierci 

Cypriana. Aspazja wzięła mi z serca cały mój żal za umarłym. 

Od tej chwili zostałem przy niej – porzuciłem mój zawód – nie wróciłem do domu (Pog, 129). 

 

W przeciwieństwie do Stanisława jednak Beniamin miewał przebłyski 

samoświadomości, potrafił zdefiniować stan, w jaki popadł i nazwać go wprost -  

chorobą, gangreną, zarazą: 
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Próżnia ducha mojego wypełniła się nowymi pierwiastkami — zacząłem cierpieć — oburzać się i 

niepokoić, zazdrościć i nienawidzić. — Trudno byłoby mi z wszelkim stopniowaniem opowiedzieć wam, 

jak to zepsucie rozszerzało się w mej piersi, jak ta gangrena ogarniała mię powoli (Pog, 135). 

 

Uczucie do Aspazji, figury pierwotnych kobiecych mocy, nie ma prawa być 

dobrym, gdyż konfliktuje go z otoczeniem – powinnościami wobec domu i ojczyzny. 

Mężczyzna porzuca matkę, która symbolizuje także Polskę, na rzecz silnych namiętności. 

„To święte miejsce dzieciństwa blednie w obliczu  

rozkoszy ofiarowanych przez kobietę
686

”. Odcięcie się od patriotycznych i rodzinnych 

obowiązków czyni go zdrajcą, nawet jeśli nie w sensie dosłownym, to zdrajcą ideałów 

wyniesionych z domu. Znamienna jest data powrotu bohatera do domu, stanowiącego 

również metaforyczny powrót na łono ojczyzny – noc z pierwszego na drugi listopada. 

Mogłaby stać się ona podstawą przeobrażenia się Beniamina – marnotrawnego syna w 

Beniamina – patriotę, syna i brata, jednak po śmierci Aspazji staje się on jedynie 

„wydmuszką” człowieka – od tej pory określa go dystans, z jakim odnosi się on do 

otaczającej go rzeczywistości: 

 
Chcecie, bym pracował? Będę pracował. Chcecie, bym się pozwolił przybić do krzyża? Chętnie 

i drzewo na niego dźwigać będę, i rozpostrę ramiona, i dam przebić ręce, nogi, i skonam – o! bracia moi – 

tylko… tylko choć skonam, nie zbawię… nie zbawię, bo nie kocham was… (Pog, 161) 

 

Jego przyszłe czyny więc będą pozbawione „iskry bożej”, ognia, który trawił go w 

relacji z ukochaną, ale który także ostatecznie, poprzez pochłoniecie portretu, zniszczył 

ich oboje. Pozbawionemu go, wypalonemu, Beniaminowi pozostaje jedynie 

powierzchowna egzystencja, płytka, przypominająca bardziej wegetację niż prawdziwe, 

pełne życie. Nie spełni się on już jako mąż, ojciec, syn czy obywatel. „To, co Beniamin 

będzie robił dalej, jest w jakiejś mierze także społecznie bezużyteczne, bo nie można 

zmieniać świata zimnym sercem i nie można przeobrażać ludzkich dusz, gdy nie czuje się 

z nimi solidarności, gdy się nie współodczuwa
687

”. Symboliczny czas pojawienia się w 

domu staje się ironicznym kontrapunktem rozwoju bohatera – powrót między żywych, do 

rodziny, staje się początkiem jego śmierci za życia: 

 

Od tej chwili ogarnęła mię doskonała martwość, już mi się nawet zabijać nie chciało i poszedłem 

spać bardzo spokojny, i w nocy nic mi się nie śniło. Ludzie mówią teraz, że ja żyję – to prawda, organizm 
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zachował się na w zadziwiająco pożądanym stanie. Nie straciłem też pamięci, nie dostałem obłąkania ani 

fiksacji (Pog, 159). 

 

 

Bohater przyznaje, że do wiary we własne życie jest mu potrzebne potwierdzenie 

ze strony innych ludzi, bo on sam czuje „doskonałą martwość”, o którą wcześniej 

oskarżał Aspazję
688

. Kochanka zaraziła go nią, zwampiryzowała. Oczywiście Beniamin 

jest upiorem jedynie w wymiarze symbolicznym, nawiązującym do egzystencjalnej i 

uczuciowej pustki, jaka przypadła mu w udziale. Swoim słuchaczom i towarzyszom 

spotkania przy kominku mówi wprost: „Powinniście mię przynajmniej z ciekawością 

słuchać, ja wam opowiem, jak to się umiera za życia” (Pog, 97). 

Stanisław staje się wewnętrznie martwy na skutek wyssania jego życiowych sił 

przez Aspazję, która jest wampirzycą, upiorną femme fatale
689

.  Kobiecie pod wieloma 

względami daleko jest do zwykłej śmiertelniczki (hipnotyzujące piękno, magnetyczna 

osobowość wywierająca wpływ na zachowanie innych), lecz szczególną uwagę zwraca 

jej relacja z obrazem namalowanym przez Cypriana. Wizerunek na płótnie wiernie oddaje 

nie tylko jej wygląd, lecz także charakter i osobowość, bowiem „został obdarzony 

samoistnym bytem, czasem zachowywał się jak żywa istota, kusił i przywoływał swą 

ofiarę
690

”. Związek dzieła z przedstawionymi na nim Aspazją i Alcybiadesem – 

Beniaminem nie został w powieści wyjaśniony, jednak z pewnością czytelnik ma do 

czynienia z motywem sobowtóra. Niewyjaśniona również pozostaje kwestia pierwowzoru 

– brak w powieści wzmianki o wcześniejszym spotkaniu Cypriana z Aspazją, otwarte 

pozostaje więc pytanie, czy to on stworzył ją, a może dopiero wyobraźnia Beniamina i 

jego silna, rozbudzona słowami brata tęsknota za miłością, nadała sportretowanej postaci 

rysy żywej kobiety. Z punktu widzenia głównego bohatera stworzenie przez Cypriana 

obrazu miało status aktu performatywnego, gdyż nie tylko powołało do życia (w jego 

rozumieniu) Aspazję, ale też nadało kształt jego marzeniom, a następnie urzeczywistniło 

je – mężczyzna stał się kochankiem pięknej kobiety, łącząc z nią swe losy w sposób, jak 

się później dowiadujemy, niemożliwy do zniszczenia inaczej niż unicestwienie samego 

dzieła. Wychowany w idei poszanowania artysty i jego dzieła, udzielił dobrowolnie, choć 

może nie do końca świadomie, zgody na realizację pomysłu Cypriana na ożywienie 

pogańskiej pary kochanków, stając się samemu częścią fantazmatu artysty i własnym 
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 Mówi on do ukochanej: „bo ja, Aspazjo, ja nie pójdę do ciebie, tam, gdzie ty jesteś, martwość i zepsucie 

samo” (Pog, 156). 
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alter ego.
691

 Namalowani na płótnie, Beniamin i Aspazja stają się jego częścią – tak długo 

istnieją „oni”, jak długo istnieje ono – zarówno w sensie metaforycznym, jaka para, jak 

też i dosłownym, jako żywi i zdrowi ludzie. Z chwilą spalenia portretu Aspazja umiera, 

jej odejście zaś czerpie z ludowych legend o wampirycznych zgonach: 

 

   Szatan vel Kain donosił mi, że dnia 23 marca wśród kobiet służących, które ją na bal ubierały, 

Aspazja dostała okropnych konwulsji i w przeciągu kwadransa życie zakończyła: ciało jej w tejże chwili 

prawie sczerniało jak węgiel. — Szatan vel Kain posądzał mię o zadanie trucizny, — ja roześmiałem się 

tylko, bo Kain może miał słuszność. — Według daty i oznaczonej godziny Aspazja skonać musiała wtedy, 

kiedy jej obraz paliłem… (Pog, 161) 

 

Podobny zabieg silnej relacji obrazu z przedstawionym na nim modelem 

wykorzystał w swej najsłynniejszej powieści Oscar Wilde, czyniąc z tytułowego Doriana 

Graya wykonawcę podświadomego aktu samokreacji, w wyniku którego jego portret staje 

się czymś częściowo żywym, wypełnionym materią duszy bohatera
692

. 

W przeciwieństwie do tej relacji człowiek-obraz jednak Żmichowska nie pokusiła się 

o dalsze konsekwencje wynikające z zależności Aspazji od jej portretu – dzieło pozostaje 

nietknięte bez względu na zachowanie i myśli kobiety, na jej pociąg ku mrocznej stronie 

rzeczywistości. Być może właśnie ta zależność pozwoliła jej zachować zewnętrzną urodę 

pomimo moralnego zepsucia. Podczas gdy ona zdawała się Beniaminowi pusta i martwa, 

dzieło nadal tchnęło niewymowną siłą, będącą w stanie wpływać na zachowanie i uczucia 

mężczyzny: 

 

Ona znowu siedziała przede mną, a siedziała taką, jaką jej zawsze pragnąłem, jakiej czekałem w 

najszczęśliwszych… źle mówię, w najnamiętniejszych uniesieniach jej miłości. — Zbladłem okropnie, do 

gardła tak mi się coś rzuciło, jakby mię ręka czyja, ręka żelazna ścisnęła za nie — postąpiłem naprzód, lecz 

w tejże chwili, najpewniej przez drzwi, których nie zamknąłem, wiatr lekki przeciągnął. Poczułem zimno 

jego na twarzy, jak dmuchnięcie cichego westchnienia — i świeca zgasła — choć w ciemności, ja 

zamknąłem jeszcze oczy, bo się bałem… Lecz na próżno — pod powiekami jakbym ją zabrał był w 

spojrzeniu, unosiła się przede mną jej twarz, częścią do twarzy obrazu, częścią do tej twarzy, która mi w 

jaskrawości pioruna mignęła wyrazem swoim podobna — zbiegłem na dół, twarz szła przede mną — 

zawołałem Ludwinki, wypytywałem jej o różne drobiazgi, słuchałem dawanych mi odpowiedzi — twarz 

ciągle tkwiła przed moim wzrokiem — gdziem się zwrócił, ona się zwróciła — gdziem stanął, ona stanęła 

— kazałem ogień rozpalić, patrzyłem w płomień, twarz gorzała w płomieniu, a spalić się nie mogła, jak 

krzak cudu Mojżeszowego (Pog, 149). 
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W słynnej noweli Edgara Allana Poe Owalny portret z 1842 roku „obsesję 

wampiryczną symbolizuje wchłonięcie modela przez obraz
693

” – energia portretowanej 

kobiety zostaje wyssana przez płótno, które, dzięki jej śmierci, nabiera cech prawdziwego 

życia. W Pogance obraz od samego początku jawi się jako centrum „prawdziwego” życia 

w opozycji do związku Aspazji z Beniaminem, który jemu samemu wydaje się jałowy i 

powierzchowny, pozbawiony głębszych uczuć. To portret skłania mężczyznę do refleksji, 

wywołuje silne emocje i pragnienie szczęścia, sama Aspazja zaś stanowi antytezę 

kobiecych mocy witalnych
694

 - nie potrafi niczemu dawać życie, sama je zabiera, 

pochłania niczym pierwotna wampirzyca, demoniczna Lilith i całe zastępy jej 

fantastycznych następczyń: 

 

Od tej chwili Aspazja częściej w niebo patrzyła, a ja gwiazdy kochać przestałem. 

(…) 

Czy słyszysz? — mówiła do mnie — czy słyszysz, jak ta piosenka całuje włosów pierścienie, 

całuje oczy kochane, całuje czoło i usta? (…) i od tej chwili dźwięk śpiewów był mi tylko pięknym przez 

wrażenia jej — i przestałem kochać pieśni(Pog, 133). 

 

 

 

Marie Bouliard, Autoportret (jako Aspazja), 1794. 

 

Śmiercionośna siła Aspazji, odbierająca chęć i wolę życia, nie opuściła Beniamina 

nawet po jej unicestwieniu. Co więcej, z chwilą palenia obrazu bohater czuł, jak 
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płomienie pożerają jego duszę, którą Cyprian zaklął na płótnie
695

. Wszystkie szczere 

uczucia, jakie nosił wciąż w sobie pomimo zepsucia, którym zaraziła go ukochana, 

spłonęły wraz z nią, a Beniamin stał się martwy za życia: 

 

Gdym wszedł na dziedziniec, psy okropnie szczekać najpierw, potem wyć zaczęły, a jednak nie 

zbliżył i nie ukąsił mię żaden: „Czują trupa“ – pomyślałem sobie i wszedłem do sieni. (Pog, 141) 

 

Stan, w jaki popadł Beniamin po spaleniu obrazu, charakteryzuje się całkowitą 

obojętnością – jest to „doskonała martwość” (Pog, 159). Bohater pragnie znów coś 

poczuć, choćby rozpacz i ból, jednak największym cierpieniem pozostaje niemożność 

jego przeżywania – czy to podczas wizyty na grobie rodziców, słuchania szczegółów 

o śmierci brata Józefa czy po śmierci siostrzenicy. Jest to paradoks wampirzej egzystencji 

– nieśmiertelność i równoczesne pragnienie śmierci, która nie nadejdzie. Beniami zdaje 

sobie z niej sprawę i poucza siostrę, że „z takim po wierzchu zamkniętym grobem, z taką 

na dnie zgnilizną (Pog, 147)” nie ma dla niego miejsca wśród żywych, a z pewnością 

uczciwie pracujących i przysługujących się ojczyźnie obywateli – „to jest tylko żyć 

dwoistą śmiercią (Pog, 147)”. 

Dwoistość natury świata, jego podział na stronę jasną, dobrą i tę drugą, 

demoniczną, ciemną, ukazywał w swych nowelach także Stefan Grabiński, przedstawiciel 

pokolenia międzywojennego i nurtu grozy w polskiej literaturze. Jedną z jego ulubionych 

figur reprezentatywnych dla tego gatunku był właśnie sobowtór, stanowiący mroczne 

alter ego protagonisty, mający swoje źródło w niezależnych od człowieka, 

nadnaturalnych siłach, wskazujących na wewnętrzne rozdwojenie i skomplikowanie jego 

osobowości
696

. Motyw ten pojawia się w kilku opowiadaniach Grabińskiego, zaś tematem 

przewodnim jest między innymi w Zezie i Problemacie Czelawy. 

Druga z wymienionych nowel, stanowiąca „wyjątkową na gruncie nie tylko 

literatury Grabińskiego, lecz literatury polskiej realizacją zagadnienia metafizycznego 

odniesienia świadomości do ciała fizycznego
697

”, traktuje o paranormalnym, na pierwszy 

rzut oka, zjawisku, które jednak narrator, młody neurolog, jest w stanie racjonalnie 

wyjaśnić. Jego pacjentką zostaje Wanda Czelawa, żona znakomitego psychopatologa, 
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słynącego ze znajomości anomalii ludzkiej psychiki. Mężczyzna prowadzi na 

uniwersytecie wykłady na temat różnego typu patolologii, a ich rozległa znajomość 

zadziwia narratora: 

 

Gdzie i kiedy mógł ten człowiek obserwować te ponure objawy duszy ludzkiej, te nad wyraz 

przykre, czasem odrażające obrazy, z których bił odurzający czad obłąkań i zbrodniczości? – Oto pytania, 

które nasuwały się często podczas lekcji profesora
698

. 

 

Neurolog, mieszkając w tej samej kamienicy co małżeństwo Czelawów, ma 

możliwość zaobserwowania dziwnych i nad wyraz pedantycznych zwyczajów profesora, 

jednak jego niepokój wzbudza dopiero relacja jego żony. Kobieta opisuje dziwne 

sytuacje, mające miejsce zawsze nocą, gdy odwiedza ją sobowtór jej męża. Jest 

przerażona, gdyż widmo milczy, lecz spogląda na nią w sposób niepozostawiający 

żadnych złudzeń co do swoich nikczemnych intencji. Zaintrygowany neurolog 

postanawia zająć się tą sprawą – śledzi on tajemniczego sobowtóra i odkrywa, że jest on 

bliźniakiem syjamskim Czelawy, z którym łączy go „specjalny związek psychofizyczny 

(PCz, 221)”. Bracia, na skutek operacyjnego rozdzielenia w niemowlęctwie, nie mogą 

funkcjonować równocześnie – gdy jeden z nich jest aktywny, drugi pozostaje w stanie 

przypominającego katalepsję snu, jego funkcje życiowe zaś spadają do absolutnego 

minimum. „Nieaktywny” brat zamiera, sen staje się tymczasową śmiercią – „ciało jest 

przerażające zimne, nie słychać oddechu, serce przestaje uderzać (PCz, 210)”. Jego wolę, 

pamięć i wszelkie uczucia przejmuje brat, Stachur, przypisany nocy i rozkochany w 

mrocznej stronie rzeczywistości: 

 

Oblicze Stachury nosiło ślady rozpusty i nocnych hulanek; spod wspaniale sklepionego czoła 

Czelawy wyzierały jego głębokie oczy, lecz jakby znieprawione obcym mu wyrazem – inteligencja 

uczonego weszła tu w dziwaczny sojusz z rozbestwieniem. Były to dwie nader do siebie podobne, lecz 

przecież różne osobowości (PCz, 214-215).  

 

Motyw wampiryzmu w noweli przejawia się w sposobie, w jaki Stachur objawia 

się Wandzie. Nachodzi on ją nocą, w jej własnej sypialni, gdy obok śpi jej mąż. 

Przerażona, wybudzona ze snu kobieta jest całkowicie bezbronna. Jej próby obudzenia 

męża spełzają na niczym, gdyż w czasie aktywności Stachury Czelawa pozostaje w stanie 

podobnym śmierci. Wizyty demonicznego bliźniaka przywodzą na myśl atak hrabiego 

Draculi na Minę Harker, gdy obok w stanie swoistego letargu tkwi Jonathan. Jawią się 
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one podwójnie niemoralnie –Stachura zamierza zgwałcić bezbronną kobietę, swoją 

szwagierkę, w dodatku zrobić to w obecności jej męża, z którym dzieli on jeden umysł i 

jedną duszę, a ona – jedno łoże. Historia ta zbliża się w tym miejscu do tabu nekrofilii, 

która zresztą pozostaje bliska wampiryzmowi seksualnemu
699

.  

 

 

Dorota Kaimnska jako Wanda Czelawa w filmie Problematum profesora Czelawy, reż. Z. Lech,  

 

Jedynym ratunkiem dla Wandy jest odgrodzić się fizycznie zarówno od Stachury, 

i jak i własnego męża. Sen u jego boku mógłby być dla niej katastrofalny w skutkach, 

gdyż właśnie wtedy, nieświadoma i poddana prawom czasu lunarnego, może stać się 

łatwo ofiarą sobowtóra – wampira, egzystującego nocą. Motyw śpiącej kobiety był 

szeroko rozpowszechniony od początku romantyzmu, a „jej sen, nieprzytomność czy 

pozorna martwota budziły w patrzących fantazmaty o spełnieniu aktu seksualnego, 

któremu bezwolna kobieta byłaby powolna
700

”. Pod naciskiem bliźniaka profesor zgodził 

się, by ten mógł obserwować jego żonę we śnie, jednak równocześnie przyzwolił na 

stworzenie w jego umyśle chorej fantazji, bliskiej wizjom udręczonych nocnymi 

koszmarami kobiet, z których chyba najbardziej znaną pozostaje obraz Henriego 

Heinricha Füsslego, przedstawiający uśpioną niewiastę męczoną przez nocne demony. Jej 

pierś przygniata istota przywodząca na myśl gnoma, zza kotary zaś przygląda jej się koń, 

który „siłą wdziera się w przestrzeń wewnętrzną: obecność głowy  

i długiej szyi w przecięciu zasłon jest gwałtem, reszta końskiego ciała  

pozostaje na zewnątrz, w nocy...
701

". Obraz ten rozpalał wyobraźnię i szokował, przede 
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wszystkim śmiałą tematyką kobiety w szponach jej ukrytych pragnień i fantazji
702

. 

Prezentując „voyeurystyczną rozkosz oglądania kobiety w momencie cierpień najbardziej 

intensywnych
703

”, odpowiada na odwieczne zapotrzebowanie oglądania „pierwotnej 

sceny gwałtu
704

”. O sukcesie dzieła świadczą kolejne wersje, jakie stworzył artysta, zaś 

rozgłos obrazu stanowi świadectwo o potrzebie ówczesnej (każdej?) widowni na obrazy 

kobiecej udręki. 

 

 

Johann Heinrich Füssli, Nocna mara, 1781 -1783 (wersja druga). 

 

Jawa, w przypadku żony profesora, jak i każdej kobiety, jest więc najlepszą bronią 

przeciwko napastnikowi. W ciągu dnia nic jej nie grozi, gdyż brat-sobowtór pogrążony 

jest wówczas w letargu. Nieszkodliwość za dnia jest atrybutem wampira, tak samo jak 

powiązanie z zepsuciem i grzechem. Stachur przejął na siebie całe zło tkwiące we 

wspólnym umyśle obu braci. Zło, które w Zezie „[...] raz wyzwolone ujawnia coraz 

większą, agresywną zaborczość, dąży do zagarnięcia coraz szerszych zakresów jaźni, do 

absolutnej, wewnętrznej dominacji, wypełza coraz jawniej z mrocznych zaułków 

i przepaści duszy i rozsiada się na obliczu w formie diabolicznie zdeformowanej 
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odrażającej maski
705

”,w Problematum Czelawy zaś zostaje pozornie unieszkodliwione. 

Pozornie, ponieważ śmiertelna rana, jaką profesor zadał Stachurze, pojawiła się także i na 

jego czole, znacząc go, niczym Kaina, piętnem bratobójcy. Nie pozostaje więc on bez 

winy, a zabijając bliźniaka, uśmierca jakąś część samego siebie, staje się w połowie 

martwy. 

 

Stwarzając tę fikcję (zresztą, kto wie, czy niemożliwą w rzeczywistości), chciałem poruszyć 

problem stosunku ciała do duszy, względnie naszej osobowości empirycznej do jaźni metafizycznej, tj. 

czystego ducha, w którego istnienie i nieśmiertelność głęboko wierzę
706

. 
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 A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, [w:] S Grabiński, Utwory wybrane, t.1: 

Nowele, Kraków 1980, s. 20. 
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 S. Grabiński, Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, [w:] „Pamiętnik Literacki”, Warszawa 

1925, s. 3. 
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Rozdział 5 

KOBIETA – DEMON. 

WAMPIRYCZNE FEMME FATALE 

 

 

 

 

5.1. Od matriarchatu do filmowego wampa 

 

Adama pierwsza żona,  

Miej się przed wdziękiem tych włosów na straży, 

 Co jej za wszelkie starczą stroje!  

Bo gdy młodzieńca usidli w ich zwoje,  

To go wolnością nieprędko obdarzy
707

. 

 

 

 

 

 

 

Powyższe słowa dotyczą Lilith, pierwszej „kobiety fatalnej”. Mit o niej łączy 

w sobie różne tradycje: babilońsko – asyryjską i hebrajską i sięga czasów kultów 

matriarchalnych rozpowszechnionych w całej Europie i na Biskim Wschodzie, których 

rozwój był wynikiem przejścia ze zbieracko – łowieckiego do osiadłego, rolniczo – 

                                                           
707

 1 J. W. Goethe, Faust. Tragedii część pierwsza, tłum. W. Kościelski, Warszawa 1967, s. 206. 
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hodowlanego, trybu życia
708

. Robert Graves stwierdza wręcz, że w starożytności 

kontynent nasz pozbawiony był bogów płci męskiej
709

. Życie religijne takich wspólnot 

skoncentrowane było wokół symbolicznie pojmowanej Wielkiej Matki (Magna Mater, 

Bogini Matki, Wielkiej Macierzy, Pramacierzy) 
710

, kobiety potężnej, władczej 

i nieśmiertelnej, niekoniecznie jednak władza w sferze sakralnej przekładała się na 

władzę faktyczną
711

. Kobieca potęga opierała się przede wszystkim na zdolności dawania 

nowego życia – tak dosłownie, jak i symbolicznie, gdyż żeńskie siły rozrodcze rozumiano 

jako cząstkę boskich mocy Matki Ziemi do wypuszczania plonów i żywienia wszelkich 

istot żywych. Stała ona na straży odwiecznego cykl życia i śmierci, jej domeną była także 

kraina zmarłych, dlatego też kojarzono ją z otchłanią i siłami destrukcyjnymi
712

. Stąd też 

macierzyństwo w swym najbardziej pierwotnym wyobrażeniu jest związane ze strefą 

mroku i nocy
713

. Archetyp Pramacierzy jest dwubiegunowy: z jednej strony związany jest 

z takimi cechami jak troskliwość, współczucie, mądrość, miłość i wsparcie
714

, mającymi 

wymiar zdecydowanie pozytywny, z drugiej zaś jej obraz dopełnia płaszczyzna 

skomasowana z ciemnością, otchłanią i tym, co ukryte
715

. Ta dwutorowość wynika z 

najsilniejszego związku skojarzeniowego, relacji Wielkiej Matki z ziemią, która stanowi 

jeden z jej najstarszych symboli. Ziemia rodzi plony, a więc daje życie, równocześnie 

                                                           
708

 G. Lasoń – Kochańska, Powrót bogini? Przykłady funkcjonowania postaci Magna Mater w polskiej 

literaturze popularnej, [w:] „Literatura ludowa”, Wrocław 2019, nr 6, s. 13. 
709

 R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2012, s. 7. 
710

 Koncepcje naukowe dotyczące istnienia kultu Wielkiej Matki powstały na początku XIX wieku (między 

innymi za sprawą prac Julese Micheleta, Carla Gustava Junga oraz jego ucznia, Ericha Neumanna) i mają 

swoich zwolenników do dzisiaj. Współcześnie jednak część historyków i antropologów odrzuca tę ideę, a 

zwłaszcza system matriarchalny jako dominujący w okresie neolitu; zob. G. Lasoń – Kochańska, Powrót 

bogini?..., dz. cyt., s. 13-14. 
711

 K. Bratkowska, F. Nowicki, hasło „matriarchat”, [w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, pod red. M. 

Rudaś-Grodzkiej, K. Nadany-Sokołowskiej, A. Mrozik, K. Szczuki, K. Czeczot, B. Smoleń, A. 

Nasiłowskiej, E. Serafin, A. Wróbel, Warszawa 2014 (ebook), s. 672. 
712

 A. Szyjewski, hasło „bogini-matka”, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, pod red. T. Gadacz, B. 

Milerskiego, Warszawa 2003,  wydanie internetowe dostępne pod adresem: 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bogini-Matka;4007763.html (dostęp z dnia: 28 II 2022 r.). 
713

 M. Jaworska – Nitkowska, Nienasycenie i „niewygasła żywotność” archetypu Wielkiej Matki. Misterium 

„rodzącego łona” jako symbol uniwersalizmu tworzenia, [w:] „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 

Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, Bydgoszcz 2012-

2013, nr 708, s. 93. 
714

 C.G. Jung, Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, T. 3, Warszawa 1998, s. 8. 
715

 E. Neumann, Archetyp Wielkiej Matki. Wstęp kobiecości do fenomenologii, tłum. R. Reszke, Warszawa 

2008, s. 38. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bogini-Matka;4007763.html


203 
 

pochłaniając ciała zmarłych
716

. Bóstwa kobiece były z natury istotami chtonicznymi, 

powiązanymi z cyklem lunarnym
717

 i wilgocią, która sprzyja płodności
718

.  

Odwieczny rytm życia, zamknięty w trzech etapach: narodzenia – wzrostu – 

śmierci, reprezentował księżyc, łączący doczesność (ziemię) z wiecznością 

(kosmosem)
719

. Sprawował on władzę nad procesem wegetacji, ale też, poprzez 

napełnienie ciała krwią miesięczną, wpływał na płodność kobiet. Regularność cyklu 

menstruacyjnego kojarzono z następującymi po sobie fazami księżyca, dlatego 

krwawienie miesięczne tłumaczono jego przyciąganiem
720

, stąd nazwa procesu 

wywodząca się od jego dawnego określenia – miesiąca
721

. Mianem „Czarnego Księżyca” 

określano hebrajską Lilith, gdyż jako pierwsza przedstawicielka płci żeńskiej „wraz z 

comiesięcznym krwawieniem obdarowana została wolną wolą
722

”, stanowiącą o jej 

autonomii i niezależności, dwóch cechach, wyróżniających kobiece bóstwa przed 

nadejściem ery kultu słońca i patriarchatu religii monoteistycznych. Stary Testament 

przedstawiał już kobietę miesiączkującą jako nieczystą
723

, taki jej wizerunek przeniknął 

do kultury średniowiecza i miał wpływ na całą późniejszą męską perspektywę kobiecości. 

Fizjologię kobiecą uważano nie tylko za zbrukaną, ale wręcz niebezpieczną
724

 - wszystko, 

co z nią związane, nabrało cech pejoratywnych, skorelowanych ze śmiercią. Ów proces 

demonizacji cielesności kobiety zaowocował utrwaleniem wizji świata, w którym jest ona 

„chorym potworem o skłonnościach sadystyczno-wampirycznych
725

”. 

 

                                                           
716

 C.G. Jung, Symbole …, s. 307; „Kobiecość objawia się jako naczynie nie tylko w ten sposób, że w 

naczyniu ciała dojrzewa w niej płód, który wyłania się z niej, przechodząc do naczynia świata, lecz również 

w ten sposób, że przyjmuje ona jako naczynie śmierci zmarłych zamykanych w jaskini czy trumnie, grobie 

czy urnie.”, zob. E. Neumann, Archetyp…, dz. cyt., s. 55. 
717

 Kolejne fazy księżyca (nów, pełnia, kwadra) wyznaczają kolejność przemian kobiecego ciała; zob. M. 

Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996, s. 13. 
718

 N. Gładziuk, Omphalos, czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków, Warszawa 

1997, s. 48. 
719

 E. Masłowska, Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole płodności: woda – ziemia – księżyc – 

kobieta (w polskiej kulturze ludowej), [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, Warszawa 2014, nr 2, s. 45. 
720

 J. P. Roux, Kobieta w historii i micie, tłum. B. Szczepańska, Warszawa 2010, s. 170–171. 
721

 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 334. 
722

 A. Aliti, Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i władzy, tłum. E. Ptaszyńska-Sadowska, 

Gdynia 1996, s. 197. 
723

 Pismo Święte starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003, Kpł 15, 15-24. Wydanie internetowe pod 

adresem: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=88 (dostęp z dnia: 28 II 2022 r.). 
724

 „Dopóki bowiem nie było śmierci, nie było i potrzeby rodzenia. Narodziny są konsekwencją śmierci; 

wszystko więc, co związane z płodnością, skażone jest śmiercią. Skażona śmiercią - nieczysta — jest więc 

kobieta we wszystkim, co przypomina o jej płodności, zdolności macierzyńskiej", zob. L. Stomma, 

Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 183-184. 
725

 M. Janion, Wampir…, dz. cyt., s. 216-218. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=88
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Figura siedzącej kobiety, otoczonej lwami – symbolami władzy; 

 znaleziona w Çatalhüyük w Turcji, ok. 5500-6000 lat p.n.e.  

 

Archetyp Wielkiej Matki miał swoje realizacje na terenie całej Europy i Bliskiego 

Wschodu, w postaci egipskiej Izydy, greckich Demeter i Gai, celtyckiej Danu, arabskiej 

Allat czy słowiańskiej Mokoszy. Występująca w mitologii mezopotamskiej Isztar, 

najważniejsza bogini panteonu Międzyrzecza, patronka wojny i fizycznej miłości, ma 

zaskakująco wiele punktów stycznych z grecką Lamią, krwiożerczym sukubem,  obie zaś 

łączą w sobie przymioty Lilith, hebrajskiego demona, niebezpiecznego dla dzieci i 

mężczyzn. Jej, wyłaniający się z tradycji rabinistycznej, mityczno – fantastyczny 

wizerunek czerpie całymi garściami z przymiotów istot występujących w wierzeniach 

Bliskiego Wschodu, mających konotacje seksualne i antyprokreacyjne zarazem. 

Wywodząca się z Mezopotamii Lamasztu, wyobrażana jako straszliwa, budząca odrazę 

postać pół człowiecza, pół zwierzęca
726

, stanowiła zagrożenie przede wszystkim dla 

                                                           
726

 Miała głowę lwa lub psa, skrzydła, brudne ręce, długie, ostre pazury orła, psie kły, skrzydła i potargane 

włosy – tak przedstawia ją jedno z zaklęć; zob. K. Łyczkowska, Babilońskie zaklęcia…, dz. cyt.,, s. 64-66; 

Antologia literatury mezopotamskiej. Tom V, Do boga, pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, 

modlitwy, zaklęcia i rytuały. Wybór tekstów, tłum. K. Szarzyńska i in., Warszawa 2005, s. 178-171. 
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małych dzieci, a także kobiet w ciąży i połogu
727

. Miała na nie zsyłać ciężkie choroby, jak 

np. gorączka połogowa lub wywoływać poronienia, a także powodować ciężkie 

schorzenia lub nawet śmierć u niemowląt. Lamasztu uaktywniała się nocą, odnajdywała 

miejsce, w którym znajdowała się przyszła matka i doprowadzała do nieszczęścia. Aby 

tego uniknąć, stosowano praktyki antydemoniczne w postaci amuletów i zaklęć, mocno 

rozpowszechnionych na terenie całych Asyrii i Babilonii
728

. Pobyt Lamasztu na ziemi 

mógł stanowić rodzaj kary za złe sprawowanie, o czym świadczy jedno z zaklęć: 

 
Dla jej niecnych zamysłów, jej niewłaściwej rady Anum, ojciec jej, z nieba ją zrzucił na ziemię

729
. 

 

Śmierć i choroby nowonarodzonych dzieci oraz ich matek mogły więc być formą 

zemsty na ludzkości za strącenie z raju. Co zaskakujące jednak, w niektórych zaklęciach 

pojawia się wizerunek Lamasztu jako czułej opiekunki, która karmi niemowlęta swoim 

mlekiem, całuje je i kołysze do snu
730

. Niejednoznaczny status tego demona wynika 

zapewne z dużej rozpiętości obszaru, z którego pochodzą wzmianki o nim.  

Postacią podobną w mezopotamskim demonarium jest Lilitu, zwana także czasem 

Lilith, kusicielka, która atakowała mężczyzn i płodziła z nimi potomstwo. Jej imię 

wywodzi się od wiatru, z którym była związana jako demon zamieszkujący pustkowia i 

otwarte przestrzenie
731

 lub od leksemu laij, czyli noc
732

. Wyobrażano ją sobie jako 

urzekającą urodą kobietę z długimi włosami, czasem łączono też z wizerunkiem sowy, 

gdyż potrafiła latać, a swoim dominium uczyniła noc
733

. Gniew Lilith obracał się nie 

tylko wobec mężczyzn, gdyż, podobnie jak Lamasztu, stanowiła ona zagrożenie dla 

przyszłych matek i nowo narodzonych dzieci
734

. Demonem pokrewnym Lilitu jest Ardat 

– Lili, samotnica, której przekleństwo stanowi niemożność zaspokojenia cielesnego i 
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 T. Oshima wskazuje, że to współczesność ograniczyła zasięg działalności Lamasztu do dzieci i młodych 

matek, gdy pierwotnie była niebezpieczna także dla dorosłych, których mogła opętać; T. Oshima, 

Babylonian Poems of Pious Sufferers. Ludlul Bel Nemeqi and the Babylonian Theodicy, Tübingen 2015, s. 

253. 
728

 K. Łyczkowska, Babilońskie…, dz. cyt., s. 60. 
729

 Tamże, s. 61-62. 
730

 Antologia literatury mezopotamskiej…, dz. cyt., s. 167. 
731

 W tradycji sumeryjskiej wszystkie demony wyobrażano sobie jako istoty powietrzne, zob. E. Adamiak, 

Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006, s. 22. 
732

 B. Michalska, Lilith – demoniczna bogini nocy. Tradycja wyobrażeń i literackie wcielenia, [w:] „Prace 

Polonistyczne” 2010,  s. LXV, s. 90. 
733

 K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981. 
734

 K. Łyczkowska, Babilońskie…, dz. cyt., s. 21. 
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wydania na świat potomstwa, za co, w odwecie, mści się na młodych mężczyznach. Jej 

domeną także były rozległe, puste przestrzenie
735

. 

Postać Lilith, kusicielki i morderczyni, wzniesiona na fundamencie 

mezopotamskich wierzeń, przeniknęła do kabalistyki hebrajskiej, traktującej ją jako 

odpowiedź na lament Adama
736

. Pierwszy mężczyzna czuł się samotny w Edenie i, 

pozazdrościwszy zwierzętom łączenia się w pary, zapragnął towarzyszki
737

. Bóg 

odpowiedział na pragnienie pierwszego z ludzi i z brudu oraz błota ulepił dla niego 

kobietę. Co ciekawe, pierwotnie zamierzał stworzyć ją z ziemi, tak jak Adama, jednak 

pomylił się, stąd niedoskonałość kobiet i, co za tym idzie, nierówność płci
738

. Owa 

pomyłka poskutkowała całym systemem społecznym, opartym na dominacji mężczyzn 

jako istot, których podległość wynika z niższego statusu.  Związek Adama i Lilith nie był 

jednak szczęśliwy – kobieta bowiem nie chciała podporządkować się swemu partnerowi, 

zwłaszcza w sprawach seksualnych i żądała równouprawnienia. Swoje postulaty 

tłumaczyła faktem, iż została stworzona w ten sam sposób co Adam, ma więc równe mu 

prawa. Gdy rozgniewany Adam próbował siłą przymusić ją do posłuszeństwa, ta uniosła 

się w górę i zniknęła
739

. Pomimo klątwy rzuconej przez Jahwe, mówiącej, że każdy dzień 

poza Edenem będzie skutkował śmiercią setki jej demonicznych dzieci, nie wróciła ona 

już nigdy do Raju
740

. Według niektórych przekazów udała się nad Morze Czerwone, 

gdzie oddawała się aktom nierządu z demonami. Tam została odnaleziona przez 

wysłanych na jej poszukiwania trzeh aniołów: Senoja, Sansenoja i Semangelofa. Lilith 

przysięgła im, że w akcie zemsty będzie sprowadzać na nowo narodzone dzieci chorobę i 

słabość. Boscy wysłannicy zawarli z nią jednak umowę, na mocy której Lilith nie mogła 

zaatakować niemowlęcia, noszącego amulet z ich imionami
741

. Hebrajskie legendy 
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 Antologia literatury mezopotamskiej…, dz. cyt., s. 182-183; K. Łyczkowska, Babilońskie…, dz. cyt., s. 

21. 
736

 Konkluzja, jakoby Lilith była pierwszą żoną Adama, może pochodzić z nadinterpretacji tekstu Starego 

Testamentu, dotyczących np. dwóch rozbieżnych nieco opisów stworzenia Ewy; zob. M. Janik, Lilit – 

między mitem a Biblią, [w:] „Studia Ełckie”, Ełk 2006, nr 1 (18), s. 70. 
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 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1993, s. 67. 
738

 L. Ginzberg, Legendy żydowskie, tłum. J. Jarniewicz, Warszawa 1997, s. 58–61. 
739

 S. Bródka, Lilith jako prefigura femme fatale, [w:] „Civitas. Studia z filozofii i polityki” 2017, nr 21, s. 

150. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: file:///C:/Users/UYTKOW~1/AppData/Local/Temp/347-

Tekst%20artyku%C5%82u-509-1-10-20200225(1).pdf (dostęp z dnia: 30 XII 2021 r.). 
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 W. Kosior, Magiczne i niemagiczne funkcje..., [w:] „Maska. Magazyn Antropologiczno - Społeczno- 

Kulturowy” 2017, nr 85, s. 86. 
741

 Ugoda zawarta z Lilith ma swoje odbicie w dawnych praktykach, stosowanych w społecznościach 

żydowskich, polegających na rysowaniu na ścianach domu, w którym pojawił się noworodek, amuletu i 

wypisaniu imion trzech aniołów, M. Janik, Lilit – między mitem…, dz. cyt., s. 73. 
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ukazują ją również jako władczynię piekieł, która po ucieczce z Edenu została kochanką 

Samaela, Anioła Śmierci
742

.  

Zachowanie Lilith i jej nieczystość nie były jednak do końca jej winą – wynikały 

ze sposobu, w jaki została powołana na świat. Brud fizyczny, z którego ją ulepiono, stał 

się brudem metaforycznym. Lilith nie mogła przezwyciężyć własnej natury i pozostała 

„nieczysta” – z męskiego punktu widzenia tak wyglądała seksualna niezależność kobiety, 

która nie chciała poddać się w pokorze woli mężczyzny i pragnęła decydować o swoim 

życiu
743

. Dowodem zepsucia moralnego pierwszej żony Adama było także potomstwo, 

które mu urodziła – liczne zastępy demonów. Brak porozumienia między małżonkami 

wynikał jednak nie z odmienności ich charakterów, lecz natur. Męska, władcza, 

przyjmująca rozumowanie logiczne, stanowi całkowite przeciwieństwo posługującej się 

intuicją i akceptującej swą cielesność kobiecości, uosobionej w postaci Lilith
744

. 

Jako nieposłuszną żonę i demoniczną kochankę przedstawia ją Alfabet ben 

Syracha
745

, anonimowy średniowieczny tekst, pochodzący z okresu miedzy VIII a X 

wiekiem, zapisany w językach hebrajskim i aramejskim
746

. Znaczna część dwudziestu 

dwóch rozdziałów poświęcona jest przygodom Jezusa Ben Syracha, domniemany autor 

Mądrości Syracha, który, pragnąc uzdrowić syna króla Nabuchodonozora, przygotowuje 

amulet z imionami trzech aniołów i, mimochodem, opowiada o losach Adama i jego 

pierwszej żony. Dzieło to ma dość niejednoznaczny status – z jednej strony należy do 

kanonu literatury judaizmu rabinicznego, z drugiej jednak traktowane jest jako satyra w 

ten judaizm wymierzona
747

, trudno więc traktować je całkowicie poważnie.  

                                                           
742

 Zakończenie to traktowane jest jednak jako propagujące żydowskie prawo rozwodowe, według którego 
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The Book of Lilith, Berwick Maine 1986. W. Kosior zwrócił uwagę na umieszczanie Lilith w roli patronki 

różnych inicjatyw społecznych o charakterze feministycznym; zob. W. Kosior, Magiczne i niemagiczne 

funkcje..., s. 86. Przypis nr 37. 
744
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(dostęp z dnia: 30 XII 2021 r.). 
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J. Collier, Lilith (1892). Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: 

 

Spuściznę Lilith w kulturze starożytnej Grecji stanowiły lamie, czarownice 

oddające cześć Hekate, bogini ciemności i magii. Kobiety te podczas kontaktów 

seksualnych nie zgadzały się na pasywną rolę i pragnęły dominować. Ich nazwa wywodzi 

się od libijskiej królowej, uwiedzionej przez Zeusa. Zdradzona Hera, w akcie zemsty, 

zabiła jej dzieci, co doprowadziło Lamię do rozpaczy i szaleństwa – odtąd to ona 

wykradała i zabijała dzieci, mszcząc się za swoje krzywdy. Okrucieństwa, jakich się 

dopuszczała, doprowadziły do spotwornienia jej wyglądu, jednak przybierała ona postać 

urodziwej kobiety, gdy uwodziła mężczyzn, których następnie zabijała i zjadała
748

. W 

micie tym uderza demoniczna rola przypisana tylko jednej stronie tej relacji – to nie Zeus, 

lecz Lamia poniosła straszliwe konsekwencje romansu. W starożytnej Grecji kobieta 

uważana była za nierówną intelektualnie mężczyźnie
749

, historyk Hezjod zaś upatrywał w 

niej istotę wszelkiego zła, zesłaną przez Zeusa na zgubę śmiertelnych mężczyzn
750

. 

Mit kobiety demonicznej jest obecny w kulturze wszystkich epok. Zbigniew Lew 

Starowicz wymienia jego cztery formy
751

: kobiecość demoniczną, niszczącą, zaślepiającą 

i mit Pandory. Pierwsza z nich przedstawia kobietę jako uosobienie sił nieczystych, 

                                                           
748

 B. Michlska, Lilith…, dz. cyt., s. 97.  
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 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 142. 
750
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doprowadzającą mężczyznę do upadku dzięki pięknemu ciału, a jej koronnym 

przykładem jest pozbawiająca Samsona mocy Dalida. Druga kładzie nacisk na stosunek 

płciowy, po którym kobieta – modliszka pożera partnera. Kobietami niszczącymi w 

historii są Kleopatra, Lukrecja Borgia czy Herodiada, zaś w literaturze – Lady Makbet. 

Kobiecość zaślepiająca jest znacznie mniej niebezpieczna, gdyż zauroczony mężczyzna 

po pewnym czasie zdaje sobie sprawę ze swego zaślepiania i wraca do równowagi. 

Ostatni typ – mit Pandory, zakłada, że kobieta, niczym ciekawska żona Epimeteusza, 

stanowi genezę i źródło wszelkiego zła. 

Początków takiego myślenia należy upatrywać w tradycji judeochrześcijańskiej, 

która zło wywodziła od biblijnej pramatki, Ewy. Obraz żony Adama jako istoty skłonnej 

do grzechu zaważył na postrzeganiu płci żeńskiej w ogóle
752

. Wczesne średniowiecze 

podkreślało negatywne cechy natury kobiecej
753

, co zmieniło się nieco w wiekach XII i 

XIII, kiedy to pojawiły się pierwsze święte
754

. Nadal jednak kobietom odmawiano prawa 

do nauki i zawodu
755

, nie posiadały one także finansowej ani fizycznej wolności, gdyż 

prawnie należały do męża, ojca, brata lub syna
756

. Święty Tomasz z Akwinu uważał, że 

„kobieta należy do wadliwych, nieudanych płodów na- 

tury
757

”. Takie postrzeganie kobiet połączone z myśleniem magicznym, to jest 

przypisywaniem wszelkim klęskom, chorobom i nieszczęściom źródła w działalności 

Szatana zaowocowało oskarżeniami o czary. Procesy i egzekucje zaczęły się w XV 

wieku, doprowadzając, aż po epokę oświecenia, do śmierci wielu tysięcy kobiet
758

. Czary 

traktowano jako grzech, ale też przestępstwo, które należało karać śmiercią w majestacie 

prawa
759

. Pod koniec XVI stulecia rozpętała się prawdziwa obsesja na punkcie czarownic, 

których przyczyn badacze upatrują przede wszystkim w niespokojnej sytuacji polityczno 

– społecznej i nawiedzających Europę epidemiach
760

. Ostracyzmowi kobiet 

podejrzewanych o kontakty z diabłem sprzyjały publikacje książkowe, przede wszystkim 

Młot na czarownice spisany przez inkwizytora Heinricha Kramera, kompendium 
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średniowiecznej wiedzy o czarach i Szatanie, traktowany jako podręcznik dla łowców 

czarownic.  

 

 

Spalenie wiedźmy w Wiedniu, 1583 r.  

 

Propaganda kościelna spowodowała, że potencjalnie każda kobieta mogła stać się 

podejrzaną o kontakty z siłami zła. Do fizycznych oznak bycia czarownicą należały 

defekty cielesne, np. zrośnięte brwi czy dodatkowy palec u ręki bądź nogi, ale też cechy 

charakteru, takie jak bezbożność, kłótliwość, a nawet samotny tryb życia
761

. W wielu 

przypadkach wystarczył wynikający z chęci zemsty donos sąsiada, wtedy też najczęściej 

stosowano próby, między innymi próbę wody, które jednak albo doprowadzały 

bezpośrednio do śmierci podejrzanych o czary kobiet, albo stanowiły dowód ich winy
762

. 

W kolejnych wiekach rola kobiety w społeczeństwie stopniowo wzrastała, tak jak 

i znaczenie jej wykształcenia oraz kwestia zdobycia zawodu i umiejętności utrzymania 

się
763

. Przekonanie o umysłowej i moralnej niższości kobiet pozostało jednak żywe aż do 

początku wieku XX, chociaż to w epoce romantyzmu postrzeganie kobiety jako istoty 

zdolnej jedynie do posług domowych zaczyna się intensywnie zmieniać. Pojawiają się 
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nowe modele kobiecości – patriotki, towarzyszki
764

, kobiety – anioła, ale też demonicznej 

kusicielki
765

. Według Mario Praza demonizowanie kobiet objawia się szczególnie mocno 

w epokach, cechujących się inspiracjami o „niezdrowym charakterze”
766

. Romantyzm, 

lubujący się w scenach frenezji, makabry, a nade wszystko – cierpienia, stanowił podatny 

grunt pod rozwój osobowości nieprzystosowanych, zbuntowanych, odmiennych
767

.  

Najwięcej kobiet fatalnych w literaturze narodziło się w epoce modernizmu, 

co wynika z nadania erotyzmowi drapieżnego aspektu i „konstruowania ponurego 

systemu metafizyki miłosnej, w której ideał dotychczasowy miłości - szczęścia został 

zastąpiony miłością – martyrologią
768

”. Kobiecość stała się synonimem sił 

destrukcyjnych, pochłaniających, nieczystych, a jej przedstawicielki przeszły 

metamorfozę – z istot uległych, biernych i potakujących mężczyznom przeistoczyły się w 

jednostki aktywne, silne i dominujące. Twórcy modernistyczni przedstawiali je jako 

piękne, tajemnicze i intrygujące kusicielki, jawiące się zarazem jako emanacja sił zła 

i grzechu. Ta ambiwalencja powodowała dezorientację, wyrażoną przez Antoniego Lange 

w utworze o znamiennym tytule Lilith: „nie wiem, czy błogosławić, czy cię mam 

przeklinać
769

”. Pierwiastek feminalny nabiera cech zwierzęcych, potwornych, tworząc 

niezwykłą hybrydę – kobietę-wampira: 

 

Wampirzyca, obdarzona wspaniałą urodą, tak eksponowaną we wszystkich wampirycznych 

historiach, przejmuje w związku miłosnym rolę prowodyra, jest istotą silniejszą, jakby na przekór swej 

słabej, kobiecej naturze. […] Połączenie motywu kobiety fatalnej z motywem wampira narzuca szczególną 

tożsamość, gdyż kobieta fatalna często przypomina wampira i odwrotnie – wampirzyca nosi typowe 

znamiona kobiety femme fatale – zarówno bujną urodę, kokieteryjny, uwodzicielski sposób usidlania 

upatrzonej ofiary, jak też doprowadzenie kochanka do nieuchronnej klęski
770

. 

 

Postać fascynującej, drapieżnej i zmysłowej femme fatale przeniknęła z literatury 

i sztuki do dziesiątej muzy, tworząc wampa – kobietę pozbawioną nadnaturalnych mocy, 

lecz wciąż niebezpieczną, władczą, a nade wszystko – piękną i ponętną. Pierwszą kobietę 
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fatalną na ekranie wykreowała Theda Bara
771

, amerykańska aktorka, dla której wytwórnia 

Fox stworzyła drugą tożsamość – plotki głosiły, że gwiazda mieszka wśród sarkofagów, 

otoczona makabrycznymi rekwizytami, między innymi czaszkami i szkieletami
772

. Jej 

pseudonim sceniczny miał stanowić anagram słów „Arab death”
773

. Uwodzicielka - 

skandalistka o orientalnej urodzie dała początek całej plejadzie gwiazd, które swoją 

karierę oparły o tworzenie wokół siebie legendy atrakcyjnych, lecz doprowadzających 

mężczyzn do zguby, w tym Rity Hayworth, Grety Garbo, Marleny Dietrich czy Lauren 

Bacall
774

.  

 

 

Theda Bara jako Kleopatra (1917 r.). 

 

 

Filmowe femme fatale charakteryzowały się pewnym dualizmem: kruchość 

i delikatność łączyły z lubieżną cielesnością i chłodną kalkulacją. Owo połączenie 

właśnie tak bardzo szokowało publiczność. Podkreśleniu niezwykłości bohaterek – 

wampów służył mocny makijaż, odsłaniający kobiece wdzięki strój, ale też wystudiowane 
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gesty, przemyślane ruchy, brak spontaniczności
775

. Postacie kobiet fatalnych nie zniknęły 

z ekranów – poprzez filmy gangsterskie, kino noir lat czterdziestych, dotarły aż do 

czasów współczesnych. Tu warto wymienić role Glenn Close w Fatalnym zauroczeniu 

(1987), Sharon Stone w Nagim instynkcie (1992) czy Kim Basinger w Tajemnicach Los 

Angeles (1997). Jednak współczesna femme fatale to już nie tylko tajemnicza 

uwodzicielka, bezwzględnie niszcząca mężczyzn – to przede wszystkim kobieta 

świadoma swojej seksualności, inteligencji, mocnych i słabych stron i tą świadomością 

zagrażająca patriarchalnemu systemowi wartości. 

 

 

5.2. Aspazja Narcyzy Żmichowskiej, czyli inkarnacja ciemnych sił 

kobiecości 

 

We Wstępnym Obrazku powieści czytelnik zostaje wciągnięty w żywą dyskusję na 

temat miłości. Dwie pary, Seweryna i Leon oraz Augusta i Henryk, debatują nad rolą 

uczuć w ludzkim życiu, dochodząc do całkiem odmiennych konkluzji. Pierwsza z nich w 

pewien sposób deprecjonuje miłość, traktując ją wręcz jako przeszkodę w pobożnym 

życiu, tymczasem druga podkreśla jej uświęcający charakter, umożliwiający bliższą 

relację z Bogiem. O ile Seweryna i Leon uważają sakrament małżeństwa za jedyną 

właściwą formę związku dwojga ludzi, o tyle Augusta i Henryk dostrzegają zepsucie tej 

instytucji, dającej przyzwolenie na różnego rodzaju nadużycia: 

 

No, to niech śpią w egoizmie swoim wszyscy ojcowie rodzin i żonaci obywatele – niech was 

nawet oszukują, niech was krzywdzą. Sakrament małżeństwa według naszego zdania zupełnie im daje do 

tego prawo (Pog, 7). 

 

Ta wizja nawiązuje do romantycznych postulatów wolnej i nieskrępowanej 

miłości, która w samym swym zarodku już ma wymiar sakralny i staje się nową religią
776

. 

Nie stanowi już ona jedynie przeżycia w wymiarze duchowym, lecz staje się znakiem 

działalności niewidzialnego, najlepszą drogą do poznania, więc narzędziem 
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epistemologicznym
777

. Albert proponuje rozróżnienie miłości na kochanie, namiętność 

i fantazję, przy czym „pierwsza tłumaczy się świętością, druga nieszczęściem, trzecia 

grzechem” (Pog, 7). Miłość więc sama w sobie pozostaje w powieści wartością 

pozytywną, pod warunkiem, że implikuje otwartość na dobro innych i służy wzniosłym 

celom. 

Kontrapunktem dla obu perspektyw i uzupełnieniem „miłości namiętności-

fantazji” jest podejście Aspazji. Tytułowa poganka postuluje i praktykuje miłość, dla 

której nie ma żadnych świętości poza nią samą i która polega na zawłaszczaniu jednej ze 

stron: 

 

— Ja kocham jak Bóg — mówiła do drugich. — Miłość Boga czyż to nie Jest najwyższa 

wyłączność — najzupełniejsze zniszczenie — najnieprzystępniejsza tajemnica? — To co trwa, to co istnieje 

— to Bóg wyrzucił z siebie i to Jest światowe albo luǳkie (…) Toć przecie on musi kochać tę własność, 

która go Bogiem stanowi, a nie tę wypożyczoną Jałmużnę, z której wy się radujecie. — Szaleni! — Szaleni! 

— Jeszcze raz powiadam wam, że Ja kocham miłością bożą — kocham to, co moje — a moim Jest to, co 

tak do mnie należy Jak przeszłość do Boga (Pog, 101). 

 

Swoje postrzeganie miłości bohaterka uzasadnia naturą uczucia Boga do świata, 

które jest wszechogarniające, ale też zachłanne, gdyż „zazdrosnym i mszczącym się 

Bogiem jest Pan
778

”. W ludzkim rozumieniu oba przymiotniki mają wydźwięk 

negatywny, jednak w przypadku starotestamentowego Boga wynika ona z przymierza 

zawartego z ludem Izraela, dzięki któremu ten stał się Jego własnością i oznacza 

szczególną troskę
779

. W ten bluźnierczy sposób, porównując się do Boga, Aspazja 

tłumaczy zachłanność swojego uczucia, potrzebę posiadania drugiej osoby, wykraczająca 

poza ramy standardowej relacji. Jako poganka, jest wcieleniem bogini – matki, która 

zarówno daje życie, jak i je odbiera, stąd dualizm jej uczucia, łączącego w sobie moce 

boskie i demoniczne - „Szatan i Bóg, nienawiść i miłość, czyż to nie dwa oblicza 

nieskończoności?” (Pog, 101) Jednak to, co ofiaruje ona Beniaminowi, kochając go 

„zniszczeniem i tajemnicą (Pog, 101), jest siłą całkowicie destrukcyjną, polegającą na 

braniu i tylko pozornym dawaniu siebie drugiej stronie: 

 

Przez ten czas Aspazja roztrwoniła wszystkie wspólne dostatki nasze; zapał, natchnienie, uczucie 

piękna — właǳę cieszenia się, pojmowania, tworzenia coraz to nowych a ciągle uiszczanych marzeń — 

właǳe szczęścia — miłość całą moją, ona wzięła i zmarnowała (Pog, 135). 
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Ukochana Beniamina pochłania wszystko, co stanowiło dla niego jakąś wartość, 

żerując na jego sentymencie i przywiązaniu, by w końcu wziąć w posiadanie jego duszę. 

Znamienną dla wymowy całego utworu jest bajka Teresy o rybaku zakochanym do 

szaleństwa i przyjmującym co noc przez trzy lata odwiedzającą go zmarłą księżniczkę. 

Mężczyzna z jej każdą kolejną wizytą traci siły witalne, co doprowadza go do śmierci, 

gdy tymczasem trup jego ukochanej okazuje się nietknięty zębem czasu. W analogiczny 

do księżniczki sposób działa Aspazja, wysysając energię z Beniamina, odbierając mu 

chęć życia i rozdzielając go z rodziną. Bohaterka parabolicznej opowieści zostaje odkryta 

przez księdza i dworzan z kroplą krwi na ustach, zaś jej ofiara z maleńką raną na czole, 

co odnosi słuchaczy Beniamina (i czytelników powieści) bezpośrednio do postaci 

wampira i jego głównego atrybutu – zębów. Według Marii Janion równie ważnym 

elementem wampirzej tożsamości są usta, „pochłaniajace” i „penetrujące”
780

, ukazujące 

wewnętrzną pustkę i wskazujące na związek z nocą, ciemnością. Usta właśnie są istotnym 

aspektem urody Aspazji, „namiętne a czyste i niewinne” (Pog, 117) stanowią kontrast z 

„kamiennymi oczami” (Pog, 98) i jedyny żywy punkt jej posągowej urody. „Są one 

symbolem namiętności, sił witalnych tkwiących w pierwotnej naturze kobiety
781

”, a 

zarazem najskuteczniejszym narzędziem w walce o utrzymanie przy sobie Beniamina, a 

tym samym siebie samej przy życiu – pocałunek to w literaturze nierzadko ekwiwalent 

samego uczucia. Za pomocą pocałunków właśnie Aspazja zagarnia dla siebie życie 

ukochanego: 

 

Najpierw oddałem jej wspomnienie umarłego brata — wciągnęła je z pocałunkiem, rozwiała na 

słowa (Pog, 132). 

 

Co znamienne, odwiedziny wampira nie wzbudzają tak w rybaku, jak 

i w Beniaminie, lęku – przeciwnie, obaj ulegają urokowi drapieżcy i pragną pogrążać się 

w zgubnej miłości. „Zwiazek z wampirem (…) jest rodzajem zezwolenia na gwałt 

cielesny, za który nagrodę stanowi zanurzenie się w zmysłowej rozkoszy
782

” Pomimo 

silnego zakochania główny bohater powieści zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw 

natury etycznej, jakie czyhają na niego w związku z Aspazją; to samo uczucie jednak 
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zaślepia go do tego stopnia, iż wierzy on w jego oczyszczającą moc i wspólną, szczęśliwą 

przyszłość: 

 

(…) bo ja, Aspazjo, ja nie pójdę do ciebie — tam gǳie ty jesteś, martwość i zepsucie samo, we 

dwoje my byśmy tam na nowo skalali się i cierpieli. — A tu przy mnie czysto, święcie, pobożnie — Jak 

zwyczajnie wśród serc kochających, wśród grobów, nad którymi łzy płyną, lecz nikt nie rozpacza. — Ja też 

zostanę tutaj,  Aspazjo — ulepszę się, ugodnię i tutaj ciebie czekać będę: twoje i moje zmyję przewinienia! 

(Pog, 156) 

  

Nadzieje Beniamina rozbijają się jednak o jednostronność uczucia Aspazji, która 

tak naprawdę kocha tylko samą siebie, a w związku liczy się dla niej jedynie wzajemność, 

w której blasku może się ona wygrzewać i z której czerpie siłę do własnej egzystencji. 

Nie może ona zaoferować partnerowi nic poza możliwością wielbienia siebie i rozkoszą, 

ukierunkowaną jednak na nią samą, niebędącą w stanie „zaowocować”. „Tak pojęta 

wzajemność uczuć kochanków, nie mieszcząc się w chrześcijańskich normach etycznych, 

wyklucza bohaterkę poza usankcjonowany przez tradycję krąg życia rodzinnego. Nie 

może ona być żoną i matką
783

”. Ten defekt świadczy o jałowości uczucia, ale przede 

wszystkim – o statusie Aspazji. Nie może ona dać nowego życia, gdyż sama jest go 

pozbawiona, o czym mówi wprost: 

 

(…) jeśli ja cię ukocham — ożyję zupełnie, nowym czy też dawnym życiem — jeśli ci powiem: 

„Wyczerpnęłam wszystkie zbytki, uciechy i szaleństwa, przerzuciłam karty ksiąg najmędrszych, mam i 

znam wszystko, ale mi świata zabrakło, a przypomniałam sobie o innym świecie, o szczęściu innym — 

więc chcę miłości. (Pog, 127) 

 

Ze statusem ontologicznym bohaterki konweniuje jej wygląd – pusty wzrok, 

pozbawiony głębi, niczym u lalki, za którym nie kryje się nic więcej. Oczy bohaterki są 

piękne i wabią swą urodą, lecz ich blask jest powierzchowny, gdyż świecą one światłem 

odbitym, a jako że, według popularnego przysłowia, stanowią zwierciadło duszy, Aspazja 

nie może jej posiadać. Wydaje się ona martwa nie tylko w sensie metaforycznym, lecz 

także dosłownym, o czym świadczy „twarz blada”(Pog, 89) i „oczy (…) jak pożyczone 

od trupa” (Pog, 97). Martwe spojrzenie jest tym, co zdradza Aspazję, która swym 

zachowaniem, ciągłą wesołością, doskonale maskuje brak uczuć: 

 

Gdyby jej oczy mogły były spoglądać, nie patrzyć tylko, to bym zapewne do głębi mej piersi 

poczuł ich przenikliwe i długie spojrzenie — ale ona choć wzrok swój badawczo zatrzymała na mnie, 

uderzyła jedynie, wskroś przejąć nie mogła — inne rysy jej twarzy odbiły lekkie ulotne zaǳiwienie i znów 
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pierwszy swój wyraz oǳyskały, nie mogę powieǳieć wroǳonej, lecz jak gdyby przedsięwziętej pustoty 

(Pog, 99-100). 

 

 

Słowa o niewrodzonej pustocie świadczą dobitnie o fakcie, że Aspazja była 

niegdyś żywą kobietą. Niewiadomo, co doprowadziło do jej śmierci, pewnym jest 

natomiast, iż to uczucie Beniamina było czynnikiem, który pobudził ją i przywrócił 

światu. To mężczyzna nazwał ją, w ten sposób nadając jej tożsamość, a jego gorące 

uczucie stało jej motorem napędowym dla funkcji życiowych jej organizmu. Bohaterka 

opowiada mu o „wielkim święcie”, z okazji którego wyprawiła ucztę, prawdopodobnie 

nawiązując do swojego wskrzeszenia: 

 

Ale bo też prawda, że wielkie, barǳo wielkie obchoǳiłam święto… — i na tym słowie umilkła 

przez chwilę… i zamyśliła się.  

— Jakie święto? — spytałem jej.  

— Och! wyobraź sobie, że na przykład święto twojemu świętu podobne — wracałam do życia i 

najpierw zdawało mi się, że oǳyskałam wszystko tak, jako niegdyś było — ale ǳisiaj nad ranem — 

spostrzegłam, że mi czegoś brakuje (Pog, 126). 

 

 

Tuż po przebudzeniu „Aspazja ma (…) tylko świadomość działania opartego na 

złu i tajemnicy, ma też świadomość własnej potęgi, lecz jest to potęga ślepa, 

nieukierunkowana
784

” dopiero z czasem nastawiona na uwiedzenie mężczyzny.  

Elementami brakującymi bowiem w układance nowego życia Aspazji są miłość i energia, 

które próbuje zyskać, pozostając w związku z Beniaminem. Im dłużej są razem, tym 

silniejsza staje się ona, w przeciwieństwie do mężczyzny, tracącego witalność i chęć 

życia. W tej jednostronnej korzyści ujawniają się wampiryczne skłonności Aspazji, 

żerującej na młodości i zakochaniu Beniamina, mówiącej wprost: „jeśli ja cię ukocham - 

ożyję zupełnie, nowym czy też dawnym życiem (…)” (Pog, 127). Pomiędzy kochankami 

„zachodzi (…) rodzaj sprzężenia zwrotnego: wampir nie może istnieć bez ofiary, na 

której pasożytuje, ofiara nie istnieje bez wampira, gdyż jej życie warunkuje wampiryczną 

miłość
785

”. Beniamin zdaje sobie sprawy, że bez Aspazji jego życie zostaje pozbawione 

sensu, w zasadzie nie ma go nawet, gdy pozostają razem, jako że kobieta wyrwała go z 

bezpiecznego środowiska rodzinnego i odebrała to, co było mu bliskie. Głównym celem 

egzystencji wampira jest jej przedłużenie, więc bohaterka, niczym pajęczyca z tragedii 
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Ajschylosa
786

, oplątuje zakochanego w niej młodzieńca, wysysając z niego soki życia. 

Nie dba o jego komfort i potrzeby, w czym przejawia się jej toksyczna osobowość. 

Wykorzystuje do tego swój urok osobisty, gra na emocjach Beniamina, gdyż „nieumarły 

uczy się umiejętności posługiwania się jego [świata] artefaktami i potrafi świetnie 

wykorzystać zasady, które rządzą cywilizacją
787

”. Pochłaniając to, co bohater ukochał, 

odziera jego istnienie z drobnych radości i pasji, zainteresowania wszystkim poza nią 

samą („Od tej chwili Aspazja częściej w niebo patrzyła, a ja gwiazdy kochać przestałem” 

(Pog, 133)). W wyniku jej działań protagonista powieści staje się „doskonale martwy”, 

niczym Gustaw z Dziadów „umarły dla świata” (Dz, ). Wartości takie jak rodzina, Bóg 

czy patriotyzm przestają mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie, gdyż został 

zwampiryzowany, a po utracie kochanki wiedzie jałową, bezcelową egzystencję.  

Kontakty z femme fatale zawsze doprowadzają do zguby, fizycznej bądź 

moralnej. Aspazja uczyniła Beniamina cieniem dawnego siebie, wydmuszką człowieka, 

któremu nie zależy już na niczym. Wygląd bohatera przywodzi na myśl śmiertelnie 

chorego człowieka lub żywego trupa: 

 

Płakać nie mogłem, ale mi czasem tak okropnie twarz posiniała, tak straszliwe hieroglify z żył 

wezbranych na czoło wystąpiły — tak oczy krwią zaszły, tak załamane ręce głucho kościami chrzęsnęły 

(Pog, 146). 

 

 

Dla Żmichowskiej miłość jest wartością etyczną, która owocuje jedynie 

w sprzyjających okolicznościach. Tych nie zabrakło w życiu Beniamina – kochająca 

rodzina, wykształcenie, wygody codzienności – mimo to nie potrafił on ukierunkować jej 

na szczytny cel, zmarnotrawił jej potencjał na oddanie się kobiecie okrutnej 

i egoistycznej. „Towarzyska samotność Beniamina, jego bajroniczne wyobcowanie 

i tajemniczość, niezdolność do twórczych natchnień i działań staje się wynikiem nie tyleż 

niepowodzenia w miłości, co raczej niemożności aktywnego włączenia tej wartości w 

ludzkie życie
788

”. Nawet po rozstaniu z Aspazją, bohater wciąż mógł próbować stać się 

kimś więcej niż tylko zawiedzionym kochankiem, mógł zaangażować się w życie 

społeczne, działania patriotyczne, zaprzepaścił jednak tę szansę, pogrążając się w 
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marazmie. Być może nawet stał się rzeczywistym upiorem, który pojawił się wśród 

zgromadzonych przy kominku osób
789

, by opowiedzieć swoją historię i przestrzec przed 

zgubnym wpływem romantyzowania uczucia do kobiety i przedkładania go nad inne 

wartości. 

Silny związek Aspazji ze sferą śmierci ujawnia się w jej fascynacji widokiem 

leżącego na brzegu, pozornie martwego Beniamina. Bladość twarzy mężczyzny 

i nieruchomość jego ciała pobudzają wyobraźnię kobiety, która widzi w nim „młodego 

bożka szklistych nurtów rzeki” (Pog, 126). Bez cienia wstydu przyznaje, że nie czuła żalu 

z powodu śmierci Beniamina, kierowało nią jedynie pragnienie zapobieżeniu rozkładowi, 

które zniszczyłoby doskonałość rozpościerającego się przed nią obrazu: 

 

Długo barǳo przypatrywałam ci się z zachwyceniem; na koniec wiǳąc niezmierną bladość twej 

twarzy, przyszło mi do myśli, że może już nie żyjesz, wtedy…  

— Och! wiǳisz, że wtedy pożałowałaś mnie i pomoc przyniosłaś.  

— Nie Beniaminie, wtedy pożałowałam tylko piękności twojej; obrazka mojego — chciałam na dłużej 

trochę zasłonić cię przed słońca upałem i przed ǳiobami kruków żarłocznych (Pog, 126). 

 

Zachwyt Aspazji ociera się niebezpiecznie o granice nekrofilii w jej odmianie 

nieseksualnej, polegającej na pragnieniu oglądania zwłok i dotykania ich, a wreszcie – ich 

rozczłonkowywania
790

. W przypadku bohaterki Poganki nie ma mowy o tak 

sadystycznym czynie w sensie dosłownym, lecz zagarnianie przez nią kolejnych 

aspektów życia Beniamina i odzierania go z warstw człowieczeństwa, w tym empatii 

i moralności (dla ukochanej zabija on w pojedynku mężczyznę) można określić 

metaforycznym „ćwiartowaniem” jego tożsamości.  Wyniesione  przez mężczyznę 

z domu wartości zostają zbrukane, a jego duchowość – zastąpiona przeżyciami 

o charakterze zmysłowym, potępianym przez Kościół
791

. Ponadto, jak zauważa Maria 

Janion, śpiąca kobieta stanowi dla wampira ofiarę doskonałą
792

 – w tym przypadku mamy 

do czynienia z odwróceniem ról – to Beniamin, mężczyzna, staje się celem kobiety-

wampira. Warto jednak zauważyć, że wielokrotnie podkreślona została uroda bohatera, i 

to za pomocą epitetów takich jak „piękny”, „śliczny”, które zdecydowanie częściej 

stosowane są w odniesieniu do płci pięknej. Zabieg ten uwypukla nie tylko delikatną 
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powierzchowność, ale też przypisywaną zwyczajowo kobietom wrażliwość i delikatność 

usposobienia: 

 

— Słuchaj, Beniaminie — rzekła mi ze swoim czarodziejskim półuśmiechem na twarzy — 

prześlicznie konno jeździsz, piękny jesteś jak przypomnienie dawnych czasów, kiedy się natura nie 

zubożyła jeszcze, kiedy musiało być mniej luǳi na świecie i kiedy każdy człowiek był zbiorem owych 

pierwiastków siły, wǳięku i szczęśliwości (Pog, 114). 

 

Być może to właśnie kobiece cechy wyglądu i charakteru Beniamina są tym, co 

pociąga Aspazję. Homoerotyzm w przypadku wampirycznego pożądania nie jest niczym 

niezwykłym, jako że napastnik zaspokaja swoje potrzeby poprzez wysysanie krwi, 

stanowiące substytut stosunku. Sam wampir jako twór popkulturowy jest postacią 

androgyniczną, poczynając od lorda Ruthvena, poprzez Draculę, aż do postaci 

współczesnych krwiopijców, z Lestatem i Lousiem na czele
793

. Bladość skóry, 

hipnotyzujące spojrzenie, niezwykła szczupłość, a przede wszystkim usta, które są 

„dwuznacznym otworem… pochłaniającym, lecz penetrującym, koszmarnie 

zamazującym różnice płci
794

” stanowią znak rozpoznawczy zarówno literackiego, jak i, a 

może przede wszystkim, filmowego Draculi, a co za tym idzie, wampira w ogóle. Są to 

cechy, które przypisać można zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, dlatego w przypadku 

wielu postaci wampirycznych nie można określić ich płci. Wampir „za sprawą śmierci 

oddala się nie tylko od społeczności ludzkiej, ale także od własnej płci, definiowanej 

przez tę społeczność. Nie posiada ustalonego gender. Narzucona kulturowo różnica 

pomiędzy kobietą a mężczyzną zaciera się przez stulecia
795

”. W przypadku Poganki to nie 

Aspazja, lecz Beniamin, a więc kochanek wampirzycy, wykazuje cechy androgyniczne, a 

ona sama – homoerotyczne skłonności. Relacje, jakie literackie upiory tworzą z ludźmi, 

wychodzą poza ograniczenia narzucane przez społeczeństwo, gdyż te ich nie dotyczą, 

wszelkie perwersje więc, takie jak sadyzm, nekrofilia czy pedofilia, będą stanowiły dla 

nich normę. Ta sama zasada dotyczyć będzie homoseksualizmu, który w XIX wieku 

wciąż traktowano jak temat tabu, chociaż samo zjawisko nabrało innego wydźwięku i 

zaczęło interesować badaczy
796

. Więź pomiędzy Aspazją i Beniaminem nabiera 
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homoseksualnego wydźwięku, gdy weźmiemy pod uwagę biografię Żmichowksiej, a 

dokładniej jej burzliwy związek z Pauliną Zbyszewską
797

. Tadeusz Boy-Żeleński 

identyfikuje przeżycia Beniamina z doświadczeniami autorki, demonizm Aspazji zaś z 

okrucieństwem Pauliny. Do podobnych wniosków doszedł Maurycy Mann
798

, widząc w 

Pogance ukrytą, paraboliczną historię własnego życia
799

. 

Nie tylko widok rzekomych zwłok odpowiada gustom Aspazji, podobny zachwyt 

budzi w niej woda, przypominająca swym kolorem i konsystencją krew: 

 

Ach! Jak mi dobrze było! Może w goǳinę potem słońce zaczęło wschoǳić — ja tak lubię słońce 

— a woda! co za prześliczna woda była w rzece! — pod uderzeniem wiosła przelewała mi się niby krwią 

najczystszego metalicznego blasku (Pog, 126). 

 

Szczególne uwielbienie dla światła również sugeruje, iż Aspazja dopiero 

niedawno przeszła ze strefy śmierci do życia, z mroków nocy do jasności dnia. Kłóci się 

to z ludową wizją upiora jako stworzenia związanego z ziemią i ciemnością, jednak 

postać demonicznej kochanki (jej piękno, szalona miłość, którą oferuje) czerpie raczej 

z literatury wczesnoromantycznej, poprzez którą Żmichowska poznawała folklor w jego 

ujęciu fantastycznym
800

, a ta skonstruowała fantazmat wampira na zupełnie nowych 

zasadach.  

 

 

5.3. Wampiryczna triada(?) w powieści Władysława Stanisława 

Reymonta 

 

Powieść Wampir, zajmująca wyjątkowe miejsce w dorobku artystycznym 

Władysława Stanisława Reymonta, ukazała się po raz pierwszy drukiem w 1904 roku 

w aż trzech czasopismach: „Kurierze Warszawskim” w formie pierwodruku, a następnie 
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 T. Żeleński, Wstęp, [w:] N. Żmichowska, Poganka, oprac. T. Żeleński (Boy), Wrocław 1950, s. XXII–
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 M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Żmichowskiej, 

Warszawa 1978, s. 54. 
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„Słowie Polskim” i „Dzienniku Poznańskim” pod tytułem We mgłach lub, w tym 

ostatnim, We mgle. Sześć lat później utwór ponownie pojawił się na łamach prasy, tym 

razem w „Kurierze Litewskim”, lecz już pod zmienionym, znanym obecnie tytułem. Nie 

wydrukowano jednak wówczas wszystkich odcinków, zaś całość doczekała się publikacji 

książkowej w roku 1911. Na przestrzeni siedmiu lat zmianie uległ nie tylko tytuł, ale 

także fabuła – Reymont dodał kilka rozdziałów i zmodyfikował zakończenie historii
801

.  

Wampir, choć z pozoru niezwykły w dorobku pisarza wiązanego głównie 

z nurtem naturalistycznym, nie był wcale jedynym jego ukłonem w stronę fantastyki, 

która towarzyszyła twórczości pisarza od samego początku
802

. Reymont sięgał po 

elementy fantastyczne w opowiadaniach, między innymi Dziwnej opowieści, Wizjach, 

Krzyku, Sennych dziejach, Przed świtem
803

, a także w powieści Bunt
804

. Zwrot 

tematyczny i sięgniecie do repertuaru motywów i obrazów kojarzonych z szeroko 

rozumianą literaturą grozy nie zaskakuje, gdy przyjmiemy perspektywę przełomu 

wieków, rozmiłowanego w okultyzmie, seansach spirytystycznych i różnego rodzaju 

ruchach ukierunkowanych na mistyczne doznania
805

. Młoda Polska to epoka jak żadna 

inna zanurzona w licznych, często sprzecznych ze sobą, prądach filozoficznych, 

zjawiskach literackich, teoriach na temat sztuki i duchowych manifestacjach
806

, 

powstających i rozwijających się w obliczu dekadenckich nastrojów i katastroficznych 

wizji przyszłości, oscylująca pomiędzy schopenhaueryzmem, bergsonizmem 

i nietzscheanizmem:  

 

Uderza nas w poezji Młodej Polski dziwna dwoistość. Miała odsłaniać „nagą duszę", chciała 

drążyć głębsze pokłady ludzkiej psychiki, badać sferę podświadomości; wyrażała straszliwą beznadzieję 

egzystencji ludzkiej, sterowanej zmysłem transcendencji, a jednak wtłoczonej w krótki odcinek marnej 

doczesności; u' tej wąskiej przestrzeni doczesności nie mogła znaleźć formuły optymistycznej w 

szamotaninie między chucią a nirwaną; wyraża się więc w tej poezji również nie uświadomiona, ale 

przejmująca tęsknota duszy ludzkiej do jej Praźródla i Celu Ostatecznego
807

. 
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Świat końca dziewiętnastego stulecia wielu jawił się jako duchowo pusty, 

wyjałowiony libertynizmem i odrzuceniem moralności, ludzkość zaś jako zdegenerowana 

i niezdolna do prawdziwych uczuć. Powszechne zwątpienie łączyło się z nastrojami 

niepokoju o przyszłość Europy, z powodu napiętej sytuacji politycznej-społecznej
808

. 

Artystów przygniatała „samoświadomość niewiedzy”, a brak możliwości uzyskania 

odpowiedzi na pytania o naturę i istotę świata kierowały poszukiwania do wewnątrz, ku 

„pustej ezgystencji”
809

.  Na tak podatnym gruncie wyrastały ideologie  poszukujące 

nirwany, rozumianej jako stanu oderwania się od okrutnej rzeczywistości
810

, sięgające do 

ezoteryzmu, spirytyzmu i duchowości Dalekiego Wschodu. Czerpiąca z nich wszystkich 

pełnymi garściami powieść Reymonta nie mogła pozostać niezauważona, zarówno przez 

czytelników, jak i krytyków. Obie grupy przyjęły Wampira nader entuzjastycznie
811

, a o 

popularności utworu może świadczyć fakt, że został on wznowiony już w 1912 roku, a 

następnie pojawiał się czterokrotnie w edycjach zbiorowych, a w 1986 jako samodzielne 

dzieło
812

. Percepcja powieści na przestrzeni kilkudziesięciu lat uległa jednak znacznej 

zmianie – od lat trzydziestych po koniec XX wieku krytycy wypowiadali się o niej 

najczęściej negatywnie albo wcale
813

, a ich stosunek do niej można podsumować opinią 

Barbary Kocówny, według której „Wampir stał się zapowiedzią schodzenia dróg 

pisarskich na manowce
814

”. Kazimierz Wyka widział w powieści swoisty rejestr 

psychicznych doświadczeń pisarza związanych z doznaniami mediumicznymi, odbierając 

jej tym samym walory artystyczne
815

. Z pewnością jej genezy można doszukiwać się w 

biografii Reymonta, który 1894 r. odwiedził Londyn, gdzie wziął udział w kongresie 
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sny zmęczonej Europy, [w:] Inny Reymont, pod red. W. Książek-Bryłowej, Lublin 2002, s. 111–122. 
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Towarzystwa Teozoficznego
816

. Owa podróż nie była przypadkową, bowiem pisarz już 

wcześniej poznał środowisko spirytystów, zwłaszcza działających we Wrocławiu
817

, 

jednak to stolica Wielkiej Brytanii, tygiel przeróżnych kultur, miasto przyciągające 

zarówno sławy, pisarzy, poetów, aktorów i muzyków, jak i wszelkiej maści szubrawców, 

stało się miejscem akcji Wampira. Główny protagonista,  Zenon, emigrant z Polski 

i cierpiący na niemoc twórczą literat, zostaje wciągnięty w świat seansów 

spirytystycznych i bluźnierczych praktyk. Silne przeczucie istnienia pozazmysłowego 

uniwersum, stanowiącego zniekształcone świadomym oddaniem się bohaterów złu 

odbicie rzeczywistości, sprawia, że bohaterowie niczym ćmy dążą do autodestrukcji, jaką 

jest świat materialny, czyli domena Antychrysta
818

.  

Demoniczną symbolikę można odnaleźć w kreacji trzech bohaterek powieści, 

Betsy, Ady i Daisy, kobiet powiązanych z Zenonem duchowo i cieleśnie. Według 

Weroniki Rychty reprezentują one duchowy trójkąt Aryman – Lucyfer - Asur
819

, 

wyróżniony przez Rudolpha Steinera. Każdy z tych metafizycznych bytów wywiera 

wpływ na obcujące z nim osoby w przypisanej sobie sferze, jednej z trzech, dotyczących 

ciała, duszy lub ducha. Inną symbolikę liczby trzy przywołuje Dariusz Trześniowski, 

wyróżniając Antychrysta, Lucyfera i Bafometa
820

. Według Ewy Ihnatowicz i Jana 

Tomkowskiego konstrukcja całej powieści opiera się na trójkątach, między innymi 

małżeńskim, pomiędzy Zenonem, Adą i Henrykiem czy miłosnym, czyli relacji głównego 

bohatera z trzema kobietami
821

. Każda z nich ma cechy tytułowego wampira, stanowiące 

społeczno – kulturową spuściznę percepcji kobiet na przestrzeni wieków, wynikającą z 

lęku przed jej odmiennością. 

 

Strach ten wzbudza kobieta, która zwodząc i uwodząc, uchyla dominację mężczyzny i chce się 

rozprawić z cywilizacją, a jego sprowadzić do roli sługi, odbierając mu tym samym szanse na zbawienie. 

Tak oto niebezpieczna istota płci żeńskiej, mając do dyspozycji swoje sztuczki, niechybnie może zmienić 

naturę znanego nam świata
822
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Kobieta silna, niezależna, i, co najistotniejsze, niepotrzebująca mężczyzny, 

stanowi całkowite zaprzeczenie fundamentów patriarchatu, rozgraniczającego aktywną 

męskość i pasywną kobiecość. Przez całe tysiąclecie agresywne zachowania mężczyzn 

uważano za zgodną z prawem przyrody i pożyteczną, zaś kobiet – za wynaturzenie.  

Słabość i uległość tych drugich miała „wynikać z natury” i stanowić element 

„uszkodzonego ego”
823

, pozostającego w opozycji do silnej i zdrowej męskości. 

Ambiwalentne uczucia: podziw, przerażenie i wstręt budziło samo kobiece ciało, jego 

wydzieliny i związana z nimi moc dawania życia
824

. Źródłem obaw przed żeńską 

dominacją jest więc lęk kastracyjny
825

, rozciągający się na wszystkie aspekty życia 

zwyczajowo przypisywano mężczyznom. Strącona do sfery domowej kobieta pod koniec 

XIX wieku zaczyna żyć „jakimś własnym niepokojącym życiem"
826

, wykracza poza 

przypisane jej role społeczne. Demonizacja kobiecej niezależności i wolności prowadzi w 

literaturze modernizmu do postrzegania płci pięknej w całości jako niebezpiecznej, bo 

zagrażającej integralności dotychczasowego świata. Zgodnie z taką wizją pierwiastka 

kobiecego „gdy atrakcyjny mężczyzna zmuszony jest do wyboru jednej z trzech kobiet, 

każda z nich, przynajmniej zgodnie z młodopolską konwencją – wydaje się w jakiejś 

mierze wampirem (…)
827

”. 

Najwięcej cech demonicznego monstrum ma oczywiście Daisy, rudowłosa 

piękność, elektryzująca aurą tajemnicy i głoszonymi poglądami. Towarzyszka Mahatmy i 

posiadaczka egzotycznej pantery pojawia się w życiu Zenona jako ostatnia z trzech 

kobiet, co może mieć niebagatelny wpływ na jej przedstawienie w powieści. Wchodząc w 

związek z nią, bohater jest już „pokiereszowany” przez nieudany związek z Adą, 

z powodu którego musiał uciec z ojczyzny i zaangażowany w niesatysfakcjonującą, 

z punktu widzenia artysty, zwłaszcza epoki modernizmu, relację z mieszczanką Betsy. 

To, co przeżył i przeżywa w odniesieniu do dwóch ważnych dla siebie kobiet – trudności, 

niepokoje i wątpliwości, projektuje na kobiecość w ogóle, przypisując wszystkim jej 

przedstawicielkom równe cechy. Kumulują się one w postaci tyleż fascynującej, co 

niebezpiecznej, bo oferującej doznania z pogranicza świata zmysłowego i 

metafizycznego, Daisy. Taka interpretacja prowadzi do wniosku, iż nie jest więc ona 

bohaterką „z krwi i kości”, a jedynie efektem mizoginistycznych lęków Zenona, 
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związanych między innymi z seksualnością (Ada uwiodła go, by zajść w ciążę, Betsy 

traktuje przede wszystkim jako obiekt erotycznego pożądania): 

 

Płeć kobiety jest dla mężczyzny personifikacją własnego, wypartego pożądania seksualnego, w 

obliczu którego czuje się on, jako żywiciel rodziny i przedstawiciel burżuazyjnego etosu wydajności, coraz 

bardziej nieswojo. Dlatego też kobieta stanowi niebezpieczeństwo, na które reaguje w ten sposób, że 

własne pożądanie projektuje na nią i tam je demonizuje albo przeczy jego istnieniu
828

. 
 

 

Chęć wyparcia lęków, które w świecie patriarchalnych wartości stanowią element 

uwłaczający męskiemu wyobrażeniu o sobie samym, prowadzi do ich przeniesienia na 

inny, zewnętrzny obiekt. Jest to jeden z mechanizmów obronnych, wyodrębnionych w 

ramach terminologii psychoanalitycznej, którego cel stanowi „skrzywdzenie obiektu, 

zawłaszczenie go, wzięcie w posiadanie lub zyskanie nad nim kontroli
829

”. Ochrona 

męskiej tożsamości Zenona wymaga od niego zogniskowania własnych słabości w 

wizerunku Daisy, który operuje siłą i niezależnością, a więc atrybutami niezgodnymi z 

wizją kobiety – anioła. W ten sposób zrzuca on z siebie odpowiedzialność za potencjalną 

niemoc, czyli największy grzech męskości
830

, na kobietę. Ona bowiem stanowi ukrytą w 

nieświadomości drugą stronę męskiego „ja”, co doskonale wpasowuje się w słowa 

Stanisława Przybyszewskiego, iż „zaciekłość przeciw kobiecie, to sadystyczne znęcanie 

się nad kobietą w samym sobie
831

"  

Jan Zając zauważa, że Zenon projektuje na Daisy wyparte głęboko treści 

dotyczące relacji miłosnych, dzięki czemu „męski podmiot może zachować resztki 

integracji, ponieważ przestaje odbierać swoją słabość, groźną dla spójności ego, jako 

swoją winę, ale interpretuje ją jako demoniczny wpływ kobiety832”. Idąc tym tropem, 

można pokusić się o stwierdzenie, że bohaterka nie istnieje jako byt fizyczny, lecz 

duchowy, widzialny dla poszczególnych bohaterów. Tezę taką wysuwa Smith, sugerując, 

że wampiryzm Daisy wskazuje na brak zakotwiczenia postaci w świecie zmysłowym: 
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To wampir! (…) Przybiera bowiem jakie chce kształty, aby swobodnie żerować wśród dusz… 

A może jej jako człowieka nie ma? Może to tylko chwilowa inkarnacja
833

 

 

Bilokacje bohaterki, niedające się wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób, 

wskazują na jej niematerialność, która, w miarę rozwoju ich znajomości, staje się także 

domeną Zenona. Bohater zanurza się w londyńskiej mgle, półprzytomny, senny, niemal 

unoszący się w jej przytępiających zmysły oparach: 

 

Sklepy były zamknięte, wszystkie drzwi zawarte, trotuary prawie puste, a domy czarne, stały 

posępne i jakby skostniała ciżba nędz kamiennych, pełnych bolesnego dygotu i milczenia, poślepłych zgoła, 

bo wszystkie okna zasnute były bielmami, a jeno gdzieniegdzie, na wyższych piętrach, zatopionych w 

mgłach, migotało jakieś zgubione światełko. Oczy rozpaczliwie błądziły w posępnej pustce mgieł, bo nawet 

barwy niezliczonych szyldów połyskiwały wypitymi, martwymi farbami (W, 29). 

 

Daisy nie mieści się w ramach fizykalnej rzeczywistości, jest istotą „z pogranicza 

dwu światów – jest zjawą, wampirem, demonem, oblubienicą szatana
834

” i jako taka, 

stopniowo odbiera Zenonowi tożsamość, zastępując ją samą sobą, czyli pustką. Według 

Weroniki Rychty bohaterka, jako byt asuryczny
835

, działa w sferze ducha, usiłując 

doprowadzić swego kochanka do całkowitej destrukcji, oznaczającej utratę 

podmiotowości. Czyni to poprzez odbieranie mu sił witalnych i uzależnianie go od siebie 

i łączącego ich uczucia, które staje się obsesją mężczyzny. Zachowanie Daisy bliskie jest 

wampiryzmowi energetycznemu, wobec którego, według niektórych, wysysanie krwi z 

ludowych opowieści ma charakter wtórny i zastępczy
836

. Energia życiowa innych osób 

jest tym, co zapewnia towarzyszce Mahatmy Guru funkcjonowanie. Na podstawie 

częstotliwości jej spotkań z bohaterami  można postawić znak równości pomiędzy 

intensywnością relacji a siłą kobiety - informacje o niej przekazuje przede wszystkim 

Zenon, w mniejszym stopniu Joe czy Betsy. To on najczęściej z nią rozmawia, być może 

więc proces psychicznego drapieżnictwa odbywa się już na etapie wymiany zdań. 

Znacznie bardziej zaawansowanym stopniem jest erotyczne zaangażowanie, poprzez 

które Daisy ofiarowuje swojemu kochankowi drogę do wyzwolenia. Szczególna więź 

bohaterów i psychiczne uzależnienie mężczyzny ujawnia się pod postacią melodii, którą 

bezwiednie zagrał on podczas seansu spirytystycznego, a która staje się echem istnienia 

rudowłosej piękności w jego życiu: 

                                                           
833

 W. S. Reymont, Wampir, Warszawa 1986, s. 297. Kolejne cytaty z tego wydania opatruję skrótem: W, nr 

strony. 
834

 M. Walczak, Władysław Reymont o snach i spirytyzmie, [w:] Inny Reymont, pod red. W. Książek-

Bryłowej, Lublin 2002, s. 136. 
835

 W. Rychta, Lucyfer…, dz. cyt., s. 388, 395. 
836

 J. H. Slate, Psychiczne wampiry są wśród nas, tłum. J. Piekut, Warszawa 2004, s. 16 



228 
 

 

Chociaż muzyka w powieści Reymonta funkcjonuje pod rozmaitymi postaciami: jako rzeczywiście 

wykonywany utwór, dręcząca myśl, melodia o niepewnej proweniencji (nie wiadomo, czy realna, czy 

urojona), a także wizualny ślad – za każdym razem jej pojawienie się staje się śladem spotkania z Daisy, 

wysyłanym przez nią znakiem, ekwiwalentem dotyku
837

. 

 

Natrętna melodia stanie się sposobem, za pomocą którego Daisy, niczym 

mitologiczna syrena, będzie przywoływać Zenona, uwodzić go i hipnotyzować, tak by 

stał się poddanym jej woli. Utrwalona w folklorze postać pół kobiety, pół ryby wabiła 

swym śpiewem niepomnych zagrożenia młodzieńców, których następnie doprowadzała 

do zguby, nierzadko śmierci
838

 - te same niebezpieczeństwa wiszą nad Zenonem, 

prześladowanym przez muzykę, której „dźwięki płynęły wciąż, tylko już nie wiadomo 

skąd, brzmiały tuż przy nim, (…) a może i w nim samym” (W, 148). Warto pamiętać, że 

syreny w mitologii greckiej były istotami związanymi ze światem chtonicznym i kultem 

zmarłych, co nadaje melodii Daisy rys tanatyczny – jej pełen sens Zenon pojmuje 

podczas obrzędu na cześć Bafometa: 

 

Łkały coraz namiętniej głosy; podniósł się, przytknął twarz do poczerniałej nieco ściany: 
grota była prawie niewidzialna, noc ją zapełniła, tylko pośrodku posąg Bafometa jaśniał niby 
skamieniała w biegu błyskawica, a czarne mary stały wciąż pod nim, w kręgi świateł z głębin 
cieniów rwała się wolno uroczysta, przejmująca psalmodia. 

– „Który zbawiasz wyklęte”. 
– „Jedyny” – odpowiadały konające echa. 
– „Który utulasz pobite przemocą”. 
– „Zemsto nieśmiertelna”. 
– „Któryś rówien potęgą”. 
– „Cieniu bolesny”. 
– „Światłości, mściwie zepchnięta w otchłanie”. 
– „Mocy spętana!” 
– „Mocy litosna!” 
– „Mocy święta!” 

Zrozumiał naraz tę dziwną litanię, pamiętał ją, to była ta sama melodia, jaką usłyszał wtedy na 

seansie, to były te same słowa, których nie mógł sobie przypomnieć dotychczas... gdzie 
on je słyszał i kiedy…

 
(W, 161). 

 

Drapieżna natura Daisy ujawnia się pod postacią pantery Bagh, jej zwierzęcego 

alter ego. Powtarzające się wycie zwierzęcia może stanowić dosadniejszą wersję łączącej 

kochanków melodii, która jednak przeraża Zenona, zbyt mocno przywiązanego do 

znanego sobie świata, by dać się ponieść pieśni „ku swobodzie nieskrępowanej więzami 
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moralności i kultury
839

”. Pantera jest jawną częścią „ja” rudowłosej piękności, 

pozbawioną zasłony dymnej, czyli urody i uroku osobistego, dlatego też budzi 

w bohaterze grozę i odpycha go. Jest to zło wystawione na światło dzienne, które nie 

potrzebuje zębów ani pazurów, gdyż paraliżuje samym wzrokiem: 

 

[Zenon] nie poruszył się z miejsca, nie mógł, czuł się jak sparaliżowany, głowa mu nieco drgała, 

ale nie odwrócił źrenic od tych palących rozżarzonych karbunkułów, przesłoniętych szmaragdową mgłą, 

które zwężając się świeciły coraz potężniej i wżerały się w niego jak ostre, szarpiące kły (W, 50). 

 

Pantera stanowi dopełnienie trójosobowej postaci powieściowego Szatana
840

, 

w której rolę Antychrysta pełni Daisy, zwodząca na manowce pod pozorami mądrości 

Dalekiego Wschodu. Oferuje ona Zenonowi możliwość wyzwolenia się z okowów 

niepamięci swego poprzedniego istnienia niczym biblijny Anty – Chrystus, „który 

odtwarza pewne rysy Pana łącznie ze swą paruzją, ze swoim określonym przez Boga 

czasem, swoją potęgą nadprzyrodzoną, dzięki której dokonuje fałszywych cudów po to, 

aby zgubić człowieka
841

”. Owymi „fałszywymi cudami” są zarówno bilokacje Daisy, jak 

i wpływ, wywierany przez nią na mężczyźnie. W swej perswazji względem niego 

towarzyszka Mahatmy Guru, stanowiąca emanację sił Bafometa
842

, wykorzystuje iście 

nowotestamentową retorykę, składając obietnice doskonałego szczęścia i wiecznej opieki: 

 

– Nie trwóż się! Jestem przy tobie! – zadźwięczał tuż przy nim głos Daisy. 

 Ukorzył się nagle w sobie, padł na twarz jakby u stóp niewidzialnej i głosem pokory najwyższej i 

oddania szepnął: 

 – Nic nie wiem, nic nie rozumiem, ale czuję, że jesteś przy mnie.  

– Myśl, a znajdziesz mnie zawsze i wszędzie! (W, 165) 

 

Bohater Reymonta tak łatwo poddaje się wizjom Daisy, gdyż przepełnia go 

wewnętrzna pustka, która współgra z pustką oferowaną przez wielkie miasta Europy, 

zdobycze cywilizacji i niezliczone religie. „Londyn podczas mgły to otchłań, łatwo 

można się zgubić nawet tym, którzy go znają” (W, 58). To, co powinno stanowić opokę, 
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okazuje się tak naprawdę nietrwałe i pozorne, tak jak relacje międzyludzkie. To 

z miejskiej mgły wyłania się wizja Betsy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, która 

uświadamia Zenonowi kruchość podstawy ich związku. W wiecznym mroku, przez które 

nie przebijają się promienie słoneczne, nie ma szans wykiełkować to, co szczere 

i prostolinijne – kwitną w nim natomiast zwątpienie, postawy dekadenckie i wciąż nowe 

doktryny filozoficzne, często pasożytujące na ludziach poszukujących swojej duchowej 

drogi, mogącej zapewnić stabilizację i dać szczęście. Londyn więc także jest wampirem, 

miastem skrywającym się w ciemnościach, drapieżnym i wysysającym energię. Błądzący 

jego ulicami Zenon odnajduje podobne ciemności w samym sobie, „bo nie ma nic 

bardziej przerażającego nad usuwanie się świadome w przepaście własnego ja” (W, 177-

178).  

Uczucie łączące Zenona i Daisy wymaga przekraczania granic – tabu, moralnych 

(zdrada narzeczonej), religijnych (udział w czarnej mszy, zastąpienie Boga kobietą), a 

przede wszystkim – granicy życia i śmierci, która „zakołysała nim tęskliwymi rękami 

zapomnienia” (W, 285). Obietnica wyzwolenia się z doczesnych trosk wydaje się 

kusząca, jednak w ostatecznym rozrachunku kontakt z wampirem zawsze sieje 

spustoszenie w psychice ofiary, w najgorszym wypadku zaś sprowadza w sferę niebytu. 

Zenon zdaje się powoli przechodzić z rzeczywistości materialnej do tej istniejącej we 

własnej podświadomości, gdy wydarzenia wokół wydają mu się coraz bardziej 

nieprawdopodobne, jak np. msza ku czci Bafometa. Poczucie swoistego oderwania może 

być skutkiem wampiryzowania go przez Daisy, gdyż „kiedy wampir pokocha, jego ofiara 

musi umrzeć (…) zmianie musi ulec status ontologiczny człowieka na taki, jaki ma 

wampir: przejście z życia do stanu nie-życia (ale i nie-śmierci)
843

”. Zenon nie umiera 

przecież w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, obumiera natomiast jego tożsamość 

narodowa, przywiązanie do narzeczonej czy niedawno poznanej córki, a także pasja 

pisarska. Wszystko blednie w zestawieniu z rozkoszami oferowanymi przez towarzyszkę 

Mahatmy. Co więcej, surrealistyczna scena sadystycznej orgii wyznawców Bafometa i w 

nim budzi jakieś pierwotne instynkty, pragnienie krwi, które nie bez powodu 

przyrównane zostało do pantery, będącej zwierzęcym alter ego Daisy: 

 

Opanował się jeszcze w porę, ale czuł, że go ogarnia gorączka i krwawy szał biczowania i ran, że 

dzika i lubieżna żądza krwi rozpręża się w nim do skoku jak głodna pantera, że chwila jeszcze, a nie 

powstrzyma się od rzucenia (W, 113). 
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Wampiryzowaniu ulega nie tylko Zenon, lecz także jego córka, Wandzia. Po 

spotkaniu Daisy dziewczynka zapada na chorobę, której przyczyna pozostaje dla lekarzy 

niejasna. Jest osłabiona, a zasypiając, widzi rudowłosą znajomą ojca, co przeraża ją do 

tego stopnia, że budzi się z krzykiem, gotowa do ucieczki. Nocne wizyty Daisy u 

dziewczynki noszą znamiona wizyt upiora, który karmi się energią swej ofiary. Kobieta 

mogła wybrać Wandzię z dwóch powodów – dlatego, że jest dzieckiem, którym łatwiej 

manipulować niż dorosłą kobietą (w przypadku mężczyzn jest to o tyle łatwiejsze, że 

wykorzystuje ona swoją urodę) lub z powodu jej pokrewieństwa z Zenonem – być może 

nawet pragnie stworzyć z nimi rodzinę, upiorne przeciwieństwo typowej mieszczańskiej 

jednostki społecznej. 

Niematerialność Daisy może również wynikać z roli, jaką pełni ona w obrębie 

dzieła literackiego. Zdaniem Pawła Wojciechowskiego
844

 bohaterka jest swoistym 

nośnikiem przekonań i wątpliwości samego Reymonta, krystalizujących się pod 

wpływem dekadenckich postaw końca XIX wieku. Głównym zadaniem postaci byłoby 

więc oddanie posępnych nastrojów epoki, rozdartej w powieści pomiędzy obrazami 

degrengolady i desperackimi próbami znalezienia drogi odkupienia, między innymi 

poprzez seanse spirytystyczne. Stanowiąc „personifikację wewnętrznych zmagań 

autora
845

”, Daisy zyskuje nadrzędną wobec treści rolę i, niczym duch, przenika cały tekst, 

nadając powieściowemu światu charakter wampiryczny. 

Co istotne, Daisy ze wzgardą mówi o ludziach „niewtajemniczonych”, 

nienależących do wyznawców Bafometa ani nauk Mahatmy Guru i nazywa ich 

„wampirami” właśnie – być może w ten sposób zabezpiecza się przed posądzeniem 

o bycie upiorem, o co oskarża ją Joe. Jej słowa ukazują ciekawy paradoks – zwyczajnym 

ludziom to ona jawi się jako wampir, istota niebezpieczna, tymczasem w kręgu, w którym 

się obraca, istotami demonicznymi, pasożytującymi na innych są zwykli śmiertelnicy. 

 

Niema rzeczywistość. Prawdy zupełnie zbyteczne. Ohydny bełkot skazanych na wieczną zagładę. 

A przy tym nie cierpię tych jarmarcznych cudowności, sprawiają mi bowiem wstręt i obrzydzenie. W 

niższych kręgach ziemskiej atmosfery roi się od takich larw, jest to wielka trupiarnia ludzkich majaków, 

którym, nim się rozsypią w pył sferyczny, marzy się o dawnym bycie na ziemi. To są tylko elementale, 

emanacje dusz, zwierciadlane egzystencje i wampiry, czyhające dokoła, aby naszym kosztem przedłużyć 

swoje nędzne istnienie cieniów, to są tylko zarodzie zbrodni, zła i podłości, powstałe w ciemnicach ziemi, 

wiecznie unoszące się nad nią i niezdolne do nieśmiertelnych, słonecznych bytowań. Jak psy w mroźną noc, 

głodne i bezdomne, cisną się do izb ogrzanych, tak i one krążą w świetlanych orbitach dusz twórczych, 

władczych i nieśmiertelnych! (W, 268) 
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Edward Munch, Wampir (1895). 

 

Według Mateusza Kucaba tytułowym wampirem są przede wszystkim relacje 

międzyludzkie, polegające na dominacji i podporządkowaniu
846

. Będą to związek Zenona 

zarówno z Daisy, jak i z Betsy, przy czym w pierwszym przypadku to on jest ofiarą, w 

drugim zaś – dominatorem. Betsy nieświadomie powiela sytuacją domową, w której 

ciotki podporządkowują ją sobie, czyniąc podległą ich woli. Jej wampirem staje się 

przeszłość, tło rodzinne, podobnie jak w przypadku Zenona, który mówi o Adzie i 

Wandzi „upiory mnie gonią!” (W, 204) Wampirem jest wreszcie Londyn, miasto – 

moloch, pochłaniające ludzi, a wreszcie cała kultura europejska, demoralizująca jednostki 

i chyląca się ku upadkowi. 

Elementem wampirycznej kreacji rzeczywistości w powieści jest również bez 

wątpienia rozszczepienie jaźni Zenona. Emigrant uciekający przed przeszłością, 

poszukujący własnej drogi filozoficzno – religijnej, jest postacią o niestabilnej 

konstrukcji psychicznej. Bez trudu poddaje się woli innych osób, zwłaszcza kobiet, 

pozostaje „jak piłka tocząca się we mgle i podrzucana niewidzialnymi rękami” (W, 93). 

Pochłaniają go marzenia stworzenia teatru marionetek, mającego stanowić remedium na 

zakłamanie londyńskiej sceny. Bohater widziałby w nim prawdziwą świątynię, nie tylko 

sztuki, ale obejmującą wszystkie aspekty życia, kościół „oczyszczający duszę z grzechów 
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zła i brzydoty" (W, 85). Jest to jednak pragnienie z góry skazane na porażkę, 

przekraczające możliwości jednostki, zwłaszcza takiej jak Zenon, który nie podejmuje 

żadnych w tym kierunku kroków. Daisy - sukkub rzuca na niego urok, pod wpływem 

którego on „zanika jako osoba ludzka i traci podmiotowość, swój psychiczno – duchowy 

kształt i określoność
847

”. Widomym znakiem dezintegracji osobowości Zenona jest 

rozwarstwienie jego ciała na fizyczne i astralne, czego świadkami są uczestnicy seansu 

spirytystycznego. Ciało astralne w szeroko rozumianej ezoteryce jest polem gromadzenia 

się i ukazywania uczuć, lęków, pragnień i namiętności
848

. Stany emocjonalne 

uwidaczniają się pod postacią aury, widzialnej dla osób wrażliwych na zjawiska 

paranormalne. W ten sposób informacje o Zenonie gromadzi Daisy, dzięki czemu 

zdobywa nad nim przewagę, czyniąc go poddanym swojej woli
849

. Wabi go, przyzywa do 

siebie, chociaż fizycznie nie ma jej przy nim. Na tej samej zasadzie zostawia ślady swojej 

obecności – szelest sukni, zapach perfum, rozsypane kwiaty, które rozstrajają go 

psychicznie, zmuszając do pozostawania w stanie najwyższej czujności, przy 

jednoczesnym popadaniu w czasową amnezję. Gdy mężczyzna podejmuje decyzje 

niezgodne z oczekiwaniami kochanki, jak na przykład postanowienie powrotu do kraju, ta 

pojawia się fizycznie obok i nakierowuje jego myśli na samą siebie 

Doskonałe, na poziomie duchowym, zestrojenie się Daisy i Zenona sugeruje, że 

stanowią oni dwa aspekty, kobiecy i męski, jednego ciała astralnego: 

 

Snuli się obok siebie jak dwa cienie przenikające się nawzajem albo jak dwa światła patrzali na 

jednakie rzeczy i z pewnością z jednakim uczuciem niepostrzegania niczego byli jak te drzewa obumarłe w 

czas zimowy i wynurzające się z mgieł pierwszej budzącej się wiosny; któreż z nich wie, którym jest i 

gdzie…(W, 151-152) 

 

Współczesna nauka o płci potwierdza, że w każdej jednostce istnieją pierwiastki 

męskie i żeńskie, a teza ta nabrała popularności właśnie w epoce modernizmu, która 

powróciła do antycznego mitu androgynii. Uporczywe nawoływanie Zenona przez Daisy 

stanowi właśnie ekwiwalent przebudzenia się w nim feminalnej strony natury, której nie 

próbuje on zwalczać, przeciwnie – w niej upatruje ratunku dla swojej duszy. 
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Astralny związek Reymontowskich bohaterów, zdaniem Mateusza Kucaba, 

dopełnia Ada, stanowiąca drugą stronę demoniczności Daisy
850

. W ten sposób obie 

kobiety „okazują się tylko dualizmami tej samej siły
851

”, feminalnej mocy będącej 

zagrożeniem integralności mężczyzny, obiecującej poznanie całkowite: Daisy poprzez 

wiedzę tajemną, Ada – poprzez sztukę. Tę dychotomiczność w powieści symbolizuje 

Bafomet, bóstwo, które na przełomie XIII i XIV wieku mieli czcić templariusze
852

. Jego 

najsłynniejsze przedstawienie stworzył francuski okultysta Eliphas Levi
853

, interpretując 

je jako symboliczne ujęcie dwudzielności wszechświata
854

. Bafomet spajał w sobie 

pierwiastek kobiecy i męski, Zenon zaś nie wzbraniał się przeciw żeńskiej stronie własnej 

natury, tak jak nie bronił się przed prześladującą go melodią, która okazała się być pieśnią 

ku czci Bafometa:  

 

Łkały coraz namiętniej głosy; podniósł się, przytknął twarz do poczerniałej nieco ściany: grota 

była prawie niewidzialna, noc ją zapełniła, tylko pośrodku posąg Bafometa jaśniał niby skamieniała w 

biegu błyskawica, a czarne mary stały wciąż pod nim, w kręgi świateł z głębin cieniów rwała się wolno 

uroczysta, przejmująca psalmodia.  

(…) 

Zrozumiał naraz tę dziwną litanię, pamiętał ją, to była ta sama melodia, jaką usłyszał wtedy na 

seansie, to były te same słowa, których nie mógł sobie przypomnieć dotychczas... gdzie on je słyszał i 

kiedy… (W, 161) 

 

 Zarówno Daisy, jak i Ada w jakimś sensie zniewalają Zenona, a ich obecność 

w jego życiu wiąże się z graną przez niego melodią. Była, podobnie jak i obecna 

kochanka bohatera, pozbawia go sił, wysysa energię, jednak czyni to na polu 

artystycznym. Stanowi ona inkarnację sztuki absolutnej, zaborczej i wymagającej 

poświęceń, które jednakże dotyczą obu stron. Ada jest gotowa złożyć na jej ołtarzu swoje 

szczęście u boku Zenona, dla którego pragnie być muzą i inspiracją: 

 

– Kochałam cię i właśnie dlatego nie zostałabym nigdy twoją żoną, nigdy!  

Aż przystanął zdziwiony naciskiem, z jakim to mówiła.  
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– Nigdy, pragnęłam bowiem i pragnę, abyś szedł swobodnie swoją górną drogą. Orły muszą brać 

swój lot wysoko, ponad ziemią, z dala od spraw codziennych. Żona dla prawdziwego artysty jest złem, 

niszczącym demonem, jest jego wampirem.  

– Więc z rozmysłem skazałaś mnie na cierpienia?  

– Tak, ale poświęciłam także swoje życie i z mojej to męki wyrosły ci orle skrzydła, z moich 

pragnień powstałeś i z moich łez... 

(…) 

– Cóż ja ci mogę dzisiaj dać za taką miłość!  

– Wrócisz do kraju, niczego więcej nie pragnę. Będę tym szczęśliwa, że cię wróciłam ojczyźnie i 

literaturze, alboż to mało?(W, 235-236) 

 

Pojawienie się Ady w życiu bohatera zmienia jego perspektywę – relacja 

z narzeczoną schodzi na dalszy plan, ustępuje miejsca innej oblubienicy, sztuce, która nie 

zna kompromisów. Twórczość artystyczna, której matka Wandzi jest emanacją, stanowi 

antynomię życia, dlatego przyznaje ona, że nie mogła zostać żoną Zenona, gdyż 

małżeństwo jest dla pisarza śmiercią. Prezentowana przez nią sztuka „nie ma żadnego 

celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy
855

” i jako 

taka wymaga wyzbycia się wszystkiego, co może stanowić dystrakcję, w tym miłości i 

małżeństwa. 

W samej Adzie również odnaleźć można dychotomiczny podział na pragnienia 

ciała i duszy. Z jednej strony jej stosunek do Zenona jest bezinteresowny, nastawiony na 

jego dobro, a więc sensu stricto altruistyczny, związany z duchowym aspektem 

egzystencji, z drugiej jednak ma wymiar czysto cielesny. Gdy przed laty zakradła się do 

sypialni mężczyzny i zainicjowała zbliżenie, kierował nią przede wszystkim instynkt 

macierzyński, zaborcze i przemożne pragnienie zostania matką: 

 

Ale Zenon tego nie odczuwał, gdyż wyssawszy z jej wyznań straszne upokorzenie, syknął z 

tłumioną wściekłością:  

– A potem przestałem ci być potrzebny! Pajęczyco!  

– Nie mów tak do mnie, to potworne!  

– A nie jestże jeszcze potworniejsze, coś mi powiedziała? Więc nie miłość rzuciła cię w moje 

ramiona, nie szał jakiejś świętej chwili uniesienia, lecz tylko dziki, rozrodczy instynkt! Nie pożądałem cię 

przecież jak samicy, nie, kochałem twoją duszę, twoją wzniosłość, twoją człowieczą dostojność kochałem! 

A tyś szukała we mnie tylko samca! Czemuż na mnie wypadł ten wybór! Byłem tylko użyty za narzędzie... 

to wprost straszne! (W, 232) 

 

 Aby osiągnąć ten cel wykorzystała zakochanie Zenona, potraktowała go 

instrumentalnie, gdyż już po wszystkim odwróciła się od niego. Jej zachowanie 

przypomina mitologiczną Lilith, niezależną seksualnie od woli mężczyzny i skupioną na 

realizacji własnych potrzeb, a także słowiańskiego demona, Zmorę, czyli istoty płci 
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żeńskiej, wysysającej ze swoich ofiar energię życiową
856

. Męskie nasienie posiada 

głęboko zakorzenioną konotacje z krwią – oba płyny związane są z życiem, jego 

dawaniem lub podtrzymywaniem, ich pobieranie zaś w ujęciu wampirycznym – 

z sadyzmem
857

. Podejście Ady wynika z jej przeznaczenia, wkodowanego jej poprzez 

nakaz utrzymania gatunku. Według Stanisława Przybyszewskiego „kobieta rodzi, 

a mężczyzna kocha. Kobieta nie kocha nigdy, nigdy; jej wystarcza rodzenie
858

”. 

Ada wykorzystała przeciw Zenonowi jego własną słabość – uczucie i pociąg 

seksualny, gdyż „płciowość jest (…) potężną bronią kobiety-wampira
859

”. Sam bohater 

trafnie określa matkę swojego dziecka, wykrzykując: Upiory mnie gonią! Umarłe 

powstają! (W, 204) Matka Wandzi jest dla niego tak odległą przeszłością, że traktuje ją 

jak martwą, tak jak on stał się martwy dla ojczyzny i rodziny, pozorując własne 

samobójstwo i uciekając do Anglii. Ona również, tak jak i Daisy, uczyniła więc Zenona 

wampirem, gdyż ten prowadzi w Londynie nowe, „pośmiertne” życie, stanowiące być 

może jedynie senną realizację. 

Według Schopenhauera sen stanowi stan pokrewny zarówno nirwanie, jak i samej 

śmierci
860

, W literaturze, do której konwencja oniryczna wkracza z rozmachem w dobie 

romantyzmu, służy najczęściej ukazywaniu doznań i stanów wykraczających poza 

zmysłowe doświadczenia, może „przekraczać granice realnie nieprzekraczalne
861

” i 

otwierać drzwi do innych wymiarów. Reymont zastosował ją nie tylko po to, by ukazać 

wydarzenia dziwaczne, o niejasnej ontologii, ale by ukazać życie wewnętrzne bohaterów 

pogrążonych, jak cały Londyn, ale także, w szerszym kontekście, całą zachodnia 

cywilizacja, w marazmie i bezsilności. W powieści „cały świat przedstawiony śni swój 

wielki, niepowtarzalny sen, wiodący ku śmierci
862

”, a więc pomiędzy egzystencją 

Europejczyków końca XIX wieku i snem można śmiało postawić znak równości. Co 

najciekawsze jednak, bohaterowie uciekają z jednego snu w drugi, z pozornej 

rzeczywistości w doznania duchowe. Granice między jawą i marzeniem sennym zacierają 
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się, zwłaszcza w sytuacjach związanych z praktykami okultystycznymi, gdy bohaterowie 

sami tracą rozeznanie, gubią się w silnych przeżyciach duchowych: „I tak zapomnieli o 

wszystkim, że nikt już nie wiedział, rzeczywistość to – li sen czarowny?” (W, 8) Nie 

potrafią oni odróżnić tego, co widzą, od halucynacji, projekcji zmęczonych umysłów i 

dlatego też Daisy tak łatwo manipuluje Zenonem, poddając go dowolnym sugestiom. Sen 

i śnienie pełni w powieści także funkcję słowno – inkrustacyjną
863

, której zadaniem jest 

budowanie nastroju -  niepokoju i niepewności, wynikających prymarnie z nastrojów 

całej epoki. Akcja powieści rozgrywa się częściowo, a może w całości, w psychice 

zniewolonych lękiem postaci, które w marzeniach sennych odnajdują zagubioną w 

okrutnej rzeczywistości tożsamość
864

 lub, jak w przypadku Joego, zatracają się jeszcze 

głębiej w szaleństwie. Sen jest więc w powieści wartościowany dwojako – negatywnie, 

jako stan bliski rozkładowi duszy, jej śmierci za życia, ale też pozytywnie, jako wieczne 

szczęście, niemożliwe do osiągnięcia na jawie. Daisy obiecuje Zenonowi: „będziemy śnili 

o sobie… prześnimy nasze dawne istnienia i awatary” (W, 189), ten zaś odpowiada na jej 

wezwania: „Zali to tylko sen? To niechaj trwa, niechże się śni wiecznie, wiecznie…” (W, 

286). Co znamienne, sen posiada konotacje z odpoczynkiem, wytchnieniem, tymczasem 

w powieści nie ma go dla bohaterów, którzy zdają się, wręcz przeciwnie, coraz bardziej 

znużeni. Mogą więc trwać w śnie paradoksalnym
865

, w którym aktywność mózgu 

przypomina tę z okresu czuwania, wzrasta też ciśnienie krwi i częstotliwość uderzeń 

serca. To w niej właśnie pojawiają się wyraziste marzenia senne, chociaż organizm 

odpoczywa jedynie paradoksalnie
866

. Prawdziwą ulgę przynieść bohaterom może tylko 

sen prawdziwy, głęboki – zapada w niego po zasłabnięciu na ulicy Zenon i trwa w tym 

stanie aż trzy doby, co świadczyć może, w jak głębokiej zapaści znajdowała się jego 

psychika. 

O ile Ada stanowi dopełnienie Daisy, o tyle Betsy, londyńska narzeczona Zenona, 

jest jej przeciwieństwem, sytuując się na przeciwległym biegunie kobiecości – delikatnej, 

słodkiej i uległej: 

 

(…) zawołał namiętnie, obejmując rozgorzałymi oczami jej jasną głowę, że odwróciła się pełna 

szczęsnego lęku, pełna wilgotnych blasków jutra owego, usta jej zadrgały i biała, podobna płatkom róży 

twarzyczka rozbłysła, iż stała się jak poranek różowa i radością wonna, i jak pocałunek wymarzony kusząca 

(W, 28). 
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Siostra Joego realizuje model kobiety-anioła, wywodzący się z romantyzmu 

wzorzec romansowy, w którym kobieta jest istotą pozbawioną wad charakterystycznych 

dla innych śmiertelników, zawierająca pierwiastek boskości, niematerialną wręcz
867

. 

Model ten jednak zakłada równorzędność kochanków
868

, tymczasem Zenon zdaje się nie 

traktować ukochanej całkiem poważnie, mówiąc o niej „Miss Betsy jeszcze wielki 

dzieciak” (W, 31). Równocześnie postrzega ją przez pryzmat jej cielesności; zachwyca się 

jej kobiecym wdziękiem, urodą i młodością, a jego uczucia są pełne „palącego waru 

krwi” (W, 38). Opisując ich wzajemną relację narrator stosuje takie epitety jak „drapieżne 

źrenice”, „usta palące”, „namiętne uściski”, „jak pocałunek wymarzony kusząca”, co 

wskazuje na silny wzajemny pociąg seksualny. Zenon nie traktuje narzeczonej jak 

równorzędnej partnerki, dewaluuje ją, stawiając się w pozycji silniejszego i bardziej 

doświadczonego. Związek, oparty na podporządkowaniu jednostki słabszej jednostce 

dominującej, nosi znamiona relacji wampirycznej
869

, w której ta druga czerpie pełnię 

korzyści. Młodość i świeżość są wszystkim, co Betsy może zaoferować ukochanemu, 

gdyż jej światopogląd zamyka się w ciasnych ramach mieszczańskich horyzontów. Nie 

jest dla Zenona partnerką pełnoprawną pod względem duchowości czy intelektu, z czego 

sama zdaje sobie sprawę, obawiając się, że ich związek szybko wypali się i znudzi 

mężczyznę: 

 

– Chwilami strasznie się boję, że i tobie, mr Zen, obrzydnie w końcu nasz dom; znudzą cię ciotki, 

pogniewasz się z ojcem, znienawidzisz mnie, a bo ja wiem zresztą, co się stanie? dość, że pewnego 

wieczoru pójdziesz i już cię nigdy nie zobaczę, nigdy! Trwoga załkała w jej głosie (W, 36). 

 

Chociaż Zenon zdecydowanie zaprzecza, wizja, którą ma podczas rozmowy 

z narzeczoną, sugeruje coś odwrotnego. Mężczyzna widzi swą przyszłą żonę jako 

odrażającą istotą, przygniecioną ciężarem lat i cierpień. Jest to zapowiedź późniejszych 

słów Ady o tym, że „żona dla prawdziwego artysty jest złem, niszczącym demonem, jest 

jego wampirem” (W, 235). Małżeństwo nie wpisuje się w model życia pisarza – 

poszukiwacza odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, a już z pewnością nie małżeństwo z 

prostolinijną dziewczyną, której obce są rozterki natury intelektualnej. Besty jawi się 

więc jako wampir codzienności, wysysający z narzeczonego pasje i chęć ontologicznego 
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poznania. Odsunięcie się od ukochanej i pogłębienie relacji z Daisy może świadczyć o 

jego lęku przed zniewoleniem samego siebie w pętach filisterskiej rodziny, dlatego tak 

chętnie daje się on ponieść szaleństwu i ryzyku związanemu z tajemniczą rudowłosą 

pięknością. Gdy ostatecznie, targany wyrzutami sumienia i wątpliwościami w związku z 

porzuceniem córki, decyduje się odejść z Daisy, odkrywa całą prawdę (a być może 

jedynie jej zniekształcony przez sugestie Daisy obraz) o swoim dotychczasowym życiu: 

 

Z powrotem? W kajdany każdego dnia i każdego przypadku? W niewolę troski wieczystej? W 

ohydne jarzmo motłochu i obowiązków? I już na zawsze?... Nie, nie, nie! – wybuchnął w nim potężny 

krzyk protestu. – Raczej śmierć niźli takie życie, niźli to niewolnicze, pełzające bytowanie robaków wśród 

cierpień, strachów i ciemności...  

– Szaleństwo lub Śmierć! (…) (W, 314) 

 

Tytułowy wampiryzm pozostaje niejednoznaczny, rozbity na wiele postaci, relacji 

i sytuacji. Przenika cały tekst, ukazując zdemoralizowaną i jałową rzeczywistość  ludzi, 

którzy żyją w półśnie, oczekując bliżej nieokreślonego wyzwolenia. Nie odnosi 

czytelnika do ludowego wyobrażenia krwiożerczej bestii także dlatego, że w momencie 

powstawania powieści literacki „fantazmat krwiopijcy nie był jeszcze ustabilizowany 

i próbowano go zdefiniować na różne sposoby
870

”. 

 

 

5.4. Sukkuby żywiące się psyche, czyli wampirzyce w nowelistyce 

Stefana Grabińskiego 

 

Stefan Grabiński, którego twórczość zostaje powoli odkrywana przez badaczy
871

, 

to mistrz grozy, zarówno tej konwencjonalnej, w ujęciu gotycko – fantastycznym, jak i 

grozy ludzkiego wnętrza, niezbadanej i, być może, znacznie bardziej przerażającej. Jego 

wkład w rozwój tzw. twórczości niesamowitej jest nieprzeceniony
872

, nosząc znamiona 
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oryginalności i świeżości, której był orędownikiem, traktując te kategorie jako 

ekwiwalent zjawisk życiowych
873

  

Wampir jest jedną z kilku figur powtarzających się w utworach Grabińskiego, 

kształtujących świat pełen  nierzeczywistych miejsc, postaci i wydarzeń. Fantastyczne 

istoty, zaludniające karty jego opowiadań, stanowią przefiltrowaną przez wyobraźnię 

pisarza wiedzę, jaką zdobył on zaczytując się w literaturze naukowej, ludowej 

i jarmarcznej
874

. 

Bohaterki dwóch nowel, Kochanki Szamoty i W domu Sary z tomu Niesamowita 

opowieść z 1922 roku stanowią dopełnienie obrazu wampirycznych femme fatale 

w literaturze polskiej. Obie są przedstawione jako sukkuby, czyli diabły w postaci 

ponętnych kobiet, napastujących seksualnie mężczyzn w czasie snu
875

. Obcowanie 

z sukkubem dawało rozkosz nieporównywalną z przyjemnością, którą mógł zapewnić 

jakikolwiek śmiertelnik, czyniło więc mężczyznę - ofiarę zobojętniałym na płeć piękną w 

ogóle. Szamota, tytułowy bohater noweli, zostaje opętany przez Jadwigę i jej wyuzdaną 

cielesność: 

 

Ta kobieta szaleje! Cała zamknęła się w błędnym kole płci i tarza się w rozpasaniu, czołga w 

konwulsjach chuci. Są chwile, że nie mogę nadążyć jej w tym iście szatańskim rozmachu i zostaję przez nią 

odurzony, wyczerpany, bez tchu!
876

  

 

 

Mitycznym istotom zależało na męskim nasieniu, którym następnie, w postaci 

inkubów, czy demonów męskich, zapładniały śpiące kobiety. Bohaterki Grabińskiego 

wysysają ze swoich ofiar siły życiowe, łącząc, w archetypiczny sposób, stosunek płciowy 

i pożywianie się
877

. Absorbują energię psychiczną, ale też, niczym modliszki, fizyczność 

swych kochanków. Sara Braga, bohaterka noweli W domu Sary, niemal dosłownie 

pochłania swego kochanka, Kazimierza Stosławskiego, wchłaniając jego cielesność w 

siebie i upodabniając się do niego. Między kochankami zachodzi ciekawa zależność – 
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mężczyzna staje się częścią kobiety, ona zaś egzystuje w jego fizyczności
878

 i, 

prawdopodobnie, duchowym wymiarze. Mężczyzna stał się indyferentny na otaczającą 

go rzeczywistość („nie orientuje się w rzeczywistości i zatraca niemal zupełnie poczucie 

czasu i przestrzeni” (WdS, 442-444), wszystkie swoje myśli ogniskując w osobie 

ukochanej kobiety: 

 

Sara oddała ukłon skinieniem głowy i odsuwając kotarę, poprosiła do wnętrza; przytem zdawała 

się nie zwracać najmniejszej uwagi na Stosławskiego, który, jak zahipnotyzowany, nie spuszczał z niej 

wzroku. Przykro było nań patrzeć. Jakaś bezwzględna, psia pokora wyglądała mu z oczu, utkwionych w nią 

bez przerwy, jakieś wiernopoddańcze posłuszeństwo. Na dźwięk jej głosu rzucił się cały ku niej, jakby 

szukając oparcia, opieki; kobieta uśmiechnęła się pół pogardliwie, pół łaskawie i wstrzymując go 

niedbałym ruchem ręki, wydała polecenie słudze, obojętnemu świadkowi tej sceny (WdS, 446). 

 

 

W trakcie trwania relacji ciało i umysł Stosławskiego ulegają stopniowej 

deformacji, aż do ostatecznego upadku, którym jest nie tyle śmierć, ile całkowite 

unicestwienie – mężczyzna ostatecznie znika: 

 

Na krześle wysuniętym na środek pokoju ujrzałem galaretowatą postać ludzką kształtem i 

konturami twarzy przypominającą Stosławskiego. Był przejrzysty; widziałem poprzez niego rysujące się 

wyraźnie sprzęty pokoju… 

 Nie dowierzając wzrokowi dotknąłem go: ręka natrafiła na coś ustępliwego jak ciecz. Cofnąłem 

szybko dłoń; z palców moich ześlizgnęła się jakaś lepka, kleista treść jak żelatyna i uciekła leniwo na 

podłogę.  

Nagle postać zawahała się, śluzowaty kształt zachybotał w dziwnej rozchwiei i rozpadł się na 

części. Z przezroczystej masy poczęły wysnuwać się pojedyncze pasma niby mgławicowe pierścienie, które 

uniósłszy się w górę bujały czas pewien i znikały nie wiadomo jak w przestrzeni. Po paru minutach nie 

zostało nic — krzesło było puste: Stosławski rozwiał się bez śladu... (WdS, 452-453). 

 

 

Absorbując cielesność Kazimierza, Sara przybiera jego wygląd, nabiera więc cech 

męskich. Idea Androgyne, istoty dwupłciowej, harmonijnie łączącej pierwiastki 

maskulizmu i feminizmu, pochodzi z tradycji mitologiczno - symbolicznej
879

. 

Rozpowszechniony w Młodej Polsce głównie przez Przybyszewskiego model człowieka 

nabrał nowych cech – kobiety silnej i niezależnej, samostanowiącej o sobie nawet wbrew 

regułom społecznym czy religijnym
880

, ale też, czerpiąc z filozofii Bergsona, Nietschego i 

Diltheya, wyraża się w „nieograniczonych możliwościach erotycznych
881

”. Sara Braga i 

Jadwiga Kalergis są kobietami wyemancypowanymi, świadomymi swych seksualnych 
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potrzeb. Erotyzm, którym emanują, jest nieokiełznanym żywiołem
882

, przejawiającym się 

w sadystycznych skłonnościach, w których stosunek płciowy, biologicznie 

ukierunkowany na dawanie życie, ulega inwersji i służy odebraniu jestestwa. Mieszkanka 

willi na Polance przejawia „skłonności psychopatyczne na tle seksualnym” (WdS, 442), 

którymi zaraża swych kochanków – widnokrąg zainteresowań i potrzeb Stosławskiego 

zredukował się do atrybutów kobiecego ciała, sprowadzając go tym samym na drogę 

grzechu, co stanowi jeden z etapów odebrania duszy
883

. 

Miejscem bytowania wampirzyc Grabiński uczynił odosobnione, zamknięte 

przestrzenie. Sara Braga zamieszkuje willę Tofany, znajdującą się poza miastem, a nazwa 

jej jest nieprzypadkowa – według Marty Kiki Koj takie samo imię nosiła Włoszka, która 

w XVI wieku stworzyła truciznę, za pomocą której zabiła ponad sześćset osób
884

. Sara 

dokonała w swoim domu co najmniej pięciu morderstw, o czym świadczą wiszące w jej 

salonie portrety. Miejsce zamieszkania urządziła ze smakiem, lecz uwagę zwracają liczne 

materiały: zasłony, kapy, kotary i kobierce, które wytłumiają dźwięki i zamykają 

przestrzeń. Barbara Zwolińska widzi w nim realizację toposu gotyckiego zamku
885

: 

 

Miejsce, w którym działa wampir, musi być przestrzenią zamkniętą i w pewnym sensie izolowaną. 

Dlatego kobieta-wampir zwabia kochanka do ponurego zamczyska z labiryntem pokoi i korytarzy, aby go 

ukryć przed całym światem
886

. 

 

 

Willa na Polance stanowi więc swego rodzaju pułapkę – sferę mroku, pozbawiona 

bowiem jest okien, a więc kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną. Sara, niczym jej 

pobratymcy z folkloru, może obawiać się światła dziennego, dlatego zastąpiła je 

elektrycznym. Olbrzymi żyrandol w salonie ma kształt pająka, czyli istoty chwytającej 

swoje ofiary w sposób dla nich niezauważalny. Tak samo czyni Sara – Stosławski dopiero 

po pierwszym stosunku zdaje sobie sprawę, że stał się więźniem jej płciowości, jest już 

jednak za późno. Dom wampirzycy nabiera jej cech – staje się „szatańsko ponętny” (WdS, 

445), drapieżny, przerażający. Równie odcięty od świata zewnętrznego jest dom Jadwigi 

Kalergis, stojący co prawda w środku miasta, lecz „odcięty od ulicy gęstą, drucianą siatką 

i lasem drzew” (KSz, 421). Szamotę, wchodząc do środka, uderzyło opuszczenie, 
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emanujące z ogrodu i wnętrza domu. I znowu dom konweniuje ze statusem mieszkanki, 

która ostatecznie okazuje się nie żyć od dwóch lat. 

Sara nie karmi się, jak wampir z tradycji ludowej i literackiej, krwią, lecz energią 

mężczyzn, pozyskiwaną w trakcie stosunków seksualnych. Wstrzemięźliwość zatem, do 

jakiej zostaje zmuszona, powoduje, że działa irracjonalnie, obawiając się bliżej 

nieokreślonego zagrożenia. Panika doprowadza ją na skraj obłędu: 

 

Wreszcie strach, rozpacz i szał bezsilnej wściekłości dosięgły punktu zwrotnego. Pewnej nocy 

opętana dławiącą zmorą, z oczyma wychodzącymi z orbit porwała się z koszuli z łóżka i stanęła nade mną, 

dysząc ciężko. Z ust jej wyszedł zziajany, świszczący szept: 

 - Bierz mnie, ty kacie jeden! Bierz lub… zginiesz! 

W podniesionej ręce błysnęło zimno ostrze weneckiego puginału (WdS, 456). 

 

O ile stosunki płciowe przedłużały egzystencję Sary Bragi, wzmacniając jej 

fizyczność, o tyle, w przypadku Jadwigi Kalergis, prowadziły do stopniowej atrofii jej 

cielesności: 

 

Lecz owa ,,nieuchwytność" przechodzi też i w sferę dotyku. Zwłaszcza o ile chodzi o górną 

połowę ciała. Parę już razy stwierdziłem z niemiłym zdumieniem, że ramiona jej i piersi, niedawno jeszcze 

tak jędrne i gibkie, teraz jakby zwiotczały. Suknia pod naciskiem ręki ustępowała gdzieś w głąb i nie 

czułem sprężystego niegdyś oporu jej ciała (KSz, 432). 

 

 

Według niektórych badaczy twórczości Grabińskiego Jadwiga jest widmem
887

, 

zjawą, jednak nadal o wampirycznych skłonnościach. Za jej niematerialnym wymiarem 

przemawia fakt, iż kochanek, Jerzy Szamota, widuje ją odzianą w białą tkaninę, która, w 

miarę upływu czasu, zakrywa coraz większą powierzchnię jej ciała: 

 

Gdy wreszcie wysunie się skądś z ciemnego kąta sypialni, jest cała spowita w te obmierzłe kwefy, 

że chwilami czyni wrażenie widziadła. Ubiegłego tygodnia patrzyła spoza tych obsłon jak przez wąską 

szparę (KSz, 431). 

 

Biały kolor szat przywodzi także konotacje ze śmiercią i żałobą, w wymiarze 

symbolicznym wyraża transcendencję i początek, narodziny
888

, a jako synteza trzech 

barw: zieleni, czerwieni i błękitu – całościowość, jedność
889

. Woal więc, w którym 

tytułowy bohater noweli widzi swoją ukochaną, może być strojem pośmiertnym, 

w którym została ona pochowana. Czekając na nią w jej sypialni, Szamota dokonuje 
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interesującego odkrycia – zauważa, że suknia Jadwigi jest uszyta z tego samego materiału 

co kotara, oddzielająca łóżko od reszty pokoju. Sugeruje to ścisły związek kobiety z 

określoną przestrzenią, czyli wnęką, w której stoi łoże – miejsce cielesnych zbliżeń 

kochanków. Konkluzja jest oczywista – Jadwiga nie jest istotą z krwi i kości, lecz 

wytworem fantazji Szamoty, materializacją jego miłosnych, a nade wszystko 

erotycznych, pragnień. Tęsknota za kobietą, która pozostaje niedostępna, doprowadziła 

bohatera do obłędu. Dariusz Brzostek, przyjmując perspektywę psychoanalizy Lancana, 

traktuje Szamotę jako „modelowy przypadek nerwicy w jej odmianie obsesyjnej
890

”, 

w której osoba przekłada przyjemność czerpaną z marzeń nad tę rzeczywistą
891

. Typ 

obsesyjny „wchodzi w relację ze swoim obiektem a, neutralizując obecność kobiety
892

”. 

Jadwiga Kalergis jest zatem fantazmatem, tworem nastawionej na zaspokojenie jedynie 

swoich pragnień natury seksualnej. Krystyna Kłosinska dostrzega w Kochance Szamoty 

realizację biblijnego motywu kreacji kobiety z żebra pierwszego mężczyzny, czyli 

stworzenia siebie samego na nowo, w wersji odpowiadającej ukrytym pragnieniom: 

 

(…) tylko kobieta „wyprodukowana” przez mężczyznę, przez jego fantazmat może być obiektem 

jego adoracji  i miłości. Poza tym fantazmatem kobieta nie istnieje. Pokochać może on tylko swoje własne 

dzieło. Swoje alter-ego
893

. 

 

 

Kadr z adaptacji Kochanki Szamoty w reż. Adama Uryniaka  z 2017 r. 
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Szamota zakochał się nie tyle w Jadwidze – posągowo pięknej, ulubienicy 

towarzystwa, niedostępnej i obojętnej, lecz w swoim o niej wyobrażeniu, a może, szerzej 

ujmując, wyobrażeniu o kobiecie w ogóle. Artur Hutnikiewicz widzi w nim typ 

psychotyczny, posiadający zdolności do materializacji swoich fantazji
894

. Teoria ta 

wpasowuje się w postępującą redukcję cielesności Jadwigi, a co za tym idzie – jej 

tożsamości
895

. Obiekt żądz Szamoty traci cechy indywidualnej, konkretnej kobiety, staje 

się jedynie ciałem, a więc z podmiotu przekształca się w przedmiot. Co więcej, wraz z 

redukcją cech osobowych Jadwigi dochodzi do intensyfikacji przeżyć zmysłowych, które 

osiągają apogeum w chwili transformacji całego kobiecego ciała w pozbawiony kończyn 

i piersi kadłub, zawierający natomiast narządy płciowe, czyli ośrodka męskiej rozkoszy.  

Zakładając, że Jadwiga istnieje tylko w sferze wyobrażeniowej, można przyjąć, iż 

traci ona swoją cielesność wraz z każdym kolejnym stosunkiem z powodu dużej ilości 

energii, traconej przez Szamotę podczas orgazmu
896

. Kobiecość może pochłaniać 

mężczyznę, odbierając mu witalność i energię. Tak dzieje się z protagonistą Kochanki…, 

który traci siły, zdrowie i młodość, poddając się destrukcyjnemu pożądaniu 

spersonifikowanemu w postaci kobiety - wampirzycy
897

: 

 

Posiwiałem przez jedną noc. Znajomi nie poznają mnie na ulicy. Podobno leżałem przez tydzień 

bez pamięci i bredziłem w malignie. Dziś dopiero wyszedłem po raz pierwszy z domu. Chwieję się jak 

starzec i wspieram na lasce. Okropny koniec!... (KSz, 433). 

 

 

Mężczyźni narażeni na działanie kobiet – wampirów wyglądem i zachowaniem 

przypominają osoby cierpiące także na psychiczne schorzenia – tracą werwę, chęć i cel 

życia, stają się cieniem dawnych siebie: 

 

Nic mnie teraz nie zajmuje, wszystko zobojętniało mi doszczętnie… Mój stosunek do świata staje 

się coraz luźniejszy; idę w jakimś kierunku odśrodkowym, zawisłem jakby między niebem a ziemią (KSz, 

439). 
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Zaburzenia natury psychicznej, takie jak depresja, niepokój i halucynacje, 

towarzyszą porfirii – chorobie, utożsamianej niegdyś z wampiryzmem
898

. Demoniczna 

kochanka jawi się zatem również jako zagrożenie dla aspektu mentalnego 

człowieczeństwa, stanowiącego podstawę tożsamości jednostki. Owo zagrożenie wynika 

z ogólnego lęku przed kobiecością połączonego z nienawiścią, a nawet obrzydzeniem
899

. 

Retoryka przedstawiająca kobiety jako źródło zła w społeczeństwie była bardzo żywa aż 

do przełomu XIX i XX wieku, a początek, w swojej modernistycznej wersji, miała w 

filozofii Nietschego i Schopenhauera, głoszących tezy o prymacie mężczyzn na 

kobietami w aspektach etyki i umysłowości
900

. Zgodnie z takim przedstawieniem 

pierwiastka feminalnego w kulturze wypowiadali się także lekarze, psychiatrzy i 

seksuolodzy, między innymi Richard von Kraft-Ebing, który powiązał „chorobliwie 

wzmożony popęd płciowy
901

” kobiet z ich moralnością czy Cesare Lombroso, wyrażający 

przekonanie o wrodzonym opóźnieniu w rozwoju prostytutek, sprzężonym z brakiem 

etycznych hamulców
902

. Punktem wyjścia do rozważań nad niższością kobiet jest kwestia 

ich narządów płciowych, kojarzonych, poprzez bliskie sąsiedztwo odbytu, z 

nieczystością
903

. Ponadto umiejscowienie pochwy, jej niedostępność, budziło, już na 

poziomie nieświadomości zbiorowej, skojarzenia z otchłanią, pochłaniającą czarną 

dziurą. Ich rezultatem jest wyobrażenie vagina dentata – waginy posiadającej zęby i 

dokonującej na mężczyźnie kastracji
904

, ale też przestrzeni kojarzonej ze śmiercią i 

destrukcją
905

. Motyw ten Grabiński zrealizował w Kochance Szamoty, redukując Jadwigę, 

a raczej jej wyobrażenie, stosując synekdochę, do samego korpusu, który, już po akcje 

płciowym, budzi przerażenie Jerzego: 

 

                                                           
898

 O porfirii piszę więcej w podrozdziale Naukowe źródła wampiryzmu w rozdziale 1.  
899

A. Gajewska, hasło: „mizoginia”, [w:] Encyklopedia gender…., dz. cyt., s. 319. 
900

 T. Grimwood, The Limits of Misogyny: Schopenhauer, "On Women", [w:] „Kritike” 2008, 2 (2), s. 131–

145. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_Schopenhauer_On_Wome

n (dostęp z dnia: 25 II 2022 r.). 
901

 R. von Krafft – Ebing, Zboczenia…, dz. cyt., s. 210. 
902

 N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, tłum. L. Engelking, Warszawa 

1997, s. 346. 
903

 D. Gilmore, Mizoginia…, dz. cyt., s. 62. 
904

 Tamże, s. 62-64. 
905

 H. Guilherme Scatolin, The Myth of the Vagina Dentata: Archetypal Manifestations of the Terrible 

Mother, [w:] “Psychology Research” 2020, s. 233. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 
https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5f3b3da4a3edd.pdf (dostęp z dnia: 25 II 2022 

r.). Więcej o micie „vagina dentata” i wynikającej z niego demoniczności zob. H. Cixous, Śmiech Meduzy, 

[w:] “Teksty Drugie”, tłum. A. Nasiłowska, Warszawa 1993, s. 147-166; D. Ducret, Zakazane ciało. 

Historia męskiej obsesji, tłum. A. M. Nowak, Kraków 2016. 

https://philpapers.org/rec/GRITLO
https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_Schopenhauer_On_Women
https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_Schopenhauer_On_Women
https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5f3b3da4a3edd.pdf
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Nagle przyszło mi na myśl, że obok na ścianie jest kontakt elektryczny. Ukląkłszy na łóżku, 

namacałem gałkę i przekręciłem. Bluznęło światło, rozświeciło pokój. Spojrzałem i pchnięty trwogą bez 

granic, wyskoczyłem z łóżka... 

Przede mną w zgiełku koronek i atłasów leżał rozrzucony bezwstydnie, obnażony po linję brzucha 

kadłub kobiecy — kadłub bez piersi, bez ramion, bez głowy... 

Z okrzykiem grozy wypadłem z sypialni, skokiem szaleńca przebyłem schody i znalazłem się na 

ulicy. Wśród ciszy nocy pędziłem przez most... (KSz, 434) 

 

 

Konfrontując się z obnażonymi narządami kobiecymi bohater doświadcza traumy, 

wynikającej z doświadczenia „niesamowitego”, czyli tego, co budzi trwogę, a co stanowi 

wypartą część życia psychicznego
906

, w tym przypadku własnego pragnienia seksualnego. 

Wampiryzm w tym ujęciu tożsamy jest z biologiczną siłą, która zniewala mężczyzn i, 

pomimo istnienia od początków świata, wciąż budzi zadziwienie, lęk, a nawet grozę. 

Rozważając wampiryzm psychiczny i swoiste „pasożytowanie” kochanki – 

drapieżniczki na ofierze, nie sposób nie wspomnieć o męskim przedstawicielu tej grupy 

bohaterów. Na gruncie polskim jest nim Rajmond de Gupont, antagonista powieści 

Tajemnica wiecznego życia Włodzimierza Bełcikowskiego. Łącząca elementy literatury 

kryminalnej i horroru historia stanowi swego rodzaju odpowiedź na przygody Sherlocka 

Holmesa i dr Watsona, których wcieleniami są William Talmes i jego przyjaciel, Jackson. 

Mężczyźni mierzą się z nietypową zagadką – córka właściciela kopalni, Artura de 

Yadimonta, osiemnastoletnia Helena, zapada na nietypową chorobę: 

 

Jakaś dziwna choroba, której natury nikt z lekarzy nie jest w stanie określić. Radziłem się  

najlepszych specjalistów, objechałem z Heleną wszystkie sławy europejskie. Ostatnio konsylium  

profesorów w Paryżu wyznało mi szczerze, że jest to wypadek, nauce dotychczas zupełnie nieznany... 

(…)To właśnie jest najokropniejsze, że żadnych określonych symptomów nie ma, moja córka na nic w 

szczególności się nie uskarża, tylko z dnia' na dzień jest słabsza, traci siły, niknie wprost... 
907

 

 

Parze detektywów udaje się odkryć, kto stoi za pogarszającym się stanem 

młodziutkiej panny de Yadimont. Kobieta stała się celem ataku wampira, wysysającego z 

niej siły życiowe, jakim okazał się jej narzeczony, ostatni potomek mitycznej Atlantydy. 

Mężczyzna nie żywił się jednak krwią, lecz uczuciami i przywiązaniem kochających go 

kobiet, co sytuuje go w obrębie parapsychologicznego ujęcia wampiryzmu. Mężczyzna, 

zdeterminowany do zachowania młodości, zdaje się samą siłą woli wstrzymywać procesy 

starzenia: 

 

                                                           
906

 Z. Freud, Niesamowite, tłum. R. Reszke, [w:] tenże, Pisma psychologiczne, Warszawa 1997, s. 236. 
907

 W. Bełcikowski, Tajemnica wiecznego życia, 1984, s. 19. Kolejne cytaty opatruję lokalizuję Twż, nr 

strony. 
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I ja jestem, i trwam i nie dam się pochłonąć pustce! Mam dosyć siły, by oprzeć się 

wszechpochłaniającej nicości, ciemność wieczna mnie nie ogarnie! Na krótką tylko chwilę zbladłem przed 

straszliwą zmorą kroczącej ku mnie nicości..., czułem jej gniotącą dłoń na swoim ciemieniu, lecz 

strząsnąłem ją! I wziąłem się za bary ze strasznym widmem i zwalczyłem go! Znalazłem sposób skuteczny, 

pewny, niezawodny. Niech inni za mnie tam idą, ja – pozostaję. I trwam. Wieki mijają, a ja trwam. I trwać 

będę. Życia tyle jest dookoła, potrafię czerpać dla siebie, ile mi się spodoba. Życie jest moje, wziąłem je 

sobie na własność, nie oddam nikomu. Brać, brać je, czerpać pełnymi garściami. Tak łatwo je wziąć, tak je 

łatwo oddają, zwłaszcza niewiasty, kiedy kochają. Ich miłość daje mi życie, kochać mnie będą zawsze i żyć 

będę wiecznie! Wiecznie, bez końca! (Twż, 90) 

 

Wykorzystując miłość i oddanie, Rajmund przedłużył swój żywot o kilka 

tysiącleci. Swoje ofiary otaczał siecią promieniowania, które osłabiało je psychicznie 

i fizycznie. „Pająk nie ssie tak chciwie swej ofiary w sieci, jak on by chciał wyczerpać 

z tej wątłej istoty resztki jej sił życiowych” (Twż, 88). Znając zasadę relacji tworzonych 

przez wampiry energetyczne, zakładającą intensywność szkody zależną od stopnia 

empatii drugiej strony
908

, można przyjąć, iż de Gupont rozkochiwał w sobie kobiety 

wysoce wrażliwe, które uniezależniał od siebie i tym samym uniemożliwiał im ucieczkę. 

Helena była pierwszą kobietą, której udało się (z pomocą Talmesa i Jacksona) wyzwolić 

spod jego wpływu, być może także dlatego, że, jak sama przyznała, nie znała go zbyt 

dobrze (Twż, ). 

 Kochanek-wampir stanowi skazę na utopijnego świata, pozbawionego biedy 

i przymusu pracy czy zagrożenia wojną. Talmes przyznaje, że w takich warunkach 

„towarem” najbardziej pożądanym okazuje się ludzkie życie: 

 

 Nie darmo przez wieki strzeżono tajnych źródeł wiedzy. Dziś zbrodniarz nie uzbraja się w sztylet, 

ani w browing, aby odebrać komuś trochę kruszcu, czy też papieru. Liznąwszy nieco wiedzy spija czyjeś 

życie, jak kwiat i żaden kodeks karny nic tu poradzić nie może... (Twż, 28) 

 

Stworzona przez Bełcikowskiego rzeczywistość jest niezwykle optymistyczna – 

nie tylko z powodu idyllicznej wizji równego podziału dóbr, ale przede wszystkim 

poprzez kreację eschatologii, która za każdą zbrodnię przewiduje stosowną karę
909

 

 

 

 

                                                           
908

 Ch. Northrup, Wampiry energetyczne, dz. cyt., s. 26-29.  
909

 Talmes mówi o Rajmundzie: „Niebawem przejdzie do astralu i zrozumie nicość swoich dążeń i pożądań. 

Pojmie też bezsensowność swego upartego sprzeciwu raz ustanowionemu prawu i w licznych wcieleniach, 

które go jeszcze czekają, poniesie pokutę za popełnione winy”(Twż, 78). 
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Rozdział 6 

LITERACKIE SRZYGI.  

MIĘDZY FOLKLOREM, FANTASY I GROZĄ 

 

 

 

 

6.1. Strzygi, czyli postrach polskich wsi 

 

Istotą pokrewną wampirowi/upiorowi jest strzyga i jej męski odpowiednik, 

strzygoń, które „jeszcze w IX wieku były jednymi z najaktywniejszych demonów 

w świecie archaicznej wyobraźni ludu wiejskiego«
910

”. Posiadają one wiele punktów 

wspólnych z innymi stworzeniami ze słowiańskich wierzeń, w tym zmorą, dziwożoną, 

czarownicą i upiorem właśnie
911

. Według Wincentego Berwinskiego strzyga jest 

półdemonicznym bytem porywającym niemowlęta i wysysającym ich krew
912

. Leksykon 

                                                           
910

 J. Kolczyński, Jeszcze raz…, dz. cyt., s. 211. 
911

 B. Baranowski, W kręgu…, dz. cyt., s. 53. 
912

 R. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 2, 1862. Pozycja 

dostępna w Internecie pod adresem: 

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/50393/edition/66997/content (dostęp z dnia: 1 III 2022 r.). 
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bogów i demonów podaje, że istoty te przybierają postać sowy, czarnego ptaka bądź 

czarownicy, zwraca jednak uwagę, że atakują także dorosłych, których duszą oraz 

zwierzęta gospodarskie
913

. Inaczej naturę strzyg tłumaczy Janusz Bohdanowicz, 

wyjaśniając, iż są to zmarli, powracający do swych gospodarstw i rodzin, by pracować 

i utrzymywać stosunki z małżonkami lub napadać podróżujących
914

. Definicje 

strzyg/strzygoni różnią się więc od siebie, tak jak i wyobrażenia tych istot w różnych 

regionach. Liczne cechy wspólne z upiorem i wąpierzem doprowadziły do upodobnienia 

się do siebie wizji owych trzech typów stworzeń, a nawet zatarcia różnic pomiędzy 

nimi
915

. 

 

 

Sowy to wielu kulturach ptaki złowróżbne, przepowiadające nieszczęścia często śmierć. 

Sowy z Wysp Brytjskich, R. H. Porter, 1885-1897. 

 

Aleksander Bruckner strzygę wywodzi od rzymskiego „strix” (liczba mnoga – 

„striges”), żywiącego się krwią śpiących dzieci i ich wnętrznościami
916

, tym samym 

sytuując ją jako wtórną wobec prasłowiańskiego wąpierza. Opowieści o striges 

                                                           
913

 M. Lurker, Leksykon bóstw i demonów, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1999, s. 352. 
914

 J. Bohdanowicz, Demonologia ludowa…, dz. cyt., s. 45. 
915

 J. Kolczyński, Jeszcze raz…, dz. cyt., s. 214. 
916

 A. Bruckner, Mitologia słowiańska…, dz. cyt., s. 280. 



251 
 

przedostały się na teren Słowiańszczyzny prawdopodobnie za pośrednictwem ludów 

bałkańskich
917

. 

Skrzydlate demony pojawiły się w dziele Owidiusza, Fasti. Poeta opisał w nim 

atak, jakiego na synu króla Prokasa dopuściły się istoty, będące pół ptakami, pół 

ludźmi
918

, jednak strix występowały pod rozmaitymi postaciami i imionami, takimi jak 

strigoi, strega, strrigae czy striges. Wszystkie je łączy jednak umiejętność polimorfii 

w nocnego ptaka, najczęściej sowy (łac. „strix” – sowa) oraz pragnienie krwi
919

. Ofiarami 

striges były wyłącznie dzieci, które demony te atakowały jedynie we śnie. Istniało wiele 

sposobów na ustrzeżenie się tych żarłocznych istot, wśród których wyróżnić można dary 

w postaci szczeniąt lub jagniąt. Ochronę przed striges stanowiła również miotła w 

sypialni dziecka. Jeśli jednak padło ono ofiarą demona, pomocy należało szukać o bogini 

Carny. Striges stanowiły zagrożenie jedynie w nocy – za dnia przybierały postać starych 

kobiet
920

.  

Łacińskie słowo strigo/strigor to także określenie osoby, kobiety bądź mężczyzny, 

zajmującej się ziołolecznictwem i magią. Co więcej, synonimem „czarownicy”, a także 

nazwą różnych dolegliwości wywoływanych przez nią, była „wieszczyca”, której rodzaj 

męski, „wieszczy”, oznaczał żywego trupa
921

. 

Pierwotnie fundamentem wiary w strzygi było ich powiązanie z nocnymi ptakami, 

jednak na gruncie słowiańskim demon ten ewoluował, nabierając cech typowo 

wampirycznych: 

 

Opowieści o tym, jak strzyga z grobu wychodzi i krew pije z ludzi, najpierw z krewnych, a potem i 

z obcych, jak trupa strzygi poznać po cerze rumianej, śladach krwi u ust, pożarciu wszystkiego na sobie 

samym, nim się na innych rzuci; jak należy go kołkiem osinowym przybić i głowę uciąć – należą do wiary 

powszechnej, europejskie
922

. 

 

 Strzygą zostawał zmarły, który z jakichś powodów nie mógł zaznać spokoju i 

pozostawał na ziemi, nocami wychodząc z grobu i dręcząc żywych. Istniał szereg 

powodów przemiany człowieka w tę istotę, od tych poważniejszych, takich jak 

samobójstwo czy brak sakramentu chrztu, po najbardziej prozaiczne, wśród których 

odnaleźć można takie defekty fizjonomii, jak podwójny rząd zębów, zrośnięte brwi czy 

                                                           
917

 J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007, s. 194 
918

 Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, Warszawa 2008. 
919

 T. Bane, dz. cyt., s. 128 – 130. 
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 Ł. Kozak, Upiór…, dz. cyt., s. 60.  
922

 A. Bruckner, Mitologia słowiańska…, dz. cyt., s. 279-280. 
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brak owłosienia pod pachami
923

. Bardzo mocne wśród Słowian było przekonanie 

o posiadaniu przez niektórych ludzi dwóch dusz. Pierwsza była darem Boga i, w chwili 

śmierci, opuszczała ciało, druga zaś pochodziła od Szatana i pozostawała na ziemi, 

pozwalając zmarłemu nadal egzystować w tym świecie lub „zamieszkiwała” w żyjącej  

osobie. Drugi wariant mówił o podwójnym sercu – gdy jedno przestawało bić, drugie 

nadal pompowało krew, dlatego też strzygonia można było rozpoznać po ciepłym boku, 

podczas gdy reszta ciała trupa pozostawała zimna
924

 lub też rumianej cerze
925

. Z powodu 

dwóch dusz strzygoń jeszcze za życia rozmawiał sam ze sobą, co było jednym z 

zachowań typowych dla ludzi, którzy pośmiertnie stawali się demonami
926

. Nieco inną 

definicję strzygi podaje Władysław Doroszewski, który utożsamiał ją z duszą 

przedwcześnie zmarłego dziecka, nawiedzającego swoich krewnych
927

.  

Aktywność strzyg była niejednorodna. Spuścizną rzymskiego pierwowzoru były 

ich nocne polowania pod postacią drapieżnych ptaków, wysysanie krwi, duszenie 

i wyjadanie ludzkich wnętrzności, a więc działania mające śmiertelnie niebezpieczny 

charakter. Często ataki te stanowiły akt zemsty za krzywdy doznane za życia. Jednak 

istoty te szkodziły ludziom na wiele innych, mniej lub bardziej wyrafinowanych 

sposobów. Powszechne było przekonanie, iż strzyga jest posłańcem śmierci, co 

koresponduje z żywym do dzisiaj przesądem, iż pojawienie się niektórych gatunków sów, 

takich jak pójdźka lub płomykówka, sprowadza na dom rychłe nieszczęście w postaci 

zgonu lub pożaru
928

. Drugim aspektem działalności tego demona był jego powrót do 

dawnego trybu życia. Nie mogąc odejść w zaświaty, odwiedzał on rodzinny dom, gdzie 

wykonywał wszelkie prace gospodarskie, a także towarzyszył krewnym podczas 

codziennych zajęć. Strzygonie potrafili powracać do żon, by utrzymywać z nimi kontakty 

seksualne, natomiast strzygi – do swoich dzieci, by karmić je piersią lub kołysać do snu. 

Takie niechciane odwiedziny źle wpływały nie tylko na rodzinę demona, ale też na całą 

lokalną wspólnotę, gdyż sprowadzał on na ludzi i zwierzęta osłabienie i choroby
929

, 
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 R. Sitniewska, hasło „strzygoń/strzyga”, [w:] Polska bajka ludowa. Słownik, pod red. V. Wróblewskiej. 
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potrafił też zesłać klęski żywiołowe, takie jak ulewy, gradobicia czy susze
930

. Na 

początku swej pośmiertnej aktywności istoty te zazwyczaj bywały niegroźne, 

przesiadując w kościołach i niszcząc świecie, a także kusząc księży pod postaciami 

pięknych kobiet
931

. Zarówno strzygom, jak i upiorom/wampirom, nieobcy był złośliwy 

humor. Potrafiły one uprzykrzać ludziom życie, przestawiając, przewracając bądź niszczą 

przedmioty
932

 

Szeroki zakres dokuczliwej działalności strzyg wymusił stworzenie całego 

katalogu działań mających na celu zabezpieczenie się przed jego zakusami. Dotyczyły 

one przede wszystkim zabiegów dokonywanych na zwłokach domniemanego demona. 

Do najpopularniejszych praktyk, podobnie jak w przypadku wampira/upiora, należało: 

pochówek poza granicami wsi, spalenie bądź poćwiartowanie zwłok, odcięcie głowy 

i położenie jej między nogi, przebicie głowy, serca lub szyi osikowym kołkiem, włożenie 

do ust kamienia, żelaza lub monety, przysypanie grobu makiem czy krępowanie rąk i 

nóg
933

. Ogromny lęk przed tym rodzajem demona powodował sytuacje, w których 

działalność prewencyjna przekraczała wszelkie granice rozsądku i doprowadzała do 

indywidualnych bądź masowych mordów ludzi podejrzanych o bycie strzygą lub 

strzygoniem
934

. Są to oczywiście skrajne przypadki, najczęściej osoby typowane jako 

przyszłe demony przepędzano z wsi. Praktyki te popularne były zwłaszcza w czasach 

epidemii, gdy nierzadko dochodziło do przebudzeń osób przedwcześnie pogrzebanych
935

. 

O popularności wiary w strzygi świadczy dziecięca zabawa, znana do lat 

trzydziestych dwudziestego wieku, polegająca na krążeniu wokół leżącego w środku, 

nierzadko twarzą do ziemi, „strzygonia”. Chodząc wokół niego, dzieci wołały znane dziś 

z piosenki o starym niedźwiedziu słowa: „pierwsza godzina – strzygoń śpi…”, gdy zaś 

dochodziły do północy, rozbiegały się w ucieczce. Osoba schwytana zostawała 

następnym „strzygoniem
936

”.   
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6.2. W kręgu słowiańskiego fantasy 

 

Wiek XX to w literaturze czas powstania, rozwoju i wielkiego sukcesu prozy 

niemimetycznej, do której zaliczyć można wszelkie opowieści grozy, baśnie, science 

fiction i fantasy. Ów ostatni gatunek nastręcza teoretykom spore problemy typologiczne. 

Joel Malrieu twierdzi, że „samo słowo »fantastyka«, nic nam nie rozjaśniając, jest czymś 

w rodzaju auberge espagnole
937

, każdy wkłada tam, co mu się podoba
938

”. Istotnie, 

istnieje wiele metod badawczych stosowanych do opisu fantasy i, co za tym idzie, wiele 

definicji pojęcia
939

, a jedną z popularniejszych obecnie praktyk jest ta autorstwa Briana 

Attebery’ego
940

, rozdzielająca fantasy na dwa aspekty. Pierwszy z nich jest związany ze 

sposobem poznawania świata i jego stosunkiem do tegoż i przynależy do wielu dziedzin – 

między innymi kulturoznawstwa, psychologii, medioznawstwa (są to fantasy formula – 

schemat, konwencja oraz fantasy mode – tryb opowiadania, świadomie sprzeczny z 

modelem historii realistycznych), drugi zaś skupia się na kryteriach ściśle 

literaturoznawczych, analizujących założenia gatunku, jego miejsca w polu epiki oraz 

opisujących jego cechy
941

. Ponadto badacz stworzył termin fuzzy set, czyli zbiór o 

rozmytych granicach. Oznacza on, że bardzo trudno wskazać w praktyce, co przynależy 

do fantasy, a co należy objąć innym terminem, np. science fiction
942

. Trudność ta wynika 

przede wszystkim z różnorakich źródeł literackich fantasy, a także jej zmienności i 

wielopłaszczyznowości
943

. 

Z pewnością fantasy należy zaliczyć do prozy egzomimetycznej, czyli takiej 

 

która, zakładając językową kompetencję odbiorcy określającą jego wiedzę o porządku empirii – 

presuponuje spekulatywne rozważania nad innymi możliwymi modelami rzeczywistości... [...] Prezentuje 
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ona te modele bez prób ich zestawiania z modelem świata otaczającego, rezygnując z zabiegu fantastyki 

wewnątrz samego tekstu utworu 
944

 

 

Według francuskiego krytyka literatury Rogera Cailloisa wspólną cechy 

wszystkich konwencji, stylów i gatunków fantastycznych jest cudowność
945

. Małgorzata 

Miziołek twierdzi jednak, iż nie stanowi ona pojęcia tożsamego z samą fantasy, gdyż 

brakuje w niej pytań o naturę świata
946

. Marek Oziewicz za kategorię wiążącą różne 

gatunki w obrębie fantastyki uważa nadprzyrodzoność, ujawniającą się w poszczególnych 

utworach w postaci magii, istot z innych wymiarów i planet, proroctw, wizji, itp. 

Strategię uznającą jej istnienie najpełniej realizuje zaś fantasy mitopoetyczna
947

.  

Relacje pomiędzy mitem a fantasy stały się w ostatnich latach centralnym 

zagadnieniem w badaniach nad interesującym nas gatunkiem
948

. Zdaniem Marka 

Oziewicza wynika to z kryzysu duchowości dwudziestego wieku i potrzeby odnalezienia 

odpowiedzi na egzystencjalne pytania: 

 

Co najmniej od czasu Tolkiena i Lewisa fantastyka może służyć jako forma odpowiedzi na 

dezintegrację chrześcijańskich fundamentów kultury euroamerykańskiej oraz jako sposób afirmacji 

kluczowego znaczenia wartości moralnych dla ludzkiego życia
949

 

 

W dwudziestym wieku mitologia i jej wpływ na człowieka współczesnego stały 

się obiektem zainteresowań badaczy z różnych dziedzin nauki: historii, antropologii, 

religioznawstwa, literatury, a nawet psychiatrii. Wielkimi apologetami mitu byli między 

innymi Mircea Eliade, Carl Gustav Jung oraz Northrop Frey. „Dla Eliadego mity 

wskazują na jedność leżącą u podstaw ludzkiego doświadczenia religijnego, dla Junga na 

jedność leżącą u podstaw ludzkiej psychiki, a dla Frye’a na jedność leżącą u podstaw 

ludzkiej działalności artystycznej, szczególnie literackiej
950

”. Fantasy mitopoetycka 
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stanowi więc nośnik wartości, wierzeń, praktyk zapomnianych przez społeczeństwa, ale 

leżących u podstaw ich tożsamości. Człowiek współczesny, tak jak jego przodkowie, 

potrzebuje kontaktu z absolutem
951

, a teksty czerpiące z konstrukcji i treści mitów 

umożliwiają to spotkanie. Teoria psychoanalityczna zwróciła uwagę na symboliczny 

wymiar mitu i jego związek z ludzką psychiką – jako sposób postrzegania rzeczywistości 

istnieje on w umyśle każdego i wpływa na zachowanie
952

. 

Za twórców pierwszych dzieł realizujących założenia fantasy mitopoetyckiej, 

a także teoretycznych podwalin podgatunku uznaje się oksfordzkich profesorów i bliskich 

przyjaciół, Johna Reuela Ronalda Tolkiena i Clive’a Staplesa Lewisa. Ich sztandarowe 

dzieła – Władca Pierścieni i Opowieści z Narnii, wytyczyły nowe zasady kreacji światów 

przedstawionych, analogiczne do zasad rządzących istniejącymi mitami
953

. Na gruncie 

polskim przedstawicielem tego gatunku
954

 jest Andrzej Sapkowski, którego twórczość 

zakorzeniona jest w legendach i opowieściach celtyckich, germańskich, ale przede 

wszystkim – słowiańskich. 

Fantasy słowiańska, zwana też slavic bookami, jest silnie wyróżniającą się i jedną 

z najliczniejszych realizacji gatunku w rodzimej literaturze. Punktem centralnym, wokół 

którego ogniskują się różnego rodzaju konwencje, schematy i strategie fabularne jest 

właśni słowiańskość, kreowana poprzez odniesienia do mitów, legend i demonologii, 

myślenia magicznego, realiów czasów przedchrześcijańskich, ale także szeroko pojętego 

folkloru. Adam Mazurkiewicz dzieli slavic booki na dwie kategorie, zależnie od przyjętej 

strategii. Pierwsza z nich, adaptująca współczesne wzorce fabularne do realiów 

słowiańszczyzny, traktuje ją jak kostium historyczny; druga stara się zrekonstruować 
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rzeczywistość prasłowiańską, co zbliża ją do konwencji powieści historycznej, z 

dodatkowymi elementami magicznymi
955

. 

Slavic booki czerpią pełnymi garściami z rodzimego bestiariusza, stosując przy 

tym różne strategie – niektórzy autorzy wykorzystują jedynie demoniczną nomenklaturę, 

inni pozostają wierni przedstawieniu poszczególnych istot w tradycji ludowej, a jeszcze 

inni twórczo przetwarzają je, tworząc swoisty pomost pomiędzy dawnymi wierzeniami a 

wymogami współczesności. Strzyga w świecie polskiej fantastyki nie bywa raczej 

niegroźnym zmarłym, który nocami powraca do rodziny, by pomagać jako mąż, ojciec 

czy matka. To najczęściej istota magiczna lub demoniczna, atakująca ludzi i zwierzęta, 

śmiertelnie niebezpieczna. W opowiadaniu Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego powstała 

ona ze „złej, chorobliwej woli
956

” i emanowała nią, zabijając kierowała się jednak 

instynktem, nie wolną wolą. Podobne przedstawienie strzygi odnajdziemy w cyklu 

Zapomniana księga Pauliny Hendel, przedstawiającym postapokaliptyczną wizję świata 

po wojnie i epidemii, które zdziesiątkowały ludzkość. W zupełnie nowej rzeczywistości 

doskonale odnalazły się słowiańskie demony, które, wyszedłszy z ukrycia, terroryzują 

ludzi. Główny bohater, Hubert, wielokrotnie mierzy się ze strzygą, która wydaje się 

bezrozumną istotą, kierowaną jedynie głodem i żądzą mordu: 

 

Strzyga, zajęta obwąchiwaniem zasuwy przy drzwiach, nie zdawała sobie sprawy z jego 

obecności. 

[…] 

Nagle strzyga straciła cierpliwość. Rzuciła się na metalową zasuwę, kąsała ją i uderzała w nią 

łapami
957. 

 

Zupełnie inaczej strzygę przedstawiła Katarzyna Berenika Miszczuk w cyklu 

Kwiat paproci, opisującym polską rzeczywistość, jaką byłaby ona współcześnie, gdyby 

Mieszko nie przyjął chrztu. Jest to świat na wskroś pogański, ale istniejąca w nim magia 

zawsze ma swoje uzasadnienie. Straszliwy demon, polujący na główną bohaterkę, 

Gosławę, okazują się zmarłą żoną jej ukochanego: 
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Drżąc na całym ciele, wpatrywałam się w stojącą naprzeciwko mnie kobietę. Była niższa ode 

mnie. Miała na sobie szarą, cętkowaną, miejscami podartą i wypłowiałą sukienkę. Rude, skołtunione włosy 

zebrała na czubku głowy w niedbały, rozwalający się kok. Między splotami sterczały szare piórka i sznury 

koralików. Poszczególne pasemka zaplotła w krzywe warkoczyki.  

Nie miała na twarzy nawet grama makijażu. Wyraźnie widziałam rdzawe piegi nadające jej 

policzkom wygląd przepiórczego jaja. Zapadnięte oczy okolone były jasnymi, niewidocznymi rzęsami. Za 

to czerwone tęczówki wydawały się jarzyć w panującym pomiędzy drzewami półmroku.  

Od razu ją poznałam. Nie miałam najmniejszych wątpliwości. – Ote – szepnęłam. Otworzyła 

szerzej oczy zdumiona moim głosem, ale zaraz uśmiechnęła się drapieżnie. Zauważyłam, że miała ostre 

zęby niczym kot. Kły wystawały odrobinę do przodu. Wyglądały, jakby je spiłowała
958

. 

 

Strzyga w wersji Miszczuk ma postać kobiety, zaś jej główną motywacją jest chęć 

zemsty. Jest przebiegła, potrafi być cierpliwa a, nade wszystko, ma uczucia. Co ciekawe, 

protagonistka serii również okazuje się predestynowana do pośmiertnej transformacji w 

strzygę. Według Jarogniewy, jej mentorki, w demona tego przemieniają się kobiety 

urodzone z dwiema duszami lub dwoma sercami (NK, 184), co konweniuje z ludowym 

przekazem, dotyczącym także upiorów. W uniwersum Kwiatu paproci istoty te mają 

bliźniacze cechy i w taki sam sposób można je zabić. Ciekawym novum w kreacji strzygi 

jest u Miszczuk jej rola jako służki Welesa, z jego polecenia polującej na ludzi, co 

ukazuje groźną twarz słowiańskich bogów. U Hendel strzygi, tak ja i inne demony, 

istniały od zarania dziejów, jednak cywilizacja przepędziła je i zmusiła do egzystowania 

w ukryciu. Dopiero powojenna i postepidemiczna rzeczywistość umożliwiła im powrót. 

Istoty demoniczne często funkcjonują jako echo odległych, traktowanych 

niejednokrotnie z przymrużeniem oka, opowieści. Gosława, karmiona przez matkę 

opowieściami o potworach, od dziecka bała się strzyg, choć uważała je za bajkę dla 

dzieci: 

 

Przed oczami stanęła mi uśmiechnięta twarz matki, która przed snem raczyła mnie ludowymi 

historyjkami, po których nie mogłam zasnąć. Nigdy jej nie powiedziałam, że nie podzielałam jej 

zainteresowania strasznymi opowieściami (NK, 139). 

 

Również w Wilczej Dolinie, krainie stworzonej przez Martę Krajewską, 

strzygonie, tak samo jak wampiry, widy, mamuny czy południce, zanim pojawią się na 

drodze głównej bohaterki, żyją w opowieściach starych ludzi
959

. W uniwersum 

Zapomnianej księgi strzyga zostaje poddana sekcji zwłok
960

, po to, by bohaterowie, 
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którzy nie znają już mądrości swoich przodków, mogli jak najwięcej dowiedzieć się 

o tym demonie. 

Wiedzę, jaką już posiadają o tych istotach, czerpią zaś z podań i legend. 

W folklorze często występują one pod postacią sowy, od wieków kojarzonej ze złą 

wróżbą, śmiercią i światem chtonicznym
961

, co ma swoje odbicie w fantasy, chętnie 

czerpiącej z tego motywu: 

 

 Wedle legend pod postacią sów, zwłaszcza puszczyków, często kryły się strzygi. Większość 

słowiańskich demonów i boginek trudno nazwać przyjaznymi. Spora część z nich istniała tylko po to, by w 

jakiś sposób zrobić krzywdę ludziom w zemście za swoją przedwczesną śmierć. Wąpierze i strzygi 

wysysały krew i mleko, wyżerały także wnętrzności wciąż żyjących podczas tych zabiegów ofiar (NK, 89). 

 

W powieściach Marty Krajewskiej postać sowy przybierają strzygonie, które, 

zakamuflowane, wysysają ze swoich ofiar siły, doprowadzając ich do choroby (Iczm, 

360). Czasem upodabniają się do zwykłych ludzi, jak Ollen, nawiedzający we snach 

swoją matkę. 

Sowa jest ptakiem nocy – pory przynoszącej negatywne asocjacje, związane 

z lękiem przed nieznanym, w tym lękiem przed śmiercią. Jest to czas symbolicznego 

zamierania, gdy ziemię we władanie przejmują siły magiczne, obce człowiekowi 

i niebezpieczne. Myślenie takie, archetypowe, powszechnie więc występujące 

w kulturach na całym świecie, wynika z symbolicznego spowinowacenia ciemności 

ze złem i nicością
962

. To, co egzystuje nocą, często stanowi zatem antytezę 

człowieczeństwa – tak jak upiory/strzygi. To właśnie ciemność, rozumiana jako cofnięcie 

się, w wyniku wojny, do czasów przedcywilizajnych, umożliwiła demonom 

„wypełznięcie” z „mroków zapomnienia”: 

 

- Kiedy zabrakło prądu i tych wszystkich zdobyczy cywilizacji, z których byliśmy tacy dumni, z 

ciemności zaczęły wyłazić upiory. Strzygi, ghule i wszystkie inne stwory, które przez setki lat ukrywały się 

przed nami. Teraz się już nas nie boją, a są bardzo głodne.  

- Chwila, nie rozumiem. - Umysł Huberta wciąż nie mógł się dopasować do nowej rzeczywistości. 

- Jakie strzygi, jakie ghule?!  

- Wszystko to, w co ludzie kiedyś wierzyli, to prawda (Str,38). 
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 O tym i innych kulturowych wyobrażeniach sowy zob. J. Szerszunowicz, Jęykowo-kulturowy obraz 

sowy w ujęciu komparatywnym, [w:] „Białostockie Archiwum Językowe”, Białystok 2003, s. 4-6. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem: 

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3791/1/Szerszunowicz_sowa.pdf (dostęp z dnia: 12 

III 2022 r.). 
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 W. Kopaliński, Słownik symboli, dz. cyt., s. 53-54. 
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Istoty, które wkroczyły na powrót do świata ludzi, „piły ich krew, pożerały mózgi, 

siały strach” (Iczm, 70). Stosują w tym celu różne techniki – strzygi w Zapomnianej 

księdze najpierw gnębią swoje ofiary, prawdopodobnie po to, by nasycić się ich strachem. 

W serii Kwiat paproci natomiast istoty te wyposażone są w kolce jadowe, które 

doprowadzają do szaleństwa (NK, 344). Ciekawym novum jest wprowadzona w 

uniwersum Zapomnianej księgi terytorialność aktywności strzyg, które nie pozwalają 

innym przedstawicielom gatunku polować na swoim obszarze
963

.  

Krew, będąca ich głównym pokarmem, może stanowić jednak broń obosieczną. U 

Miszczuk strzygę można osłabić, podając jej krew niewinnych osób, np. noworodków 

(NK, 343). Zabicie demona wymaga jednak znacznie bardziej skomplikowanych 

zabiegów – w tym położenia się na jego grobie, tak by nie mógł się w nim skryć. 

Najskuteczniejszymi sposobami są jednak spalenie strzygi, które uniemożliwia jej 

ponowną regenerację dekapitacja lub „pochowanie jej twarzą do dołu z sierpem dookoła 

szyi” (Str, 102). W świecie Wilczej Doliny całkowite unicestwienie strzyg, tak jak i 

innych demonów, jest jednak niemożliwe:  

 

Uśpione, bo przecież nie zabite. Ich nie dało się zabić. Będą tu leżeć, aż pochłoną je bagna, oby na 

zawsze. Albo póki ktoś nie otworzy grobu, nie wyciągnie srebrnego gwoździa czy innego amuletu, który 

trzymał je w ziemi od setek lat (Iczm, 70). 

 

 

Większość cech, jakimi obdarzone są powieściowe strzygi, ma swoją ludową 

proweniencję i stanowią immanentną cechę fantazmatu wampira/upiora. Autorki nie 

stronią jednak od innowacji, których próżno szukać w tradycji. Jest nią np. wspomniana 

już wcześniej zdolność strzyg do szybkiej regeneracji organizmu, nawet w obliczu 

śmiertelnych pozornie ran. Podobnie ciężko odnaleźć w źródłach wzmianek o możliwości 

przebudzenia się strzygi/upiora po śmierci zadanej im już w ich demonicznej postaci. 

Niemożliwość całkowitej eliminacji strzyg stanowi element totalnej transgresji – istoty te 

nie poddają się ograniczeniom fizycznej destrukcji – pozostają w ziemi tak długo, jak 

długo trzymają je w niej specjalne amulety (Iczm, 70). Moc srebrnych gwoździ – jednego 

z najskuteczniejszych środków zaradczych przeciw wampirom – ulega ograniczeniu. 

Działają one póty tkwią w ciele strzygi, nie mogą jej natomiast uśmiercić. Równie 

interesujący jest także związek strzyg z bogami, przedstawiony w serii Kwiatu paproci. 

Ote, prześladująca protagonistkę Gosię, nie tylko działa jako wysłanniczka Welesa, ale 
                                                           
963

 P. Hendel, Zapomniana księga. Łowca, Poznań 2019 (ebook), s. 34. Kolejne cytaty w tekście lokalizuję: 
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też była niegdyś w związku z bogiem ognia, Swarożycem (NK, 379). To oryginalne 

potraktowanie motywu, ukazujące ludzką stronę upiorów – kochających i zaborczych. 

Informacje o tym, że strzygi łączą się w pary ze strzygoniami, odnajdujemy na kartach 

Zapomnianej księgi (Łow, 34) – w tym przypadku jednak jest to proces czysto 

biologiczny, związany z instynktem przetrwania. 

 

 

6. 3. Jej wysokość królewna strzyga 

 

Postać królewskiej córki, która sieje postrach wśród poddanych jako krwiożercze 

monstrum, występuje w wielu wersjach podań na terenie całej Polski, ale także Litwy i 

Białorusi
964

. Zależnie od wersji rodzi się ona już jako strzyga, co ma stanowić karę za 

zachowanie rodziców lub rezultat rzuconej klątwy bądź też staje się nią po śmierci, 

najczęściej z powodu złego charakteru lub niemoralnego postępowania za życia
965

. By 

chronić poddanych, monarsza para przetrzymuje córkę w podziemnych lochach, jednak 

regularnie musi jej dostarczać pożywienie i wykorzystuje do tego żołnierzy lub 

wartowników. W przypadku strzygi wiodącej pośmiertny żywot ofiarami stają się 

najczęściej pilnujący jej grobu strażnicy
966

. Chociaż wiara w powracających po śmierci, 

przemienionych w demony ludzi ma korzenie przedchrześcijańskie
967

, to opowieści o 

królewnie strzydze zanurzone są w świecie wartości chrześcijańskich, z rozbudowanym 

sztafażem sakralnym. Ostateczne starcie z demonem zazwyczaj rozgrywa się w kościele 

za pomocą przedmiotów liturgicznych, takich jak różaniec, kreda, modlitewnik czy woda 

święcona, a także dzięki modlitwie. Po zdjęciu klątwy, będącej nierzadko karą Bożą, 

zwycięzca i przemieniona na powrót w dziewczynę strzyga klęczą przed ołtarzem i 

wspólnie zanoszą modły aż do nastania świtu
968

.  

Do ludowego wzorca opowieści o królewnie zaklętej w strzygę bezpośrednio 

nawiązuje opracowana literacko baśń Romana Zmorskiego, która ukazała się w 1852 

roku w Podaniach i baśniach ludu w Mazowszu. Utwór ten stanowi modelową wręcz 

realizację bajki magicznej w ujęciu Władimira Proppa, zawierając takie postacie jak 
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 Baśń ma 24 warianty, zob. Słownik folkloru polskiego, dz. cyt., s. 191. 
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 R. Sitniewska, hasło „królewna strzyga”, [w:] Słownik polskiej bajki ludowej, Toruń 2019. Pozycja 

dostępna w Internecie pod adresem: https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=91 (dostęp z dnia: 6 

III 2022 r.). 
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 Tamże.  
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 Kolczyński J., Jeszcze raz o upiorze…, dz. ct., s. 235-236. 
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 R. Sitniewska, hasło „królewna strzyga”, [w:] dz. cyt. 
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bohater – sierota (Marcin), donator, ojciec królewny oraz funkcje, między innymi walka, 

zwycięstwo, pomoc donatora czy wesele
969

. Tytułowa strzyga, tak jak w większości 

wersji opowieści, jest córką królewskiej pary – rodzeństwa, które dopuściło się grzechu 

kazirodztwa. Motyw ten jest dość rzadki w polskich bajkach magicznych, co, według 

Adriana Mianeckiego
970

, wynikać może z faktu, iż na pierwotne, mitologiczne wątki 

nałożyły się warstwy chrześcijańskiego wartościowania, skutkując pojawieniem się 

pozornego kazirodztwa, ukrytego między innymi pod postacią związków brata z 

sobowtórem siostry. W baśni o strzydze karą za ten potępiany przez Kościół czyn jest 

przekleństwo niemowlęcia, które rodzi się ze świadomością swojego stanu i jego 

przyczyny: 

 

Królu, mój ojcze, wysłuchaj mnie! Za grzeszny twój z siostrą związek, otom ja w żywocie matki 

przeklęta. Za chwilę umrę. Dajże mi zrobić trumnę, wielką jak dla starego człowieka, i pochowaj w 

królewskim grobie pod kościołem. A jakom z winy twojej potępiona, tak mi tu przysiąż na Boga i 

zbawienie twoje, że od dnia mego pogrzebu co noc w kościele będzie żywy człowiek. To jedyna nadzieja 

dla mnie nieszczęśliwej, że z zaklęcia zbawioną być mogę
971

. 

 

Nowo narodzone dziecko bardziej niż człowieka przypomina zwierzę. Do opisu 

jego wyglądu autor zastosował słownictwo przynależne do leksyki animalnej, stosując 

słowa takie jak „paszcza”, „kły”, „pazury” i „szpony” (Strz, 10). Czarna twarz może zaś 

odnosić do ludowego wyobrażenia diabła
972

 lub ogólnego wyobrażenia zła jako czegoś 

nieczystego, brudnego. Dorosła strzyga ma z kolei więcej cech demonicznych, takich jak 

„ognisty włos” czy „krwaw oczy” (Strz, 16.), które odnoszą ją do zakorzenionych 

w folklorze wizji tej istoty, tak samo jak sposób działania. Królewna uaktywnia się po 

zapadnięciu zmroku i „co noc człowieka pożera” (Strz, 12). Co znamienne, w momencie 

pojawienia się w królestwie Marcina ma ona czternaście lat. Jest to dwukrotność liczby 

siedem, mającej w tradycji ludowej szczególne znaczenie. Siódemka symbolizuje pech 

(np. w powiedzeniu o siedmiu latach nieszczęścia po rozbiciu lustra czy w wyrażeniach 
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 O Strzydze Romana Zmorskiego jako bajce magicznej zob. M. Roszczynialska, Nowa baśń. Strzyga 

Romana Zmorskiego i Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, [w:] „Studia Historicolitteraria III”, Kraków 

2003, s. 257-266. 
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 A. Mianecki, Motyw kazirodztwa w polskim folklorze tradycyjnym, [w:] „Literatura Ludowa” 2019, nr 3, 

s. 26-27. 
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 R. Zmorski, Strzyga, Kęty 2022, s. 11. Kolejne cytaty lokalizuję: Strz, nr strony. 
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 Związki diabła z kolorem czarnym są widoczne w języku w postaci zwiazków frazeologicznych, takich 

jak „czarny jak diabeł”, „czarny jak diable sumienie”, zob. R. Dźwigoł, O człowieku w aspekcie fizycznym – 

na podstawie jednostek frazeologicznych z komponentem diabeł, [w:] „Problemy Frazeologii Europejskiej”, 

t. X, 2015, s. 117, 120. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://pfe.leksem.pl/wp-

content/uploads/Dzwigol-2.pdf (dostęp z dnia: 7 III 2022 r.). 
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„siedem boleści” i „siedem nieszczęść”
973

), ale też przynależy do sfery demonicznej, 

gdyż np. to siódma z kolei córka zostaje zmorą
974

 lub upiorem. Królewna jest 

czternastolatką, gdyż w momencie przemiany musi być już dorosłą, według dawnego 

osądu, kobietą. Przybycie śmiałka, gotowego walczyć ze złem, stanowi w jej życiu 

cezurę, zgodnie z przysłowiem, mówiącym, iż „co siedem lat natura ludzka się zmienia”. 

Jak zauważyła Magdalena Roszczynialska
975

, strzyga jest jedyną postacią, która 

posługuje się archaiczną mową, co, według niej, służy między innymi podkreśleniu 

odmienności bohaterki. Być może świadczy także o jej przynależności do innego, 

pradawnego świata, zamieszkanego przez istoty zaludniające legendy i baśnie.  

Sposób, w jaki protagonista utworu Zmorskiego rozprawia się z demonem 

również czerpie z ludowych podań. Gdy strzyga wychodzi na polowanie, chłopiec kładzie 

się w jej trumnie, uniemożliwiając królewnie powrót do swej kryjówki przed wybiciem 

drugiej godziny
976

. Czyni to przy trzeciej próbie, a „trójka jako liczba święta 

i mediacyjna, […] nadaje czynności charakter mistyczny
977

”. W tradycji ludowej 

trzykrotne powtórzenie pewnych zachowań, formuł lub gestów inicjuje zmianę, 

prowadzącą do odzyskania zdrowia
978

. Dzięki odwadze i cierpliwości sieroty – Marcina 

królewna pokonuje „chorobę” i staje się człowiekiem. Warto zauważyć, że 

dychotomiczny podział na dobro i zło nie obejmuje jej nawet pod postacią strzygi -  

zabijanie było dla niej bowiem koniecznością wynikającą z statusu ontologicznego, na 

który nie miała wpływu. Co więcej, sama dawała wskazówki, jak zdjąć z siebie klątwę. 

Królewna, chociaż groźna, była tak naprawdę nie potworem, lecz ofiarą, ponoszącą karę 

za grzech rodziców, w czym uwidacznia się religijny charakter utworu. Zło zostaje 

zwyciężone łagodnością, szlachetnością i pobożnością, a groza ulega osłabieniu, gdy 

wszystkie ofiary strzygi odzyskują życie (Strz, 19). 
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 M. Wójtowicz, Semantyka wybranych liczb w kulturze ludowej mieszkańców wsi, [w:] „Studia 
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Inną, niechrześcijańską optykę rzeczywistości, zastosował Andrzej Sapkowski w 

opowiadaniu Wiedźmin, rozpoczynającym cykl przygód Geralta z Rivii. Pisarz przyjął w 

nim strategię rekonstrukcji kreacji świata przedstawionego - uniwersum Wiedźmina 

zostało stworzone z pieczołowitością z materii, jaką jest mitologia ludów 

indoeuropejskich. Z tego powodu cyklu o Geralcie  z Rivii nie można nazwać typowym 

slavic bookiem – pisarz czerpie bowiem nie tylko ze spuścizny Słowian, ale też Celtów, 

Germanów i z legend arturiańskich. W jego twórczości można wyróżnić dwie postawy 

wobec mitów – wybór atrakcyjnych dla danej historii motywów w celach estetyzacji, jak 

również twórcze przetwarzanie ich schematów i struktur. Nierzadko oddala się on od 

korzeni myślenia mitycznego, traktując mit jedynie jako dekorum
979

. Ponadto podchodzi 

on do materiału źródłowego bardzo swobodnie, wybierając z niego tylko potrzebne mu 

elementy i dostosowuje do swoich potrzeb.  Znajomość materiałów źródłowych: wierzeń, 

mitów, innych dzieł literackich nie stanowi warunku koniecznego do zrozumienia praw 

rządzących uniwersum Kontynentu
980

. Zabawa konwencją widoczna jest w historii 

królewny strzygi, stanowiącej kanwę opowiadania rozpoczynającego całą sagę. 

Antagonistka Geralta,  tak jak istota z wierzeń ludowych i wersji Zmorskiego, 

zrodziła się z piętnem grzechu swoich rodziców – była owocem kazirodczego związku 

króla Foltesta i jego siostry Addy (Wdź, 12), jednak to nie niemoralne zachowanie 

rodzeństwa sprowadziło na dziecko nieszczęście, a klątwa rzucona przez adoratora matki. 

Uwidacznia się tu brak funkcji moralizatorskiej, występującej w Baśni, której „świat 

przedstawiony (…) jest światem ładu moralnego i stereotypowych bohaterów 

realizujących określone funkcje
981

”. U Sapkowskiego owa harmonia zostaje zaburzona – 

królewna nie jest biednym, skrzywdzonym dzieckiem, lecz demonem, którego należy 

zgładzić. Zło staje się bronią przeciwko złu, równocześnie wrogiem i sprzymierzeńcem. 

Jest to odwrócenie baśniowego porządku, opartego na jasnych podziałach. Jak wykazała 

Magdalena Roszczynialska
982

, całe opowiadanie stanowi swoistą inwersję baśni, burząc 

zasady tego gatunku. „Każdy element tradycji jest tu ironicznie (i złośliwie) 
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monologia_w_zbiorze_opowiada%C5%84_Ostatnie_%C5%BCyczenie_A_Sapkowskiego_oraz_jego_prze

k%C5%82adzie_na_j%C4%99zyk_s%C5%82owacki  (dostęp z dnia: 6 III 2022 r.). 
982

 M. Roszczynialska, Nowa baśń…, dz. cyt. 



265 
 

skontrapunktowany, wykoślawiony
983

”. Najistotniejszą zmianą jest przeniesienie środka 

ciężkości z dydaktycznej wymowy legendy o zaklętej w monstrum królewnie i jej wersji 

Zmorskiego na samą historię, która ma więcej cech wspólnych z epiką historyczną. 

Strzyga Sapkowskiego nie ma też znamion istoty niezwykłej, stanowi uciążliwy, lecz 

łatwy do zaakceptowania przez mieszkańców królestwa fakt, co jest następstwem 

przyjętej licentia poetica, zakładającej równoprawność istnienia ludzi, zwierząt i istot 

demonicznych, takich jak wampiry, rusałki, kikimory czy . Pociąga to za sobą kolejną 

konsekwencję, jaką jest uczynienie prawdziwym potworem nie demona, lecz człowieka – 

wielmożę Ostrita, który nie tylko przeklął królewską córkę, ale też spiskował i dążył do 

detronizacji Foltesta. 

Zgodnie z ludowym przekazem, antagonistka w opowiadaniu Sapkowskiego 

swoją domeną uczyniła noc. Aktywność strzygi uzależniona jest od faz księżyca – 

wychodzi ona z pałacu tylko podczas pełni, co świadczy o szczególnym przyciąganiu 

lunarnym istot demonicznych i jest zgodne z tradycyjnym wyobrażeniem upiora/strzygi, 

która „przy świetle księżyca wychodzi z grobu i tylko za śladem jego promieni 

postępować może
984

”. Pomimo tego warunku, koniecznego by móc zakosztować 

wolności, strzyga każdego dnia opuszcza swój grób i morduje nieszczęśnika, który za 

karę lub z konieczności znalazł się w pobliżu. 

 

- Zawsze pożera ofiary?  

Velerad splunął zamaszyście na słomę.  

- Niech cię, Geralt, zaraz wieczerza będzie. Tfu! Pożera nadgryza, zostawia, różnie, zależnie od 

humoru zapewne. Jednemu tylko głowę odgryzła, paru wybebeszyła, i paru ogryzła na czysto, do goła, 

można by rzec. Taka jej mać! (Wdź, 21) 

 

Ten pełen humoru opis łagodzi negatywny wydźwięk zachowania strzygi. Jej 

zwyczaje są okrutne, jednak w obrębie uniwersum Wiedźmina, brutalnego i surowego, nie 

stanowią anomalii. Przemoc jest w nim często jedynym rozwiązaniem, sposobem na 

przetrwanie, dlatego Geralt, decydując się na podjęcie próby odczarowania królewny, 

zdaje sobie sprawę z ewentualnej konieczności zabicia jej, jak również akceptuje fakt, że 

sam może stracić życie. 

 

                                                           
983

 Tamże, s. 264. 
984

 Z. Gloger, hasło „upiór”, [w:] Encyklopedia staropolska, Warszawa 1900-1903, s. 408. Pozycja 

dostępna w Internecie pod adresem: 

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Upi%C3%B3r (11 III 2022 r.). 

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Upi%C3%B3r
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Walka Geralta ze strzygą. Kadr z pierwszego sezonu serialu Laurena Schmidta z 2019 roku. 

 

Nośnikiem komizmu w opowiadaniu jest przede wszystkim grododzierżca 

Velerad, który nie szczędzi wiedźminowi soczystych opisów dotyczących zwyczajów, ale 

też wyglądu nękającej królestwo czternastolatki. 

 

Królewna wygląda jak strzyga! - wrzasnął. - Jak najbardziej strzygowata strzyga, o jakiej 

słyszałem! Jej wysokość królewska córka, przeklęty nadbękart, ma cztery łokcie wzrostu, przypomina 

baryłę piwa, ma mordę o ucha do ucha, pełną zębów jak sztylety, czerwone ślepia rude kudły! Łapska, 

opazurzone jak u żbika, wiszą jej do samej ziemi! Dziwię się, że jeszcze nie zaczęliśmy rozsyłać jej 

miniatur po zaprzyjaźnionych dworach! Królewna niech ją zaraza udusi, ma już czternaście lat, czas 

pomyśleć o wydaniu jej za jakiegoś królewicza! (Wdź, 21) 

 

W opisie tym szczególną uwagę zwracają imponujące, przyrównane do sztyletów 

zęby. Bogate uzębienie było jedną z cech wyróżniających strzygi/upiory jeszcze za życia 

i umożliwiających ich identyfikację. Wierzono, że przyszłe demony rodziły się z 

kompletnym uzębieniem
985

 lub podwójnym rzędem zębów
986

. Jest to jedyny element o 

wyraźnie ludowej proweniencji, gdyż wygląd strzygi u Sapkowskiego zbliża ją raczej, 

podobnie jak u Zmorskiego, do spotworniałego zwierzęcia niż zmarłego człowieka. 

Ukazuje to rozłam motywu strzygi/upiora i podmotywu królewny strzygi, który rozwinął 

                                                           
985

 Hasło „strzyga”, [w:] Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, dz. cyt. Pozycja dostępna 

w Internecie pod adresem: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/strzyga;5501837.html (data dostępu: 11 III 2022 

r.). 
986

 B. Baranowski,  W kręgu…, dz. cyt., s. 55. 



267 
 

własną, odmienną ścieżkę realizacji. Również znane  obiegowe poglądy na uśmiercenie 

demona okazują się w Wiedźminie nieskuteczne. 

 

Niektóre rady czarowników wydawały się całkiem niegłupie. Jeden proponował spalenie strzygi 

razem z pałacem i sarkofagiem, inny radził odrąbać jej łeb szpadlem, pozostali byli zwolennikami wbijania 

osinowych kołków w różne części ciała, oczywiście za dnia, kiedy diablica spała w trumnie, zmordowana 

po nocnych uciechach (Wdź, 13). 

 

Geralt decyduje się odczarować królewnę. Uczynić to można spędzając razem 

z nią w podziemiach trzy noce, ostatniej zaś – jak w większości wersji legendy – odebrać 

jej możliwość skrycia się w trumnie przez trzecim zapianiem koguta. Wiedźminowi, 

podobnie jak Marcinowi, udaje się zdjąć zły czar, jednak królewna nie jest już bezbronną, 

omdlewającą na ramię wybawcy dziewczyną. Nowy wygląd nie współgra ze stanem 

umysłowym. Królewna, żyjąc wiele lat w sposób gorszy od najdzikszego zwierzęcia, 

przeżyła niebywałą traumę, która odcisnęła piętno na jej psychice. 

 

Królewna jak królewna. Chuda. I głupawa taka jakaś. Płacze bez ustanku. I sika w łóżko. Ale 

Foltest mówi, że to się jej odmieni (Wdź, 36-37).  

 

Król, odzyskawszy swoją jedyną córkę, postanawia otoczyć ją miłością, dzięki 

której, być może, odzyska ona równowagę psychiczną i zdrowie. Prawdopodobieństwo 

psychologiczne opowieści Sapkowskiego, wbrew pozorom, czyni strzygę bardziej ludzką 

niż w odrealnionej, baśniowej konwencji, jaką przybrał Zmorski. To jej, a nie pięknej 

żonie króla Ćwieczka
987

, czytelnik może bowiem prawdziwie współczuć. 

 

 

6.4. Demoniczne kobiety na rubieżach cywilizacji 

 

Literatura grozy, horror literacki, to współcześnie jeden z najpoczytniejszych 

gatunków na rynku. Istnieje wiele definicji pojęcia, przy czym powieść grozy, choć 

utożsamiana często z powieścią gotycką
988

, stanowi raczej kategorię nadrzędną, 

mieszczącą w sobie takie kryteria estetyczne jak niesamowitość, cudowność czy czysta 

fantastyka
989

. Sama powieść grozy to 

                                                           
987

 Takie imię przybrał Marcin po objęciu tronu; R. Zmorski, dz. cyt., s. 19. 
988

 Zob. hasło „powieść grozy”, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. A. Popławskiej, P. Szeląga i K. 

Kotowskiego, Wrocław 2009, s. 78. 
989

 Zob. M. Kuna, Estetyczna charakterystyka podgatunków grozy, [w:] „Estetyka i Krytyka” 2004-2005, nr 

7/8, s. 176-187. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 
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wykształcony na przełomie XVII i XVIII wieku gatunek 

powieści, gdzie obok postaci rzeczywistych pojawiają się bohaterowie fantastyczni, akcja 

rozgrywa się zwykle w tajemniczej scenerii średniowiecznego zamczyska. Wzorcowym 

przykładem powieści gotyckiej jest Zamek w Otranto H. Walpole’a
990

. 

 

 

Powyższa definicja zawęża termin do powieści gotyckiej, która zrodziła się 

w Anglii w gotycyzmie, czyli epoce restaurującej deprecjonowane wcześniej 

średniowiecze, ze szczególnym upodobaniem traktującej architekturę gotyku oraz 

ewokowany przez nią nastrój grozy, tajemnicy i melancholii
991

. Teksty służące 

wywoływaniu uczucia strachu są jednakże uniwersalne i istnieją od zarania dziejów, gdyż 

lęk stanowi jedno z najbardziej pierwotnych doznań ludzkich
992

. Potrzeba przeżywania 

grozy jest wpisana w ludzką naturę i uwidacznia się w tekstach świętych, mitach, 

legendach czy baśniach, ukazujących targające ludzkością i konkretnymi 

społeczeństwami lęki. Horrory, zarówno te literackie, jak i filmowe, umożliwiają ich 

neutralizowanie. Według psychoterapeuty Wojciecha Kruczyńskiego ekspozycja na 

dzieła z tego gatunku umożliwia przeżywanie kontrolowanego strachu, co daje poczucie 

sprawczości
993

. Groza pełni więc rolę swoistego katharsis, zarówno jednostek, jak 

i całych społeczności: 

 

W lęku wypełnia się pustkę nieznanego niebezpieczeństwa obrazami własnej imaginacji. Wydaje 

się, że w minionych wiekach wyobraźnia ludzka zagrożona przez tajemnicze dla niej siły natury wolała 

jakby zmaterializować tę pustkę, zaludniając ją przerażającymi nawet stworami, niż pozostawić nieznaną, a 

tym samym bardziej groźną i niepokojącą
994. 

  

Pojęciem młodszym od powieści grozy jest horror, przeniesiony na grunt polski z 

Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, gdzie badania genologiczne nad tym 

gatunkiem są znacznie bardziej rozwinięte
995

. Samo słowo „horror” oznacza 

„przerażenie”, jednak w obrębie gatunku nie określa ono faktycznego strachu, a jedynie 

obawę o losy bohaterów, z którymi czytelnik się utożsamia. Bliskim znaczeniowo 

terminem jest „terror”, czyli niepewność, lęk przed nieznanym, które może skrzywdzić 

                                                                                                                                                                             
https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072853/eik_7-8_13.pdf/985755d8-4e0b-4118-aca9-

4e23c5023afc (dostęp z dnia: 15 III 2022 r.). 
990

 Słownik terminów literackich, dz. cyt., s. 78. 
991

 Z. Sianko, Powieść angielska XVIII wieku, a powieść polska lat 1764-1830, Warszawa 1961, s. 112-114. 
992

 M. Kruszelnicki, Oblicza strachu…, dz. cyt., s. 47. 
993

 W życiu brak nam krwawej jatki. Rozmowa z Wojciechem Kruczyńskim, [w:] „Film”, Warszawa 2007, nr 

11, s. 41. 
994

 J. Mitarski, Demonologia lęku, [w:] A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987, s. 312. 
995

 Wynika to przede wszystkim z większej popularności horroru literackiego za oceanem niż u nas, a także 

z pokutującej wciąż opinii, jakoby utwory zaliczane do nurtu grozy należały do kultury niższej.  
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nas samych
996

. Definicja tego pojęcia, traktowanego szerzej, jako zjawiska kulturowego, 

nie jest prostym zadaniem, cechuje je bowiem dynamiczny rozwój i płynność 

stylistyczno-tematyczna
997

. Według Anity Has-Tokarz nie problematyka, ale kryterium 

estetyczne winno być czynnikiem decydującym o przynależności gatunkowej do 

horroru
998

. 

Podstawowym celem literatury grozy jest wzbudzenie przerażenia u odbiorcy
999

, 

związanego zwłaszcza z lękami archetypalnymi
1000

, do czego wykorzystuje repertuar 

postaci, takich jak duchy, zombie, wampiry; miejsc, np. nawiedzony domy, opuszczone 

szpitale psychiatryczne, cmentarze i podziemia oraz wydarzeń, wśród których wymienić 

można nawiedzenia, opętania, ataki morderców-psychopatów czy tortury
1001

. Na gruncie 

polskim ważnym instrumentarium grozotwórczym jest folklor słowiański, którego teksty, 

w postaci wierzeń, legend czy baśni odzwierciedlają uniwersalne myślenie o ludzkości, 

między innymi przekonanie o dualizmie wszechświata, wiara w rzeczywistość 

ponadzmysłową czy wagi rytuałów przejścia. Najchętniej wykorzystywanym narzędziem 

jest słowiański bestiariusz, co nie dziwi w obliczu faktu, iż miejsca, w których pamięć o 

dawnych wierzeniach nadal się tli, wciąż istnieją. Dla zobrazowania mocy przesądów i 

wiary w nadnaturalną strukturę świata autorzy najczęściej sięgają po wyizolowane 

społeczności, zamknięte w hermetycznej bańce odciętych od reszty świata 

miejscowości
1002

. W takich realiach – sennej, jakby zawieszonej w czasowej próżni wsi 

rozgrywa się akcja Odludzia Krystiana Kłomnickiego. Główny bohater, Andrzej 

Winiewski, czterdziestoletni, świeżo emerytowany policjant, otrzymuje w spadku dom po 

dawno zmarłym i niemal nieznanym sobie dziadku. Mężczyzna bez chwili wahania 

                                                           
996

 M. Kuna, Estetyczna charakterystyka…, dz. cyt., s. 179-180. 
997

 Problemy natury genologicznej w przypadku horroru, tak jak i innych współczesnych gatunków, 

wynikają w znacznej mierze, jak twierdzi Stefania Skwarczyńska, z braku badań na nowym materiale 

literackim: „Odwrót od badań genologicznych w ciągu całego niemal XIX i XX wieku, ich reprobacja, 

sprawiły, że narastający w tym czasie konkretny materiał nie został rozpatrzony w swym 

aspekcie rodzajowym; gatunki i odmiany nie zostały wytypowane, nazwane, określone. 

Historycy literatury w dalszym ciągu posługują się „pomocniczo” terminami rodzajowymi 

wykonstruowanymi na starym materiale literackim i nieostrożnie odnoszą je do nowego, 

z tym że braki terminologii genologicznej łatają od czasu do czasu „impresjonistycznymi” 

określeniami, nieustalonymi w treści, płynnymi, beztrosko wymienianymi z jakimiś innymi 

określeniami”. Taż, Gatunek w literaturze [w:] Genologia polska: wybór tekstów, pod red. D. Trzpil, 

Warszawa 1983, s. 23–24. 
998

 A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2010, s. 31. 
999

 A. Tarczyńska, hasło „horror”, [w:] Słownik rodzajów…, dz. cyt., s. 295. 
1000

 M. Kruszelnicki, Oblicza strachu..., dz. cyt., s. 54. 
1001

K. Walc, hasło „horror”, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006, s. 

222-227. 
1002

 Są to często rejony, mogące się poszczycić rozbudowanym folklorem, np. Beskidy, Bieszczady (, Jedna 

krew Stefana Dardy), Roztocze (seria Czarny Wygon Stefana Dardy) czy Mazury (Miasteczko Roberta 

Cichowlasa i Łukasza Radeckiego). 
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postanawia całkowicie zmienić swoje życie i z Warszawy przenieść się na wieś. Dom 

okazuje się solidną chatą postawioną przed laty w środku lasu. Spokój i cisza, jakie 

oferuje tytułowe odludzie, stają się narkotykiem Andrzeja – nie wyobraża on sobie już 

egzystencji innej niż powolne, senne życie wśród drzew i łąk, gdzieniegdzie jedynie 

naznaczonych obecnością człowieka. Absorbuje go ono tak mocno, że nie dostrzega 

niemal zniknięć kolejnych mieszkańców pobliskich wsi ani dziwnego zachowania 

otaczających go kobiet. Alienacja jest jedną z kategorii współczesnego horroru, 

kontynuującej, zdaniem Anity Has-Tokarz, „paradygmaty wypracowane na gruncie 

gotyckiej i wiktoriańskiej powieści grozy, które jednak poddaje rozmaitym 

transformacjom
1003

”. Średniowieczne zamki, ruiny klasztorów i podziemne lochy 

zastąpione zostały oddalonymi od ośrodków cywilizacji miasteczkami i wioskami, 

opuszczonymi domami, przydrożnymi kapliczkami i cmentarzami. Przestrzenie te, choć 

swojskie, emanują jednak nastrojem niepokoju i niepewności, co wynikać może z historii 

danego miejsca, jak też zachowania mieszkańców. W przypadku chaty Winiewskiego i 

otaczającej ją wiosek wątpliwości budzić może zarówno sam budynek (dziadek bohatera 

wolał wynajmować pokój u sąsiadów niż mieszkać we własnym domu), jak i zachowanie 

samej natury. W ogrodzie Emilii, którą ksiądz Bartek, przyjaciel Andrzeja, posądza o 

bycie strzygą, zamierają wszystkie głosy – wypełnia go doskonała cisza
1004

. 

 

 - Słyszysz? – Andrzej pociągnął wikarego za sutannę, aby ten się zatrzymał. 

 - Nic nie słyszę – odparł młody duchowny. 

 - No właśnie, a jeszcze przed chwilą było słychać gwarni ćwierkające ptaki. Teraz tylko szumi a 

sucha trawa pod płotem. – Obu przebiegł po plecach dreszcz
1005

. 

 

Od chwili znalezienia w dokumentach parafialnych notatki proboszcza o śmierci 

gospodyni, uczucie niepokoju towarzyszy wikaremu podczas każdego z nią spotkania. Co 

znamienne, chociaż kościół i plebania oraz znajdujący się obok sklep stoją w centrum 

wsi, miejsce to wydaje się wyludnione, wręcz wymarłe. Spotkania Andrzeja i Bartka z 

Emilią zawsze odbywają się w zamkniętej przestrzeni plebani, co potęguje uczucie 

strachu: 

 

Ksiądz Zapolski struchlał na dziwny odgłos dochodzący jakby z przyczajonego na horyzoncie 

lasu. Ani w Gościencinie, ani w sąsiedniej Silpi Dużej nie paliła się żadna latarnia i było ciemno jak w 

grobowcu. Wrzask przypominał kobiecy głos, jednak bardzo wynaturzony. Duchowny podciął sutannę i 
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 A. Has-Tokarz, Horror w literaturze…, dz. cyt., s. 467. 
1004

 O doniosłej roli ciszy w horrorach zob. tamże,  191. 
1005

 K. Kłomnicki, Odludzie, Wrocław 2019, s. 223-224. Dalsze cytaty w tekście lokalizuję: Odl, nr strony.  
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szybko wszedł po schodach. Nim zamknął drzwi plebani, spojrzał jeszcze w stronę łąk, ale niczego nie 

zobaczył. Słychać było jedynie pohukiwanie sowy. Już chciał zamknąć drzwi, gdy usłyszał ciche 

skrzypnięcie zardzewiałych zawiasów furtki. Ktoś wszedł na dziedziniec. Zawiasy znów się odezwały, Dy 

intruz zamykał za sobą. Wikary próbował dostrzec w gęstniejącej ciemności tego, kto się zbliża. Mętniejąca 

w ciemności czerń przybierała coraz wyraźniejszą ludzką postać, a odgłos sowy się nasilał. 

 - Kto tam?! - Drżał na całym ciele, a panika rosła w nim gwałtownie. Nie wiedząc czemu, 

szykował się do ucieczki. 

Wstrzymał oddech i słabym światłem latarki przyświecił w ciemność, a z mroku nagle, jakby 

rzucała się na niego z rozcapierzonymi szponami, wyłoniła się Eimlia. Jej oczy się zaskrzyły. 

 - To tylko ja. – Kobieta bezszelestnie wchodziła po schodach, jakby unosiła się w powietrzu. 

 - Coś się stało? Dlaczego we wsi nie ma światła? 

 - Bo to pierwszy raz? (Odl,188-189) 

 

Nawet otwarta przestrzeń, kontrastująca z ponurymi wnętrzami chaty, plebani 

i sklepu, ma wydźwięk klaustrofobiczny. Bohater kilkukrotnie próbuje skrócić sobie 

drogę do centrum wsi, wybierając ścieżkę przez las, za każdym razem jednak trafia do 

własnego domu. Nie dziwi go to jednak – atmosfera pustego niemal Gościencina 

i ośnieżonych drzew działają na niego hipnotyzująco, przytępiają zmysły i odbierają chęć 

do działania. Jedynymi potrzebami mężczyzny staje się picie kawy i spoglądanie 

w płonący w kominku ogień. Powtarzalność schematu dnia Winiewskiego i gospodyni, 

jak również brak bliższych wskazówek co do czasu akcji
1006

, zawieszają ją w swoistej 

próżni. Życie mieszkańców Gościencina i Silpi Dużej ogranicza się do codziennych, 

prozaicznych czynności i wąskich zainteresowań (Kostrzewa i jego przedsiębiorstwo, 

Magda i polowania w lesie), ale przede wszystkim do przestrzeni, wyznaczonej przez 

punkty takie jak chata Andrzeja, plebania, sklep i cmentarz, a, nade wszystko, las. W tak 

hermetyczną społeczność trudno wkroczyć, Andrzej i ksiądz Zapolski, niedawno 

przeniesiony do parafii w Gościencinie, są osobami z zewnątrz, „obcym” wkraczającym 

w „swojskie”
1007

. Ta binarna opozycja uwidacznia się szczególnie w braku 

zainteresowania miejscowych dziwnymi zaginięciami czy nienaturalnym zachowaniem 

niektórych kobiet. To właśnie im, przybyszom, proboszcz opowiada historię polowania 

na strzygi sprzed dwustu lat i im powierza zadanie rozprawienia się z nimi. Sam jawi się 

jako osoba spoza czasu – na chwilę przed niepokojącymi wydarzeniami znika bez śladu, z 

Andrzejem i wikarym spotyka się o północy w cmentarnej kaplicy. Być może jest on 

inkarnacją księdza Kozakiewicza, który jako pierwszy odkrył działalność strzyg na 
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 Wygląd wsi, samochodów nie wskazuje na żadną konkretną dekadę – mogą to być zarówno lata 

dwutysięczne, jak i dziewięćdziesiąte. Jedynym wyjątkiem jest wzmianka o telefonie komórkowym, 

którego jednakże główny bohater nie posiada. Brak elektryczności i bieżącej wody w domu protagonisty 

odbierają historii znamiona współczesności, osadzają ją w bliżej nieokreślonym „kiedyś”. 
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 Zob. S. Grabias, Analityczne kategorie obcości, [w:] „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem:  
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z dnia: 15 III 2022 r.). 

https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/slawomir_grabias_analityczne_kategorie_obcosci.pdf%20(dostęp%20z%20dnia:%2015
https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/slawomir_grabias_analityczne_kategorie_obcosci.pdf%20(dostęp%20z%20dnia:%2015
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terenie parafii przed dwoma wiekami lub też nim samym, jakąś nadnaturalną mocą 

podtrzymywanym przy życiu, by chronić parafian przed działalnością upiorów
1008

. 

Wygląd powieściowych strzyg odwołuje do ludowej tradycji, zwłaszcza związku 

tych istot z sowami. Unoszącą się nad lasem i wioską ciszę raz po raz przerywają odgłosy 

zniekształconego pohukiwania, pod postacią ptaka także zaatakowany zostaje młody 

ksiądz: 

 

Wikary wcisnął twarz w firankę i wzrokiem szukał nawołującego nocnego ptaka. Ponownie 

rozległ się furkot i ptaszysko wpadło na szybę, trzepiąc po niej skrzydłami i drapiąc taflę szponami. 

Zapolski odskoczył, doznając bolesnego ścisku za mostkiem. Nieprawdopodobnych rozmiarów sowa 

próbowała stłuc okno, jednak było zbyt solidne. […] Tak samo niespodziewanie jak się pojawiła, sowa 

zniknęła (Odl, 190-191). 

 

 

Demoniczną postać olbrzymiego ptaka Emilia przyjmuje jednak tylko w nocy – 

wtedy też atakuje zwierzęta, zgodnie z opisem Aleksandra Brucknera, mówiącym 

o transformacji strzyg/czarownic w sowy jedynie podczas ich aktywności
1009

. W ciągu 

dnia jednak Emilia, jak również Wiktoria Kostrzewa, córka właściciela miejscowego 

zakładu pogrzebowego, nie spoczywają w grobach, lecz wiodą życie identyczne do tego 

przed śmiercią fizjologiczną. Gospodyni każdego dnia przychodzi na plebanię i wykonuje 

rutynowe czynności, chociaż wikary z czasem zauważa pewną automatyczność jej 

ruchów i nieobecność myślami. Andrzejowi, zafascynowanemu młodością dziewczyny, 

trudno jest uwierzyć w podejrzenia przyjaciela: 

 

Emilia tylko się uśmiechnęła i patrzyła swoimi sarnimi oczami. Jej twarz była przyjemna i bardzo 

dziewczęca. Andrzej mógłby bezustannie ją podziwiać. Mieć ją w domu tylko po to, by cieszyć oczy jej 

widokiem (Odl, 231). 

 

 

Rozkwitająca uroda i dziewczęca energia nie odpowiadają tradycyjnemu 

wyobrażeniu demona, Kłomnicki jednak stworzył oryginalną wersję strzygi, która za dnia 

nie wyróżnia się niczym niezwykłym, przez co jeszcze trudniej jest ją zidentyfikować. 

Koncepcja ta staje się jeszcze ciekawsza, gdy wziąć pod uwagę brak świadomości Emilii 

co do tego, kim tak naprawdę jest. Dziewczyna zdaje sobie sprawę ze swojego statusu 

ontologicznego dopiero gdy zmiany zaczynają zachodzić także w jej ludzkim wyglądzie – 
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 Może być także zjawą, co sugerowałoby jego pojawienie się o północy – zwyczajowo uznawanej za 

godzinę duchów – na cmentarzu. Ponadto za takim jego statusem przemawia fakt, iż wikary znał go bardzo 

krótko przed zniknięciem i niewiele o nim wiedział. 
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 A. Bruckner, hasło „strzyga”, [w:] Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1927, s. 523. 
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bladość skóry, utrata wagi, roztargnienie. Świadomość zachodzących w niej zmian 

napawa ją przerażeniem: 

 

Emilia patrzyła w lustro i zauważyła, że nie jest już tym czymś, czym była, a staje się kimś innym. 

[…] Czarne dziury po gałkach ocznych przypominały jej, kim naprawdę jest, co musi zrobić  i co ją czeka, 

jeśli znów pojawi się u Winiewskiego. Taksowała swoją ziemistą cerę, i wyblakłe, przerzedzone włosy. 

Uniosła ręce. Przeniosła martwe spojrzenie na szpony. Odbiorą życie Winiewskiemu. Broniła się przed 

tymi myślami. Nie ona, lecz coś w niej pragnęło jego śmierci. Jej sczezła czaszka, wypełniona zgniłą 

tkanką i ziemią, nie mogła sama myśleć (Odl, 237). 

 

 

Emilia, w przeciwieństwie do Wiktorii, żądnej zemsty na Winiewskim za 

krzywdy wyrządzone przed laty jej pobratymcom
1010

, buntuje się przeciwko swej 

drapieżnej naturze. Niezgoda na czekający ją los
1011

 wynika także z rodzącego się w niej 

uczucia do mężczyzny. Miłość i troska o jego niego są ostatnimi ludzkimi odruchami 

ulegającej coraz głębszej przemianie Emilii. Co więcej, im bardziej postępuje proces 

rozkładu ciała dziewczyny, tym mocniej uświadamia ona sobie siłę, z jaką kocha 

Winiewskiego i tęsknotę za utraconą kobiecością: 

 

Uczucie, jakim zaczęła darzyć żywego mężczyznę, zdawało się poruszać jej serem, ale czy w jej 

żyłach tłoczyło ono krew? 

[…] 

 - Kocham, kocham! – Żuchwa z podwójnym szeregiem zębów poruszała się, uderzając 

nadpsutymi zębami o podwójny górny szereg równie zepsutych zębów. W pomieszczeniu rozchodził się 

tylko głuchy szczęk (Odl, 237). 

 

 

Walkę ze strzygami podejmują duchowni: przed dwustu laty ksiądz Kozakiewicz, 

teraz proboszcz i wikary. Jest to odwieczne starcie dobra ze złem, w które wplątany 

zostaje główny bohater, działający, jak okazuje się pod koniec powieści, na dwóch 

przeciwległych biegunach. Pomaga przyjacielowi odkryć prawdę o Emilii, wspólnie z 

nim odkopuje trumnę dziewczyny, równocześnie jednak, choć zupełnie nieświadomie, 

morduje on osoby, które znajdą się z pobliżu jego domu. Istotny jest również fakt, iż 

przez dwa wieki mieszkańcy Gościencina i sąsiednich wiosek zdążyli zapomnieć o 

grasujących u nich niegdyś demonach. Pamięć o nich i wiedzę, jak z nimi walczyć, 

przechowują jedynie księża, stający się w ten sposób swoistymi strażnikami mądrości 

zawartych w dawnych wierzeniach i przesądach. Wikary przyznaje, że niewiele czytał na 
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 Według opowieści proboszcza mieszkańcy okolicznych wiosek przed laty odnaleźli wszystkie strzygi, 

ułożyli je w trumnach twarzami do dołu i spalili w miejscu, w którym stoi dom Winiewskiego. Zabicie go i 

spalenie domu, z którym powoli stają się jednością, stanowi więc symboliczne wyrównanie rachunków. 
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 Dom Andrzeja równocześnie przyciąga i przeraża strzyg, dlatego czują one nieprzepartą chęć 

zniszczenia go. 
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temat strzyg, wie jednak, że aby je unicestwić, należy przebić ich ciała zamoczonym w 

święconej wodzie kołkiem lub dekapitować zwłoki. Te same metody zapisuje w swoich 

notatkach Marek Leśniewskich, protagonista Domu na Wyrębach Stefana Dardy. 

Powieść, będąca debiutem pisarzem
1012

, przenosi czytelnika, podobnie jak Odludzie 

Kłomnickiego, do miejsca naznaczonego piętnem inności – tytułowy przysiółek, Wyręby, 

jest obszarem omijanym przez miejscowych mieszkańców. Mroczne i niepokojące, 

niemal odizolowane od współczesnego świata, staje się spełnieniem marzeń znudzonego 

wielkomiejskim życiem Leśniewskiego. Idylla z czasem przeradza się w koszmar, a w 

rzeczywistość mierzalną i dostępną zmysłom, wkracza żywioł drzemiących w 

świadomości autochtonów dawnych wierzeń.  

Wyręby i okolica są odrębnym, „hermetycznym światem, do którego dostępu 

skrzętnie pilnuje natura
1013

”: 

 

Zresztą, w ogóle mało kto zajeżdżał w te okolice. Droga z Kostrzewa kończyła się przy wjeździe 

do mojej bramy; widać było, że kiedyś biegła dalej, bo na dawnym trakcie drzewa i krzewy rozsiewały się 

o wiele mniej chętnie niż na poboczach. Nie zmienia to jednak faktu, że samochodem już nie dało się po 

nim przejechać; zresztą nawet i nie było po co. Do wioski, do której niegdyś prowadził, można było 

dojechać wygodnym asfaltem, który omijał Wyręby szerokim łukiem
1014

. 

 

 

Brama posesji Marka Leśniewskiego stanowi równocześnie barierę rzeczywistości 

magicznej, w której egzystują klątwy, demony i zabobony. Jest ona przedłużeniem progu, 

który w tradycji ludowej rozdzielał dwie rzeczywistości – codzienność, swojską i dobrze 

znaną, oraz to, co zewnętrzne, obce i inne
1015

. W tym przypadku jednak granice pomiędzy 

bezpiecznym a groźnym zacierają się – dom wprawdzie chroni Marka przed strzygą, jest 

jego azylem
1016

, jednak to świat poza Wyrębami, w tym Lublin, stanowią przestrzeń 

wolną od zła. Kolejnym miejscem ewokującym grozę w powieści jest pobliski 

poniemiecki cmentarz, który strzyga wybrała na swoją siedzibę i który w kolejnych 

częściach cyklu staje się areną tajemniczych rytuałów. Nekropolia, jako miejsce 

wiecznego spoczynku także pełni funkcji bramy pomiędzy wymiarami – doczesnym i 
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 Ukazała się ona w 2008 roku. Do tej pory Darda wydał dziesięć powieści i zbiór opowiadań oraz liczne 
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 Protagonista odcina się od świata zewnętrznego np. poprzez zamykanie okiennic.  
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wiecznym. Jest to przestrzeń łącząca pogańską tradycję z chrześcijańskimi wartościami, 

które stają się równoprawnymi narzędziami w walce ze strzygą. Leśniewski i Bogoń, 

przyjaciel zmarłego Jaszczuka, wyjmują z grobowca trumnę ze zwłokami Basi, która 

pośmiertnie stała się upiorem, hołdują więc słowiańskim wierzeniom. Nie rezygnują 

jednak z innych sposobów: Marek i jego sąsiad noszą na szyi medaliki, modlą się, palą 

świece, mające odstraszyć zjawę. Główny bohater konsultuje się także z księdzem - 

egzorcystą. Zaliczenie strzygi w poczet demonów, z którymi walczy kościół katolicki, 

zmienia optykę – z istoty funkcjonującej jedynie w dawnych wierzeniach, uznawanej za 

element zabobonu, staje się ona realnym i uznanym przez duchowieństwo zagrożeniem. 

Darda odtwarza w powieści dychotomiczny podział czasu na okres spokoju 

i zagrożenia, odpowiadające dniowi i nocy. Jasność niesie ze sobą poczucie 

bezpieczeństwa, ład i porządek, noc zaś jest domeną tego, co nieznane i tajemnicze. 

Jednym z momentów mediacyjnych, czyli granicznych
1017

 w cyklu dobowym jest północ, 

symboliczny czas zstępowania na świat zła, którego strzyga jest emanacją. Dualizmowi 

dzień-noc odpowiada para czuwanie-sen, symbolizująca odnawiający się nieustannie cykl 

życia i śmierci:  

 

Sen jest bratem śmierci, więc gdy będziesz spał, sam medalik nie wystarczy. Obok ciebie zawsze 

musi palić się świeca, która cię ochroni. I pamiętaj. Jeśli kiedykolwiek zapomnisz o tym, co ci 

powiedziałem, będziesz w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a ja nie będę ci mógł już pomóc (DnW, 149). 

 

 

W trakcie snu czynności fizjologiczne zostają zredukowane do minimum, demon 

ma więc do człowieka łatwiejszy dostęp. Siła strzyg w powieści zależy jednak w głównej 

mierze od fazy księżyca i rośnie wraz z jego zbliżaniem się do ziemi. Pełnia ma w 

kulturze ambiwalentną semantykę – postrzegana jest jako wyraz doskonałości, ciągłości i 

urodzaju, przypisuje się jej jednak także negatywny wpływ – problemy ze snem, 

osłabienie, choroby
1018

. A starożytności wierzono, że znajdujący się w tej fazie księżyc 

wywiera wpływ na zachowanie ludzi poprzez wilgotność mózgu, reagującego, tak jak 

morza i oceany, na jego przyciąganie
1019

. Na zasadzie analogii upiora wysysającego krew 
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 Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o księżycu, oprac. M. Wójtowicz.  Tekst dostępny w 
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kojarzono właśnie z pełnią. To jej w świetle Marek Leśniewski po raz pierwszy widzi 

Basię, zmarłą narzeczoną swojego sąsiada Jaszczuka: 

 

Nie wiem, jak długo spałem. Obudziło mnie uczucie narastającego niepokoju. Dokoła panowała 

absolutna cisza, pokój w dalszym ciągu skąpany był w mlecznym świetle. Zamknąłem oczy, odwróciłem 

się w stronę okna i przez chwilę leżałem, próbując ponownie zasnąć. Niedaleko domu krzyknął puszczyk. 

Po chwili dotarło do mnie, że księżyc nie świeci już na moją twarz. Coś było pomiędzy mną 

a blaskiem, który do tej pory czułem nawet przez zamknięte powieki. 

Bóg jeden wie, jak bardzo chciałem, żeby to była chmura. Ale czułem, że nie. Nie tym razem. 

W powietrzu było coś, co powodowało naprężenie mięśni i wywoływało gęsią skórkę na całym ciele. 

Odważyłem się spojrzeć. 

Kobieta stała tuż za oknem. 

Jej czarne włosy, pomimo braku wiatru, tańczyły dziko, splatając się co chwila z białą chustą, 

którą miała na głowie. Światło księżyca było za jej plecami, jednak dokładnie widziałem nienaturalnie 

bladą twarz. Na pierwszy rzut oka zdawała się mieć około dwudziestu lat, ale podświadomie czułem, że to 

tylko złudzenie. Papierowa skóra nie zdradzała oznak starości, nie widziałem najdrobniejszej nawet 

zmarszczki, jednak oczy, oczy starej kobiety, mówiły wszystko. Nienaturalnie szeroko otwarte, z małymi 

szarymi tęczówkami, otaczającymi pomarańczowoczerwone źrenice – osadzone głęboko w nieruchomej 

twarzy, płonęły nieludzką złością (DnW, 34). 

 

Strzyga u Dardy nie jest przypominającym zwierzę monstrum, lecz potrafiącą 

przenikać przez ściany zjawą, która zachowała wygląd młodej dziewczyny, jaką była 

w chwili śmierci. Jedyną oznaką jej wieku są oczy i nieruchoma, blada twarz. Animalnym 

wcieleniem upiora jest olbrzymi puszczyk, którego złowieszcze pohukiwanie 

rozbrzmiewa nocami na Wyrębach. Basia-strzyga „funkcjonuje w dużej mierze właśnie 

na płaszczyźnie akustycznej1020”. Za pomocą dźwięków między innymi dręczy ona swoje 

ofiary, przeszywając ciszę nocy nieludzkim skowytem, pukając i tłukąc w drzwi i okna. 

Nie zabija od razu, lecz doprowadza na skraj załamania. Jaszczuk, po wielu latach 

psychicznej udręki, jest wykończony, a fizyczna rana staje się jedynie dopełnieniem: 

 

Jaszczuk wyglądał kiepsko, jak nigdy dotąd. Miał zapadnięte głęboko oczy, a od ostatniego razu, 

kiedy go widziałem, wyraźnie schudł. 

– A ty co? Nic nie jadłeś od wtorku? – próbowałem zażartować. 

– Niewiele. Jakoś nie mam apetytu – odpowiedział, wstając. Wolnym krokiem podszedł do 

kaflowej kuchni sprawdzić, czy ogień pali się wystarczająco mocno. Kiedy z powrotem usiadł przy stole, 

z trudem łapał oddech, jakby szybkim krokiem przeszedł kilkadziesiąt metrów. 

Siedziałem naprzeciw niego, przypatrując się uważnie. Wcześniej moją uwagę zwróciły 

zapadnięte, podkrążone oczy, więc nie patrzyłem na ciągnące się przez policzek krwawe ślady. Dopiero 

teraz spostrzegłem, że wyglądają one tak, jak gdyby zadrapanie nastąpiło ledwie przed chwilą. W kąciku 

jednego z nich błyszczało parę kropel krwi (DnW, 124). 

 

Obrażenia zadane przez strzygę nie goją się i odbierają siły, lecz co 

najdziwniejsze – nie bolą. Skóra wokół jest zdrętwiała, nieczuła na dotyk, o czym 
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przekonuje się Marek, zaatakowany, gdy nieopatrznie, wbrew ostrzeżeniom sąsiada, 

zapadł w sen nie zapaliwszy świecy. Strzyga wykorzystała tę nieostrożność i wtargnęła 

do domu bohatera, próbując go udusić. Atak nie powiódł się, gdyż Jaszczuk, jej niedoszły 

mąż, przegania ją za pomocą zapalonej świecy. Światło, jako jedno z imion Boga
1021

, ma 

zabójczą moc dla demonów, przeraża je i odbiera im siły. Dlatego też strzyga najmniej 

aktywna jest w nowiu, gdy księżyc znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem, będącym 

kwintesencją jasności.  

Strzyga w cyklu o Wyrębach ma szereg umiejętności: potrafi przybierać postać 

sowy, przenikać przez ściany i siłą woli przesuwać przedmioty. Wynikają one 

najprawdopodobniej nie z samego jej statusu ontologicznego, ile z natężenia 

negatywnych uczuć. Basia była zwykłą, zakochaną dziewczyną, którą nieszczęśliwa 

miłość do decydującego się na seminarium duchowne Jaszczuka doprowadziła do 

rozpaczy. Transformacja w strzygę nastąpiła gwałtownie, gdy w dniu ślubu z innym 

spotkała dawnego ukochanego, który próbował ukorzyć się przed nią i błagał 

o wybaczenie: 

 

– Antoni. Kiedyś kochałam cię nad życie. Oddałabym ci wszystko. A teraz równie mocno cię 

nienawidzę. Gdybym mogła, teraz, w tej chwili, bez wahania oddałabym życie, żeby zniszczyć twoje za to, 

co mi zrobiłeś. Bądź przeklęty. 

Gdy to powiedziała – odwróciła się do niego plecami i padła na ziemię. Kiedy próbował ją 

podnieść, ona tylko spojrzała na niego z nieludzką złością i wyszeptała: 

– Przeklinam cię. Przeklinam. Teraz odchodzę, ale wrócę. Zobaczysz. Wrócę, żeby zniszczyć 

życie tobie i wszystkim, których kochasz. 

I w tym momencie wyzionęła ducha (DnW, 183). 

 

W ludowych wierzeniach zawierające negatywny ładunek emocjonalny słowa, 

wypowiedziane w nieodpowiednim momencie, mogły przywołać destrukcyjną siłę 

sacrum i stać się przyczyną klątwy – „wcielały się w życie natychmiastowo, a ich 

działanie było nieodwracalne
1022

”. Zraniona w uczuciach dziewczyna postanowiła 

poświecić własne życie, by zadręczyć byłego kochanka, a swoją bronią uczyniła 

nienawiść, podsycaną przez wszystkie lata pośmiertnej egzystencji: 

 

W takim wypadku mamy do czynienia z tak zwanym „nagłym przekształceniem”, które nastąpiło 

bezpośrednio przed śmiercią, pod wpływem niespodziewanej, negatywnej emocji. W tego typu 

przypadkach nie ma żadnej reguły. Zjawa może, lecz wcale nie musi, odżywiać się ludzką lub zwierzęcą 

                                                           
1021

 Chrystus bywa nazywany w Biblii światłością, np. w prologu Ewangelii według św. Jana: „Była światłość 

prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9). Zob. J. Sprutta, Światło jako 

symbol i znak obecności Boga, [w:] „Studia Gnesnensia” 2005, t. XIX, s. 202. 
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krwią. Głównym, jak by to określić… motorem, czy paliwem napędzającym jej działanie, jest nienawiść 

(DnW, 207). 

 

Chęć zemsty motywuje do działania także tytułową strzygę w powieści 

kryminalnej Aldony Reich, wydanej w 2021 roku kontynuacji Beboka. W tej historii 

jednak czytelnik ma do czynienia z demonem innym niż w przypadku Odludzia czy 

Domu na Wyrębach, gdyż jedynie symbolicznym. Główny bohater, dziennikarz Tomasz 

Radwan, ponownie łączy siły z inspektorem Marcinem Sawczukiem, by rozwiązać 

zagadkę śmierci mężczyzny ze zmasakrowaną twarzą. W śledztwie tym nie byłoby nic 

niezwykłego, gdyby nie odkrycie, iż kamień, którym roztrzaskano głowę denata, 

pochodzi ze wschodu, czyli drugiego krańca, Polski. Prowadzi to obu mężczyzn do małej 

miejscowości pod Włodawą, w której przed piętnastoma laty dokonano innej zbrodni. 

Strzygą, której obawiali i obawiają się mieszkańcy nadbużańskiego miasteczka, a 

nawet pozostający na bakier z prawem Rafał Kowalczuk i zamordowany Kris 

Romańczuk, jest Andżela, prostytutka z Białorusi. Kobieta, nie bojąc się stawiać 

własnych wymagań i granic, miała zostać przez nich nastraszona, jednak jednego 

z mężczyzn ponoszą emocje i dochodzi do tragedii, je ciało zaś ląduje w rzece. Kobiecie 

udaje się przeżyć, jednak ta postanawia pozostać dla okolicznych mieszkańców martwą. 

Autochtoni wierzą, że po śmierci stała się ona upiorem, który powrócił, by zaspokajać 

głód: 

 

W miasteczku gadali, że ją chłopcy od Godeckiego utopili, ale ktoś ją potem tu widział, strzygę 

przeklętą… - Przeżegnał się. – A potem to ja tu grób rozkopany znalazłem. Panie, jeszcze trochę, a trumnę 

by było widać! To niby po co ona wróciła? 

 - Wbił w Radwana ostre spojrzenie.  

 - No? 

[…] 

 - Oj, panie kochany, to przecież na bank wampirem śmierdzi! – wyjaśnił dozorca z dumą człeka 

zorientowanego w zjawiskach nadprzyrodzonych
1023

. 

 

 

Dozorca cmentarza, zobaczywszy rozkopany częściowo grób, natychmiast łączy 

ten fakt ze śmiercią Andżeli, na co wpływ może mieć jej zawód. Strzyga zostaje 

w powieści kilkukrotnie nazwana „przeklętą” bądź „z piekła rodem”, co konweniuje 

z pogardą, z jaką traktowana jest w mniejszych społecznościach prostytucja, zwłaszcza w 

przypadku obcokrajowców. Mężczyzna przypisuje jej także olbrzymią siłą i spryt, 

stwierdzając, że była w stanie zaciągnąć dorosłego mężczyznę na plac budowy i zrzucić 

go z dużej wysokości. Ciekawą innowacją w postaci strzygi jest także stwierdzenie, że 
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żywi się ona zwłokami, które wykopuje z trumien. Wprowadza to rys jeszcze większego 

spotwornienia w jej wizerunku, gdyż swoim istnieniem nie tylko zakłóca naturalny 

porządek, ale też spoczynek zmarłym. 

Przesłuchiwany przez Radwana Kowalczyk jest pewien, że zmarła Andżela 

zamordowała jego kolegę, a teraz poluje na niego. Czuje się wręcz spokojniej będąc 

w areszcie, gdyż uważa, że w ten sposób demonowi nie będzie tak łatwo go dopaść. 

Romańczuk tuż przed śmiercią przypomina sobie, że „dziadek na takie mówił »strzyga«” 

(Strz, 325). 

Rację okazuje się mieć dozorca cmentarza, mówiąc, „że ze strzygami to nie tak 

łatwo się uporać” (Strz, 240). Yulija, bo tak naprawdę na imię ma Andżela, nie cofa się 

przed niczym, by pomścić wyrządzone sobie „w poprzednim życiu” krzywdy – jest 

zimna, bezwzględna i wyrachowana. Następuje ciekawe odwrócenie – to żywa osoba 

staje się demonem, siejącym grozę. Z całą pewnością można zaryzykować stwierdzenie, 

że Yulija jest rodzajem upiora zrodzonego z ludzkiego nieszczęścia. Jej dzieciństwo i lata 

nastoletnie naznaczone były alkoholowymi libacjami ojca, gwałtami i strachem. Gdy z 

pomocą wuja przedostaje się do Polski, trafia do domu publicznego. W ostatecznym 

rozrachunku więc jednak czytelnik ma poczucie, że to nie ją, lecz ludzi wokół można 

nazwać z piekła rodem. Kobieta, pomściwszy swoją przeszłość, ucieka z Polski, by 

zacząć nowe życie – forma „strzygi”, którą nieświadomie przybrała, była więc jedynie 

czymś pośrednim pomiędzy dwoma zupełnie różnymi wcieleniami – „ziemskim” jako 

wykorzystywanego dziecka i prostytutki i „niebiańskim” w Kolonii, czyli miejscu, w 

którym ma zamiar odnaleźć spokój i ukojenie. 

Autorzy funkcjonujących w polskiej literaturze grozy strzyg czerpią z ludowego 

źródła, jednak twórczo je przetwarzają. Realizacje fantazmatu są mocno zróżnicowane, 

rozciągając się pomiędzy brutalnymi istotami o zwierzęcych zachowaniach a ludźmi 

skrzywdzonymi, dla których zemsta, a więc symboliczne „picie krwi” jest narzuconą 

przez okoliczności koniecznością, którą trudno rozpatrywać w kategoriach moralności. 

Powinowactwo literackiej strzygi z wampirem/upiorem dostrzegalne jest w wielu 

aspektach, takich jak związki z nocą/pełnią, drapieżna natura, pośmiertna egzystencja czy 

posilanie się krwią, nawet jeśli w obrębie świata przedstawionego demony te funkcjonują 

obok siebie. Zarówno literatura fantasy i jak powieści grozy absorbują wywodzące się ze 

słowiańskich wierzeń istoty, co jest zjawiskiem nad wyraz pożądanym, gdyż umiejscawia 

rodzimą, do niedawna jeszcze niedocenianą, mitologię na równi z podaniami celtyckimi i 

germańskimi. 
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Rozdział 7 

WAMPIR (PO)NOWOCZESNY. 

NOWE KIERUNKI W ROZWOJU  

FIGURY KRWIOPICJY 

 

 

 

 

7.1. Transformacje i innowacje w realizacjach motywu wampira 

 

Mit wampiryczny funkcjonuje na dwóch płaszczyznach – jako opowieść 

o ludowej proweniencji, przynależna do konkretnego rejonu geograficzno-kulturowego  

oraz jako figura istniejąca w kulturze masowej. Według Rolanda Barthesa „mitologia jest 

zgodą na świat nie taki, jaki jest, ale na taki jaki chce się stworzyć
1024

”. Francuski filozof 

upatruje w micie komunikat, określany nie przez przedmiot, lecz sposób wypowiadania, 

każde więc słowo może stać się mitem
1025

, zwłaszcza w kulturze masowej, w której pełni 
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on funkcje performatywne
1026

. Tak jak u początków cywilizacji, tak współcześnie 

opowieści i wydarzenia tworzą obraz świata, którego początki wynurzają się z ludzkiej 

wyobraźni. Oba aspekty mitu wampirycznego nie są jednak wobec siebie równorzędne, 

wampiryzm prezentowany przez kulturę popularną jest wtórny i bazuje na wierzeniach z 

różnych części świata. Jakub Rawski, podążając tropem rozumienia współczesnych 

mitów przez Jurija Łotmana i Zarę Minc, nazywa wampira XX i XXI w. „uproszczonym 

uogólnieniem« w stosunku do wampira, który istniał w mitologii słowiańskiej
1027

”. 

Przypadek wampira nie jest odosobniony – Mircea Eliade zwraca uwagę na fakt, 

iż cała kultura masowa pełna jest mitów zdegradowanych
1028

, czyli historii pozbawionych 

aspektu sacrum i oderwanych od swojego inicjalnego znaczna. Te w swojej prymarnej 

formie to, według Carla Gustava Junga - „pierwotne objawienia przedświadomej duszy, 

mimowolne uzewnętrznienia nieświadomych stanów duchowych
1029

”, a więc wytwory 

ludzkiego umysłu zrodzone, tak w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym, u zarania 

dziejów, co zbliża je do archetypów. Najważniejszymi aspektami degradacji mitu są jego 

desakralizacja, rozproszenie sacrum, infantylizacja, racjonalizacja i zmiana perspektywy 

istnienia człowieka z nadnaturalnej na historyczną, czyli upadek w historię
1030

. W tym 

ujęciu, zakładającym zubożenie form bazujących na micie, takich jak legenda, baśń, epos 

czy powieść
1031

, każde kolejne przeobrażenie figury wampira zdaje się trywializować jej 

wyobrażenie zawarte w dawnych wierzeniach z terenów Słowiańszczyzny, Węgier czy 

Rumunii. Trudno jednak znaleźć punkt zwrotny w literackiej karierze krwiopijcy i 

określić moment, w którym dochodzi do istotnych zmian w obrębie motywu. Już jeden 

z pierwszych bohaterów wampirycznych, Lord Ruthwen Johna Williama Polidoriego, 

nosił cechy odróżniające go od ludowego pierwowzoru. Literacki wampir nigdy nie był 

postacią jednoznaczną, tworzące go komponenty nie ograniczały jego obrazu do 

mrocznej strony, a więc na płaszczyźnie artystycznej funkcjonował zarówno jako figura 

nieokiełznanego zła, jak i szalonych pasji, np. miłości czy zemsty. 

Można więc postawić pytanie, która wizja – folklorystyczna, literacka czy może 

filmowa – wywarła większy wpływ na współczesne realizacje motywu. Teza o jego 

zubożeniu wydaje się więc nieco krzywdząca – owszem, od czasów Narzeczonej 
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z Koryntu Goethego czy Varney the Vampire figura wampira uległa licznym 

transformacjom, jednak są to często elementy ubogacające ją lub po prostu zmieniające 

perspektywę, np. z ludzkiej na wampirzą. Przez dwieście lat istnienia w obrębie literatury 

krwiopijca stracił część immanentnych cech, takich jak pośmiertna egzystencja, 

funkcjonowanie jedynie w nocy, strach przed chrześcijańskimi symbolami czy nawet 

pożywianie się krwią, lecz zyskał zupełnie nowe, np. nadnaturalną siłę, niezwykłe 

zdolności, urodę czy dylematy moralne. Ponadto emocje rozbudzane przez wampira 

literackiego od zawsze oscylowały między lękiem a fascynacją – ta amplituda pokazuje, 

że upiór od czasów romantyzmu był postacią niejednoznaczną, wykraczającą poza 

wpisane w ludowy wzorzec zło. Warto też pamiętać, że nawet niektóre teksty źródłowe 

ukazują go jako postać niegroźną, powracającą z zaświatów do znanych sobie miejsc i 

ludzi po to, by kontynuować swój wcześniejszy żywot, np. pracując w gospodarstwie.  

Stopień człowieczeństwa wampira od kilkudziesięciu lat pozostaje jednym 

z centralnych zagadnień literatury tematycznej. Pomimo demonicznej proweniencji, 

wyobrażenie o nim zawsze pozostawało antropomorficzne, tak jak i ukazująca go 

perspektywa. To właśnie ona odpowiada w dużej mierze za narrację, prezentującą 

wampira jako wroga ludzkości, bez wnikania w jego motywacje (tę ograniczano do 

immanentnego dla upiorów przymusu picia krwi, czasem dodając potrzebę czynienia zła 

ars gratia artis). Lata siedemdziesiąte przyniosły nowe spojrzenie na status ontologiczny 

wampira, ukierunkowując je w stronę tragizmu tej istoty. Wywiad z wampirem z 1976 

roku stanowi swego rodzaju cezurę – Anne Rice oddała bowiem głos bohaterowi 

dotychczas stawianemu w pozycji obcego. Louis nie jest odrażającym monstrum, nie 

budzi grozy ani niechęci, gdyż sam ustawia się w opozycji do wszystkiego, co 

czytelnikowi kojarzy się ze stereotypowym krwiopijcą. Brzydzi się praktyką picia krwi i 

nie chce zabijać – sprzeciwia się więc swojej naturze w imię wyższego dobra. Jego 

przeciwieństwem jest Lestat, który, wyzbywszy się ludzkiej moralności, dobro utożsamia 

z pięknem. Nowe pokolenie wampirycznych protagonistów odczuwa wyrzuty sumienia, 

przeżywa dylematy, także egzystencjalne. Stają się one udziałem także kinowych 

bohaterów. Dracula z filmu Herzoga Nosferatu wampir z 1979 roku wyznaje, że „to 

straszne, gdy nie można się zestarzeć
1032

”. Unicestwienie (trudno mówić o śmierci w 

przypadku istoty, która już jej doświadczyła i trwa w stanie zawieszenia) przestaje być 

dla wampira źródłem lęku, a staje się wybawieniem. Powstaje nowa, swoista „wampirza 
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eschatologia”, której wykładnią jest brak odpowiedzi na pytania o cel i przeznaczenie 

istnienia. Szerzenie zła, bezwolne, wynikające z demonicznej natury, jak to miało miejsce 

w przypadku hrabiego Orloka w filmie Murnaua Nosferatu – symfonia grozy, przestało 

być sensem egzystencji upiora. W jej miejscu często pojawia się pustka. Michał Wolski 

wymienia kilka sposobów uczynienia wampirzej egzystencji mniej jałową, w tym dążenie 

do miłości, próba zbliżenia się do ludzkiej perspektywy życiowej i - najbardziej 

nieoczywisty – przeciwstawienie się własnemu gatunkowi, bratobójcza walka w imię 

wyższego dobra
1033

. 

 

 
Ludzka twarz wampiryzmu – Brad Pitt jako Louis i Kristen Dunst jako Claudia w adaptacji  

Wywiadu z Wampirem w reżyserii Neila Jordana z 1994 roku. 

 

Odświeżenie postaci krwiopijcy było mu niezbędne do dalszego funkcjonowania 

w popkulturze. W 1977 roku David Pirie przepowiadał kres kariery filmowych 

wampirów, gdyż „przestały być częścią marzeń i koszmarów, prześladujących zachodnią 

cywilizację
1034

”. W istocie upiory nie starszą już tak, jak kiedyś, co wynika z oczywistego 

faktu, iż w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku ludzkość jako ogół przestała 

bać się czających się w mroku demonów i przypisywać tego, co dziwne i niepokojące, 
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działaniom sił nieczystych. Wampiry przejęły część ludzkich lęków – przed śmiercią, 

samotnością, brakiem miłości, a także tęsknot za wieczną młodością, niezwykłymi 

zdolnościami i urzekającym wyglądem. Proces sublimacji uczynił z nich figurę nowego 

człowieka. Kamil Śmiałkowski zauważa, że „etap ewolucji wizerunku wampirów mówi 

oczywiście więcej o współczesnej cywilizacji i kulturze niż o samych wampirach
1035

”. To 

człowiek od zawsze tworzył wampiry i czyni to nadal, modulując ich cechy tak, by 

dpowiadały konkretnym założeniom i postulatom. 

Współczesne wampiry są więc efektem przekształceń społecznych. Według Niny 

Auerbach „każda epoka tworzy takiego wampira, jakiego potrzebuje
1036

”. Przełom 

dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku to rozwój nowych tendencji, norm 

obyczajowych, a nade wszystko głoszenia postulatów różnorodności. Usankcjonowała 

ona istnienie bohaterów wampirycznych takimi, jakimi są, z całym arsenałem zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych cech. Z postaci z legend, czarno-białej i jednoznacznie 

kontestacyjnej, wampir przeobraził się w bliskiego człowiekowi reprezentanta innego, 

lecz wcale nie tak odmiennego, gatunku. Antropomorficzny wygląd, posiadanie uczuć, a 

także człowiecza w wielu przypadkach przeszłość zbliża do siebie ludzi i wampiry, 

a czasem wręcz odwraca role, jak ma to miejsce w przypadku Gobelinu z wampirem Suzy 

MacKee Charnas, w którym protagonista ma moralną przewagę nad ludźmi, polującymi 

na niego w celu stworzenia z jego udziałem swoistego „freak show”
1037

. Bohaterką 

niezwykle ambiwalentną jest Ela z powieści  Johna Ajvidiego Lindqvista Wpuść mnie z 

2004 roku, już dwukrotnie przeniesionej na ekrany
1038

. Jest ona przedstawiona jako 

krwiożercza bestia w skórze dziecka, ale tak postrzega ją jedynie dorosły czytelnik. Dla 

dwunastoletniego Oskara, gnębionego w szkole chłopca bez perspektyw, jawi się ona 

jako wybawicielka. Ela jest powiernicą i przyjaciółką chłopca, opiekuje się nim i nie 

pozwala skrzywdzić. Lindqvist ukazał bardzo ludzką twarz wampirzycy – okrucieństwo 

nie przekreśla możliwości rozkwitu pozytywnych, ciepłych uczuć, jednym słowem – 

posiadanie potwornych cech nie czyni potworem.  

Wybuchła w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych rewolucja 

seksualna również nie pozostała bez wpływu na obraz wampira. Jego pierwotna, ludowa 

figura nie miała wiele wspólnego z erotyzmem, ten aspekt wydobyła i uprawomocniła 

                                                           
1035

 M. Śmiałkowski, Wampir. Leksykon, Warszawa, 2010, s. 15. 
1036

 Cytat za: M. Chaciński, Dzieci Nosferatu [w:] K.M. Śmiałkowski, Wampir.., dz. cyt., s.170. 
1037

 W jęz. ang. „pokaz dziwaków”. 
1038

 Już w 2008 w Szwecji premierę miał obraz Pozwól mi wejść Tomasa Alfredsona, zaś dwa lata później 

ukazał się amerykańsko- brytyjski remake filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Matta Reevesa. 
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literatura, która nadała aktom wysysania krwi dość jednoznaczny, seksualny charakter. 

Popęd głodu, zmuszający do atakowania ludzi, zamieniono w erotyczne pożądanie. Freud 

stwierdza, że brak nasienia uniemożliwia czerpanie przyjemności ze stosunku 

płciowego
1039

, dlatego wampir, jako istota martwa i pozbawiona płynów ustrojowych, 

sublimuje seksualne doznania na akt gryzienia i wysysania krwi. Długie kły stały się 

symbolem fallusa, zaś krew – nasienia, a także, u mężczyzn, stymulatora popędu. 

Skorzystało z tego kino, eksponujące ten aspekt wampiryzmu. „Seks został […] 

połączony z przemocą, zachowanie zaś ofiar i wampira sprawiło, że sceny nabierały 

charakteru sadystyczno-masochistycznego. Skorzystali z tego skwapliwie twórcy filmów 

bądź to erotycznych, bądź też jawnie pornograficznych
1040

”.  

Pierwsi wampiryczni bohaterowie prezentowali typowo męskie, patriarchalne 

podejście do aktu płciowego, a ich „działania interpretowane były często jako metafora 

zmysłowego i występnego pożądania, zaspokajanego bez zgody ukochanej osoby
1041

”. 

Człowiek, najczęściej kobieta, stanowił przedmiot służący zaspokajaniu wampira, co 

w dwudziestym wieku zaczęło ulegać przeobrażeniu – żyjący pośród ludzi krwiopijcy 

dostrzegli w nich równoprawnych partnerów, a instrumentalne podejście zastąpili 

podmiotowym. Stąd był tylko jeden krok do przekroczenia granicy swój – obcy 

i ukazania miłości pomiędzy dwoma reprezentantami odmiennych i wrogich sobie 

niegdyś gatunków. 

Ta nowa jakość to zupełne odwrócenie figury wampira w perspektywie 

ontologicznej – z istoty złej, zdeprawowanej i nierzadko deprawującej (tworząc kolejne 

wampiry, ale też w sensie seksualnym) stał się czuły, wrażliwy i zdolny do miłości. I o ile 

wampiryczną perspektywę nietrudno zrozumieć – wszak współcześni krwiopijcy tęsknią 

do człowieczeństwa, nierzadko go ludziom zazdroszczą – o tyle ciekawsza i bardziej 

skomplikowana wydaje się antropomorficzna optyka. Wymagała ona wyzbycia się lęku i 

pozostawienia jedynie fascynacji jako elementu konstytuującego stosunek do wampirów. 

Dotyczy to zwłaszcza kobiet, gdyż to one częściej wikłają się w paranormalne 

romanse
1042

 z przedstawicielami obcego gatunku. Takie relacje mogą mieć charakter 

                                                           
1039

 E. Schuck, Re-masculating the Vampire: Conceptions of Sexuality and the Undead from Rossetti's 

Proserpine to Meyer's Cullen, [w:] “LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from 

Claremont Graduate University”, 2013, vol. 2, s. 2. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1025&context=lux 

(dostęp z dnia: 27 III 2022 r.). 
1040

 A. Gemra, Oo gotycyzmu…, dz. cyt., s. 207. 
1041

 Taż, Piękne, pożądane, przerażające: Lamia i Lilith, [w:] „Literatura Ludowa” 2008, nr 4/5, s. 13. 
1042

 Jest to także nazwa gatunku, który Leigh M. McLennon definiuje jako połączenie elementów fantasy, 

horrorów, thrillerów, w obrębie których rozwija się związek postaci z dwóch różnych rzeczywistości. 

https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1025&context=lux
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głównie erotyczny, jak np. w cyklu Strażnicy wieczności Alexandry Ivy, w którym 

kolejne bohaterki poddają się uroki wampirycznych kochanków lub zdecydowanie 

bardziej platoniczny. W pierwszym modelu uwypuklona zostaje atrakcyjność mężczyzny, 

sprowadzonego nierzadko do przedmiotu zaspokajania potrzeb i fantazji
1043

, drugi zaś 

podkreśla romantyczny wymiar miłości, a jego najpełniejszą realizację odnajdziemy w 

sadze Zmierzch Stephanie Meyer z 2005 roku. Protagonistka powieści, zwyczajna, 

niczym niewyróżniająca się siedemnastolatka Bella Swan zakochuje się w wampirze 

Edwardzie Cullenie. Ich relacja przechodzi przez kolejne etapy: zaintrygowanie, 

fascynację, zauroczenie i dojrzałe uczucie, które redefiniuje pojęcie „wiecznej miłości”. 

Wampir nie potrafi kochać przez chwilę, swoje serce oddaje na zawsze, co ukazuje 

kolejną pozytywną cechę Cullenów i im podobnych – wykazują się niezwykłą stałością, 

tak w uczuciach, jak i postanowieniach. Założyciel wampirzej rodziny, Carlisle, 

zdecydował się zrezygnować z picia ludzkiej krwi w imię dobra ludzkości, a żona i 

przybrane dzieci, choć nie zawsze bez walki, poddali się temu nakazowi. Nie kierowała 

nimi obawa o ujawnienie ich tożsamości, lecz altruistyczny stosunek do ludzi, którymi 

sami niegdyś byli. Moralny imperatyw dbania o ludzkie dobro (Edward chroni Bellę i jej 

rodzinę, Carlisle jest lekarzem) kształtuje tożsamość nowej generacji wampirów, 

pragnących koegzystować z ludźmi, choć równocześnie, obawiając się ich reakcji, 

pozostawać w ukryciu. 

 

                                                                                                                                                                             
Badaczka podkreśla także, że brak jest precyzyjnych granic i wyznaczników romansu paranormalnego 

(metafizycznego), czego źródłem jest niewyczerpujące krytyczne omówienie tekstów tworzących korpus 

gatunkowy. Zob. L. M. McLennon, Definiując urban fantasy i romans paranormal- 

ny. Przekraczanie granic gatunków, mediów, a także siebie i innych w no- 

wych nadprzyrodzonych światach, tłum. K. Olkusz, [w:] „Creatio Fantastica. Zagadnienia i Problemy 

Fantastyki” 2008, nr 58, s. 65-95. Do najpopularniejszych, obok Zmierzchu, realizacji romansu 

paranormalnego należą Pamiętniki wampirów L. J. Smith i Błękitnokrwiści M. de la Cruz. 
1043

 Zob. K. Olkusz, Rozbieranie wampira. Erotyczne imaginacje i seksualne fantazje w romansach 

paranormalnych /metafizycznych (na wybranych przykładach), [w:] „Orbis Linguarum” 2015, vol. 43, s. 

415-425. 
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(Już nie) mroczny przedmiot pożądania –wampir Stefan Salvatore (Paul Wesley)  

w adaptacji Pamiętników wampirów Lisy Jane Smith. 

 

 

Ukochany protagonistki cyklu Meyer reprezentuje wszystkie pożądane męskie 

cechy – jest troskliwy, odważny, wrażliwy, a do tego przystojny i silny. Wykreowany na 

melodramatycznego kochanka, podbił serce Belli i serca milionów nastolatek na całym 

świecie nie tylko swoim perfekcyjnym wyglądem i szarmanckim zachowaniem, ale 

również swoim niedopasowaniem do świata. Edwardem targają moralne rozterki, brzydzi 

się zabijaniem, nie chce skrzywdzić zaślepionej, jego zdaniem, miłością dziewczyny. 

Cierpienie z powodu własnego statusu czyni z niego postać tragiczną, a tym samym 

ciekawszą dla odbiorców. I chociaż demoniczny superbohater
1044

 jawi się jako idealny 

partner, to stanowi także swoistą antytezę wampiryzmu, gdyż odrzuca cechy 

dystynktywne swojej natury, takie jak picie krwi czy skorelowane z nim pożądanie 

erotyczne
1045

. Być może jednak do opisania postaci Edwarda potrzebne jest nowe pojęcie 

– „nadwampira” – istoty łączącej w sobie najszlachetniejsze rysy charakteru człowieka i 

nadnaturalne zdolności, wykraczające daleko poza zestaw umiejętności przeciętnego 

krwiopijcy (jak np. możliwość poruszania się w dzień czy czytania w myślach), a także 

predylekcję do romantyzowania uczuć.  

Mnogość pozycji i ujęć tematu na przestrzeni ponad stu lat (gdyż prawdziwa 

kariera wampira rozpoczęła się wraz z premierą Draculi Brama Stockera) doprowadziło 

do stopniowego wyczerpywania żywotności motywu. Stadium swoistego kryzysu 

gatunku towarzyszy zawsze humorystyczne podejście do niego, gdyż „parodie pojawiają 

                                                           
1044

 Cechy takie niezwykła siła, szybkość czy wyostrzone zmysły czynią go podobnym hollywoodzkim 

realizacjom motywu nadczłowieka. 
1045

 M. Wolski, Wampir…, dz. cyt., s. 203. 
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się na ogół wtedy, gdy gatunek musi się bronić przed degradacją i śmiercią
1046

”. 

Komediowe realizacje nie wprowadziły do figury krwiopijcy żadnego novum, gdyż 

parodia jako taka uwydatnia i hiperbolizuje jedynie pewne cechy obiektu, nie wychodząc 

poza obszar wyznaczony przez niego
1047

. Przetwarzając natomiast materiał źródłowy, w 

tym przypadku ludowe, stereotypowe, a wreszcie literackie wyobrażenia o wampirach, 

wchodzi w dyskusję z tradycją i rozpoczyna intertekstualną grę z czytelnikiem, który sam 

musi wychwycić, jaki aspekt został poddany parodystycznemu zabiegowi. 

Najwdzięczniejszym materiałem dla twórców parafraz powieści wampirycznych okazał 

się Zmierzch, na fali popularności którego powstało wiele  pozycji, między innymi Zmrok 

Harvarda Lampoona. Historia, opowiadająca o nastolatce Belli Goose, poszukującej 

„swojego” wampira, a zakochującej się we flegmatycznym i ponurym Edwarcie 

Mullenie, który, jak na złość, okazuje się być tylko człowiekiem, odbija wykreowaną 

przez Meyer rzeczywistość w krzywym zwierciadle, odwracając, uznawaną już 

stereotypową, rolę romantycznego kochanka – wampira. 

Jakub Rawski zwraca uwagę na inne kierunki interpretacji utworów traktujących o 

krwiożerczych bohaterach, między innymi polityczny i queerowy
1048

. Ten pierwszy 

konweniuje zwłaszcza z tekstami, w których wampiryzm jest swoistą odmianą choroby, 

rozprzestrzenia się jak epidemia, np. Jestem legendą Richarda Mathesona i stanowi 

zawoalowaną aluzję do komunizmu. Interpretacje w nurcie gender i queer, choć 

popularne w ostatnich latach, nie stanowią novum – homoerotyzm od zawsze wpisany był 

w fantazmat wampira, jako że ten w swojej pierwotnej formie („nieskażonej” 

późniejszymi, wariantywnymi literackimi i filmowymi wcieleniami) był istotą, której płeć 

pozostawała nieważna – co prawda dziedziczył ją po poprzednim, ziemskim życiu, 

jednak funkcje fizjologiczne ulegały zatrzymaniu. Kulturowo wampir jest połączeniem 

cech męskich i żeńskich, a także wypieranych z powodów społecznych i różnych 

ograniczeń pociągów i upodobań. Staje się podmiotem, skupiającym w sobie, niczym w 

soczewce, swojską obcość i niesamowitość
1049

. 

 

 

 
                                                           
1046

 M. Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980, s. 355. 
1047

 Zob. A. Helich, Jak rozpoznać pastisz (i odróżnić go od parodii), [w:] „Zagadnienia Rodzajów 

Literackich”, Łódź 2014, nr LVII, z. 2, s. 29-30. 
1048

 J. Rawski, Kierunki interpretacji…, dz. cyt., s. 34-38. 
1049

 J. Rawski, Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach współczesnej kultury 

wampirycznej, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie”, Wrocław 2014, nr 54, s. 61. 
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7.2. Współczesne wampiry polskie na wybranych przykładach 

 

W rozmowie z Piotrem Najsztubem Maria Janion stwierdziła, że „w historii 

wampirów odnajdujemy nas samych
1050

”, co oznacza, że figura krwiopijcy, upiora, 

wąpierza, demona, czy jakkolwiek inaczej go nazwać, zmienia się wraz z epokami, 

ewoluuje i dostosowuje się do rzeczywistości. Ta postmodernistyczna jest zjawiskiem 

złożonym i niełatwym w definicji, zarówno ze względu na ramy czasowe
1051

, wielość jej 

aspektów, jak również samą ideę, sytuującą ją w kontrze do tego, co zrozumiałe, jasne, 

klarowne i deifniowalne
1052

. Według Zygmunta Baumana postnowoczesność stanowi 

wypadkową różnych elementów, rozwijających się niezależnie od siebie, co skutkuje 

brakiem harmonii i stabilizacji
1053

. W świecie pozbawionym równowagi brakuje spójnego 

systemu wartości, doprowadzając do moralnego relatywizmu
1054

. Tworzone w nim 

hierarchie są kruche i niezdolne do przetrwania próby czasu, chaos pogłębiają spory 

przedstawicieli sprzecznych ze sobą ideologii
1055

. Linearyzm poprzednich epok uległ 

zniszczeniu na rzecz fragmentaryczności i niedookreśloności. W filozofii perspektywa 

ponowoczesna skupia się na szukaniu przemian w stosunku do modernizmu, pęknięć w 

jego spójnej wizji świata
1056

. W literaturze, która wyczerpała dotychczasowe środki 

wyrazy i motywy, rozpoczynają się procesy intertekstualnych odniesień, gier z 

konwencją, przenikania się fikcji z prawdą i nasycania tekstów ironią
1057

. Kultura 

postmodernizmu, hołdująca pluralizmowi, zabiera głos nadrzędnemu interpretatorowi i 

oddaje go jednostce, która sama może stanowić o sobie
1058

. Zmiana skali z makro na 

mikro pozwala dotrzeć do indywidualnej osoby i poznać jej punkt widzenia, podkreśla też 

wyjątkowość i oryginalność. W takiej rzeczywistości, naznaczonej załamaniem się 
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 Wampir jest w każdym z nas. Rozmowa Marii Janion z Piotrem Najsztubem, [w:] „Przekrój”, nr 29, 

2003, s. 60. 
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 Np. angielski socjolog Anthony Giddens uważa, że ponowoczesność zawistni dopiero, gdy wyczerpie 

się nowoczesność. Jego zdaniem na razie można zaobserwować jedynie wybrane aspekty przyszłej epoki, 

między innymi demilitaryzacja, uczłowieczenie technologii czy powszechna demokracja. Zob. A. Giddens, 

Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków 2008, s. 37. 
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 A. Kunce, Tożsamość i postmodernizm, Warszawa 2003, s. 14. 
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 Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno- -

kulturoznawczej, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1991, s. 10. 
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 M. Matysek, Ponowoczesność – porzucony projekt, czyli o upłynnianiu świata nowoczesnego. 

Spojrzenie Zygmunta Baumana, [w:] Nowoczesność po ponowoczesności, pod red. G. Dziamskiego. Poznań 

2007, s. 26. 
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 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. T. Kunz, Kraków 2011, s. 243. 
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 A. Kunce, Tożsamość…, dz. cyt., s. 13. 
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 Tamże, s. 12. 
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 M. Dąbrowski, Postmodernizm: fakty i znaki zapytania, [w:] „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. 

Adama Mickiewicza” 1995, nr 30, s. 7.  
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stałych odniesień w kulturze, figura wampira musiała ulec przeobrażeniom i odciąć się od 

utartych wzorców, tak ludowych, jak i literackich.  

Wydaje się, że w postmodernistycznym świecie nie ma miejsca na tajemnice, 

gdyż wszystkie zostały już wyjaśnione i opisane. Współczesny wampir nie stanowi już 

zagadki, ani dla czytelnika, ani dla samego siebie. Nie wiadomo, jaką świadomość 

własnej egzystencji i ontologii miały słowiańskie upiory, powstające nocami z grobów 

i napadające podróżnych lub powracające do domów. Najprawdopodobniej sterowała 

nimi jakaś zewnętrzna moc, którą można interpretować na wiele sposobów, np. jako 

działalność Szatana. Wolę gubienia mężczyzn, jaką wykazywały się wampiryczne 

kobiety, można motywować niezależną od nich siłą, przynależną naturze kobiety, zaś 

powroty Jasieńka z zaświatów – pasją miłości. Współcześni bohaterowie wampiryczni 

obdarzeni są nie tylko świadomością istnienia, ale też szczegółową wiedzą na temat 

swojego gatunku. Posiada ją Regis, a właściwie Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, 

arystokrata w stworzonej przez Sapkowskiego wampirzej hierarchii (przedstawicielkami 

niższych gatunków są między innymi bruxy i mule
1059

). Dołącza on do Geralta w trzecim 

tomie sagi i staje się najwierniejszym towarzyszem, przewartościowując całkowicie 

wyobrażenie o wampirach zarówno czytelników, jak i postaci wewnątrz świata 

przedstawionego. Regis zdaje sobie sprawę, jaką opinię wśród ludzi ma jego gatunek, ale 

nie zgadza się z nią i tłumaczy swój status członkom drużyny wiedźmina: 

 

Wierzycie, że wampir jest groźny tylko w nocy, pierwszy promień słońca obraca go w proch. 

U podstaw mitu, ukutego przy pierwotnych ogniskach, leży wasza solarność, to znaczy ciepłolubność 

i rytm dobowy, zakładający aktywność dzienną. Noc jest dla was zimna, ciemna, zła, groźna, pełna 

niebezpieczeństw, wschód słońca oznacza zaś kolejne zwycięstwo w walce o przetrwanie, nowy dzień, 

kontynuację egzystencji. Światło słoneczne niesie jasność i ciepło, ożywcze dla was promienie słońca niosą 

zagładę wrogim wam monstrom. Wampir rozpada się w popiół, troll ulega petryfikacji, wilkołak 

odwilkołacza się, goblin umyka, zasłaniając oczy. Nocne drapieżniki wracają na swe leże, przestają 

zagrażać. Aż do zachodu słońca świat należy do was. Powtarzam i podkreślam: mit powstał przy 

pradawnych obozowych ogniskach. Obecnie jest tylko mitem, bo oświetlacie i ogrzewacie już swoje 

siedziby; choć wciąż rządzi wami rytm solarny, zdołaliście zaanektować noc. My, wyższe wampiry, też 

odeszliśmy nieco od naszych pierwotnych krypt. Zaanektowaliśmy dzień. Analogia jest pełna
1060

. 

 

 

Wypowiedź Regisa ukazuje paralelność rozwoju ludzi i wampirów, ale też 

przenikanie się ich domen – noc stała się bezpieczna dla człowieka, dzień – dla 

krwiopijcy. W ten sposób oba gatunki zbliżyły się do siebie i dlatego Regis może być 

równoprawnym partnerem Geralta. Sam stanowi zaprzeczenie fantazmatu – nie musi pić 
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krwi, nie obawia się światła słonecznego, nie ranią go srebro czy czosnek. Co więcej, jest 

on życzliwy, pomocny, inteligentny i odważny – zestawienie tych cech w połączeniu z 

wiadomością, że jest on wampirem, szokuje jego towarzyszy i wprowadza dysonans 

poznawczy. Wyjaśnienie Regisa, jakie cechy posiadają jego pobratymcy, ma na celu 

demitologizację postaci upiora, a równocześnie, na gruzach starego, kreuje nowy mit. 

Wampir ludowy ulega „przewartościowaniu (…), przestaje być personifikacją 

podświadomych lęków i przeistacza się w postać pozytywną
1061

”. 

Wyjaśnienia Regisa stanowią odpowiedź na stereotypowe myślenie ludzi 

o wampirach. Przedstawia przyjaciołom fakty, gdyż zależy mu na ich opinii. Z innych 

powodów wampiryzm przedstawia Marek, bohater cyklu Wampir z… Andrzeja Pilipiuka. 

Gdy świeżo przemieniona Gosia nie wie, co się z nią dzieje, pomaga jej, tłumacząc 

zawiłe meandry jej nowego stanu: 

 

A co tu dużo tłumaczyć – zirytował się. – Popełniłaś samobójstwo. Sądząc po tej uroczej bruździe 

wisielczej, powiesiłaś się. Dziś obudziłaś się w trumnie, wyszłaś z grobu, otumaniona wsiadłaś do tramwaju 

i pojechałaś do domu.  

(…) 

- I oczywiście nie żyjesz. Oboje nie żyjemy. Jesteśmy bytami bionekrotycznymi. 

- Co to znaczy, że nie żyję? – wściekła się. – Co za pierdoły pan wygaduje!? 

- Oż, w mordę – westchnął cieżko. – Popatrz tylko na siebie. Blada jesteś jak ściana, bo serce nie 

bije i nie ma krążenia. Twoja skóra jest zimna, no tak dokładniej to ma temperaturę ciut wyższą niż 

otoczenie. Jakieś przemiany chemiczne wewnątrz generują trochę ciepła. Dzięki temu nie zamarzamy zimą, 

choć palce potrafią na mrozie nieźle zesztywnieć
1062

. 

 

Wampiry Pilipiuka zachowują wiele cech, które przez wieki nałożyły się na 

ludową wizję upiora: nie mają odbicia w lustrze, nie rzucają cienia, posiadają ostre kły, 

obawiają się czosnku, srebra, krzyża i święconej wody. Równocześnie, przynajmniej 

przez pierwsze kilkadziesiąt lat, mogą swobodnie poruszać się w świetle dnia i zachowują 

w pełni ludzki wygląd. Licealistka Gosia, ślusarz Marek czy hrabia Xawery to postaci 

silnie stereotypowe, noszące wszystkie cechy fantazmatu nawarstwione przez lata 

funkcjonowania figury wampira w kulturze popularnej (np. wyobrażenie Gosi 

o wampirach jako arystokracji), a wpisanie ich w komunistyczną rzeczywistość daje 

parodystyczny efekt: oto istoty z mitów i legend współtworzą socjalizm, wyśmiewając 

wiktoriańskie cechy literackich i filmowych krwiopijców: 
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Patrząc dialektycznie, w procesie budowy nowej socjalistycznej rzeczywistości nawet wampir 

musi ponieść pewne ciężary dla dobra ogółu. 

 - A to wszystko mieliśmy dzięki umiejętnościom toczenia i frezowania – podjął Marek. – Raz jak 

dorobiłem brakujący tłok do silnika amerykańskiego spychacza, to mnie to Orderu Pracy zgłosili, bo 

uratowałem całą budowę przed zawaleniem planu! Moje zainteresowania są szlachetne i pożyteczne! 

- No, nie wiem… - bąknęła [Gosia]. – Moim zdaniem, wampiry powinny myśleć. No, o czymś 

bardziej wzniosłym. O najsubtelniejszych porywach ludzkiego ducha. O genialnych ideach porywających 

tłumy – zapaliła się. 

 - Gadali nam o tym polityczni na szkoleniach ideologicznych. Ale marksizm jakoś zawsze 

wydawał mi się kompletnie jałowy intelektualnie – wyznał ślusarz (WzM-3, 44). 

 

Wampirom u Pilipuka, pomimo silnego skonwencjonalizowania, udało się wtopić 

w społeczność ludzi – pracują, chodzą na wiece i szkolenia. Za wszelką cenę chcą 

pozostać anonimowi, aby uniknąć kłopotów z milicją i wieść spokojną egzystencję. W 

tym celu opracowali specjalne „zasady BHP” wampiryzmu, mówiące między innymi o 

wypijaniu nie więcej niż czterech kropli krwi ofiary. Pomimo wmieszania się więc 

między ludzi pozostali oni drapieżcami o silnym instynkcie łownym. Polowanie na ludzi 

nie jest, z ich perspektywy, zachowaniem niemoralnym, w przeciwieństwie do zabijania 

zwierząt. Zwyrodnieniem nazywają „wampirzy wegetarianizm”, uprawiany przez 

amerykańską rodzinę Coollenów, będących oczywistym nawiązaniem do bohaterów 

powieści Stephanie Meyer: 

 

 - Zasrani rzeźnicy! – burknął Xawery. – Lepiej, żebyś nigdy ich nie spotkała. Wampiry sadyści! 

Wysysają nie ludzi, ale niewinne zwierzątka! Szczeniaczki, kotki, jagniątka, sarenki… A że krew zwierzęca 

ma kiepską kaloryczność, to kasują tych sarenek po kilka tygodniowo na głowę. (…) Ohydni kłusownicy! 

(WzM-3, 49). 

 

 

Cykl Wampir z… jest więc nie tylko satyrą na wyobrażenie wampira (i PRL-u) w 

ogóle, ale także na jego poszczególne realizacje. W rzeczywistości ataki owych groźnych 

drapieżców są dla ludzi całkiem nieszkodliwe, gdyż zadawane przez nich rany szybko się 

zabliźniają, a zawarta w ślinie  usuwa wspomnienia ostatnich czterech minut, co 

powoduje, iż ofiara nie ma świadomości tego, co się wydarzyło. Inną, mroczną stronę 

natury wampirów prezentuje Magdalena Kozak w trylogii o nocarzach (Nocarz, Renegat, 

Nikt). W uniwersum tym krwiopijcy podzieleni są na dwie frakcje – część z nich 

pozostała przy praktykowanych od wieków zwyczajach polowań na ludzi, część zaś 

zdecydowała się żywić krwią syntetyczną. Główną pobudką tej drugiej grupy jest 

pragnienie asymilacji z ludzkością, których wartości przejęli i zaadaptowali na własny 

system aksjologiczny: 
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Nie chcemy zabijać – mówi w pewnej chwili Ultor. – Nie musimy zabijać. Właśnie ta nasza 

słabość jest naszą siłą. Strach rodzi nienawiść. Nie zamierzamy budzić nienawiści. Chcemy żyć razem 

z ludźmi, na wspólnej ziemi. Chcemy im pomagać z całych sił. Ale by czuli się przy nas bezpieczni, muszą 

wiedzieć, [...] że zabijanie przychodzi nam z najwyższym trudem. I jest prostą drogą do własnego 

unicestwienia
1063

. 

 

 

Nocarze, elitarna jednostka wampirów, walczą o zachowanie pokoju pomiędzy 

rasami, broniąc ludzi przed swymi pobratymcami, którzy odmówili przejścia na nowy 

system żywienia, czyli renegatami. Są altruistami i w imię swoistej miłości do ludzi 

wyrzekli się części swojej prawdziwej natury. Takie samo podejście cechuje Regisa, 

który „doskonale upodabnia się do człowieka, i to od lat” (Cho, 281), czyli potrafi 

funkcjonować w społeczności ludzi na równych im zasadach. Umiejętność tę zawdzięcza 

między innymi empatii i obserwacji, którą prowadzi z perspektywy istoty z zewnątrz. 

Wampirzy arystokrata w uniwersum Sapkowskiego „dobrze rozumie ludzkie zachowania 

właśnie dzięki temu, że żyje poza społecznością
1064

” i potrafi się wobec niej 

zdystansować. Zaskoczenie pozostałych bohaterów faktem, iż Regis jest wampirem 

świadczy nie tylko o zrównaniu statusów jego i ludzi, ale wręcz o przewyższeniu 

człowieka w aspekcie etycznym. Wampiry dwudziestego pierwszego wieku symbolicznie 

porzuciły ciemność – czas lunarny zamieniły na solarny, wyszły z pieczar, krypt i trumien 

i zamieszkały w zwyczajnych domach jednorodzinnych i blokach z wielkiej płyty. Tym 

samym stały się bliższe człowiekowi niż kiedykolwiek wcześniej, jednak utrata cech 

odróżniających ich od niego nie zwiększa, tak jak w przypadku lorda Ruthwena, 

potencjalnego niebezpieczeństwa, gdyż wampir stracił też znaczną część pierwiastka zła. 

Terzieff-Godefroy pokonuje swoje instynkty i wyrzeka się części swojej natury, jest więc 

prawdziwym herosem, który pragnie, „by wiedźmin wypełnił swoją misję, odnalazł Ciri 

i ocalił w ten sposób świat
1065

”. Dzięki niemu – istocie funkcjonującej poza ludzkimi 

kategoriami moralności - Geralt, a wraz z nim czytelnik, rewiduje swoje sądy na temat 

człowieczeństwa.  „W ten sposób wampir staje się na swój sposób strażnikiem czystych, 

nieweryfikowalnych czy wręcz ostatecznych wartości – takich jak dobro, prawda, 

przyjaźń czy honor – wobec zepsucia i fałszu reprezentowanego przez ludzi, którzy 
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zwykli być stereotypowo predestynowani do pełnienia ról istot dobrych i szlachetnych, 

choć w rzeczywistości są od tego odlegli
1066

”. 

W kreacji wampira Sapkowski odwołuje się do pierwotnego wyobrażenia o tej 

istocie osadzonego w tradycji ludowej. W Chrzcie ognia pojawia się definicja, 

wywodząca się z funkcjonującego w uniwersum folkloru: 

 

Wampir — upiór, jest człowiek zmarły, przez Chaos ożywiony. Pierwsze życie utraciwszy, 

drugiego w nocnej porze używa. Wychodzi z grobu przy świetle księżyca i jeno za śladem jego promieni 

postępować może; napada śpiące dziewczęta lub młodych parobczaków, których nie przebudziwszy, krew 

ich słodką ssie (Cho, 160). 

 

Zostaje ona przywołana po to, by poddać ją dekonstrukcji – Regis nie ogranicza 

swojego funkcjonowania do czasu lunarnego, nie zabija i nie wypija krwi. Jego postać 

stanowi rodzaj gry z konwencją ludową na dwóch poziomach -  rzeczywistości lite- 

i pozaliterackiej. Łatkę upiora od wieków przyczepiano osobnikom wyróżniającym się w 

grupie, postmodernizm zaś oddaje głos słabszym, działając w służbie równouprawnienia i 

tolerancji dla inności
1067

, dlatego wampir ponowoczesny przezwycięża swoje 

ograniczenia, jak np. Milena z dylogii Izabeli Degórskiej Pamięć krwi z 2011 roku. 

Młoda dziennikarka, przemieniona w wampirzycę, nie obawia się światła słonecznego ani 

religijnych symboli, ma niezwykłe zdolności regeneracyjne, widzi też aurę ludzi. 

Osobniki przez stulecia pogardzane, odpychane zaczęły fascynować, a wreszcie zaczęły 

górować nad człowiekiem, chociaż nie pozostały całkowicie wolne od jakichkolwiek 

słabości. Regis przyznaje, że w przeszłości oddawał się praktyce picia krwi, co 

doprowadzało go do niekontrolowanych i opłakanych w skutkach zachowań: 

 

No i była zabawa – powie Regis. – Hulanka i swawola, biba i popijawa, w każdą pełnię księżyca 

latało się do wsi i piło, z kogo popadło. Najpaskudniejszą, najgorszego gatunku… hmm… ciecz. Nie 

czyniło nam różnicy, z kogo, byle… hmmm… hemoglobina… Bez krwi nie ma wszak zabawy! Do 

wampirek też jakoś śmiałości się nie miało, nim się nie łyknęło. […] Niekiedy jak się poszło w cug, to trzy, 

cztery noce nie wracałem do krypty. Śmieszna dawniej ilość… płynu pozbawiała mnie kontroli, co nie 

przeszkadzało w kontynuowaniu imprezy. […] Później – ciągnął Regis – wystąpiły alarmujące objawy. 

Zabawa i towarzystwo zaczęły pełnić rolę absolutnie drugorzędną. Zauważyłem, że mogę się bez nich 

obyć. Wystarczająca i naprawdę ważna stała się krew. […] Zacząłem wreszcie robić rzeczy 

niedopuszczalne, absolutnie nieakceptowalne, takie, jakich nie robi żaden wampir (Cho, 284-286.). 

 

 

Krew w wiedźminskim uniwersum stanowi dla wampirów ekwiwalent alkoholu, 

jej wysysanie zaś prowadzi do uzależnienia – choroby, tym samym przechodzi ze sfery 
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sacrum do profanum. Umożliwia także czytelnikowi lepsze zrozumienie bohatera, który 

boryka się z problemami w istocie bardzo ludzkimi. Sapkowski sprytnie wprowadził do 

konstrukcji swojego powieściowego wampira aspekt picia krwi, nie dodając mu 

diaboliczności – robią to wampiry o słabej woli, owładnięte chorobliwą pokusą, nie jest 

to więc cecha stała i immanentna gatunku. Uzależniające działanie krwi występuje także 

w trylogii Magdaleny Kozak. Ma ona podwójną funkcję – ożywczą, dzięki hemoglobinie, 

która umożliwia pracę narządów oraz narkotyczną, spowodowaną mieszaniną różnych 

hormonów. Co istotne, smak i działanie krwi zależy od uczuć danej osoby, dlatego 

szczególnie pożądanymi emocjami są strach i podniecenie, najsilniej wpływające na 

wampira: 

 

Krew człowieka ma w sobie pełno substancji działających narkotycznie. Adrenalina, 

noradrenalina, serotonina, oksytocyna, wazopresyna, angiotensyna, kortyzol, cholera wie co tam jeszcze. 

Do tego w różnych konfiguracjach, zależnie od samopoczucia ofiary. Inaczej smakuje i działa krew 

człowieka wystraszonego, inaczej podnieconego… A im silniejsze uczucia, tym wyższy poziom różnych 

substancji we krwi i co za tym idzie, mocniejsze działanie narkotyku
1068

. 

 

 

Biologiczne wyjaśnienie przymusu picia krwi redukuje tę część fantazmatu, która 

wskazywała na potworność wampira i związki z diabłem i zbliża go do człowieka. 

Pozbawiony odurzających substancji odczuwa fizyczny ból, który jest „niczym cios 

w splot słoneczny, taki, co zapiera dech
1069

”. Objawom fizjologicznym towarzyszy 

„potworny, oślizgły lęk przed czymś niewyjaśnionym, irracjonalnie groźnym, takim, co 

się czai w ciemnym pokoju tuż za plecami, kiedy nie można się odwrócić (Ren, 34)”. 

Następuje tu istotne odwrócenie ról – to wampir odczuwa strach, człowiek zaś jest tym, 

od którego zależy jego kondycja, a także całe istnienie, ma więc w pewnym sensie 

przewagę, a z pewnością jest istotą doskonalszą. 

We współczesnej literaturze pojawił się także wątek wampiryzmu jako choroby 

toczącej nie ciało, lecz umysły. Powieść Letni dom wampirów Bogdana Loebla z 1987 

roku opowiada o dwóch rodzinach, które spotykają się w domku letniskowym, by 

nakręcić horror o wampirach na festiwal filmów amatorskich, co staje się jedynie 

pretekstem do międzymałżeńskich romansów i nadmiernego spożycia alkoholu. Historię 

poznajemy z perspektywy Jasia, około jedenastoletniegoo chłopca, dla którego większość 

dziejących się tego lata wydarzeń, włącznie z erotyczną fascynacją kilka lat starszą 
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Małgosią, ma charakter dziwaczny i niezrozumiały. Prawdziwym horrorem jawi się 

otaczająca go rzeczywistość, wampirami zaś – nienawidzący się rodzice i ich zakłamani 

znajomi: 

 

Nie potrzebowali mnie. Mogło mnie tu nie być. Dla nich może byłoby lepiej, gdyby mnie istniał, 

bo chyba im zawadzałem.  

Może to łyk mojej pierwszej w życiu wódki sprawił, że czułem się jak śmieć, który powinien 

spocząć w kuble pospołu z resztkami z kolacji, już kiedyś tak było, że chciałem umrzeć, żeby tatuś i 

mamusia zapłakali nade mną, ale teraz naprawdę byłem gotów wyjść domu i więcej nie wrócić
1070

.  

 

 

Wcielający się w role wampirów aktorzy zaczynają stopniowo ulegać przemianie i 

utożsamiają się z odgrywanymi postaciami, co zbiega się w czasie z wtargnięciem do 

domku nieproszonych gości – grupki młodych mężczyzn, którzy wprowadzają własną 

grę, mającą na celu upokorzenie wypoczywających rodzin. Zmuszając poszczególne 

osoby do urągających zachowań, ukazują prawdziwą twarz – zarówno swoją, jak i na 

pozór porządnych rodzin i ostatecznie doprowadzają do tragedii – jeden z letników zabija 

intruzów, a następnie sam ginie.  

Relacje międzyludzkie w historii Loebla ulegają degrengoladzie – Jaś nie może 

ufać rodzicom, małżonkowie i przyjaciele oszukują się, wciągając w swoją grę dzieci, 

pozbawieni zasad mężczyźni znęcają się nad nieznajomymi. Atmosfera moralnego 

rozkładu sprawia czytelnikowi dyskomfort i tworzy z powieści pozornie obyczajowej 

powieść grozy, w której zwykli ludzie stają się prawdziwymi bestiami. Będący 

synonimem okrucieństwa i etycznego odrętwienia wampiryzm okazuje się zaraźliwy – 

zarówno Małgosia, jak i Jaś i jego mama zostają zainfekowani i, prawdopodobnie, 

skazani na wynikającą z wynaturzonych zachowań dehumanizację. 

Polskie wampiry narodzone w okolicach i po 1989 roku oderwały się od swoich 

ludowych korzeni i pierwotnej literackiej funkcji. Z horroru przeniknęły do powieści 

sensacyjnych, fantasy, historycznych i obyczajowo-komediowych. Przestały straszyć, 

a zaczęły bawić, intrygować i skłaniać do refleksji, gdyż, jako istoty złożone i z natury 

funkcjonujące w rzeczywistości granicznej, zawierają w sobie mnogość sensów i znaczeń 

oraz kumulują ludzkie lęki i pragnienia. Będąc w pewnym sensie odbiciem człowieka i 

jego miejsca w świecie, wampir zapewnił sobie trwałe miejsce w kulturze, wśród 

motywów nieodmiennie powracających w kolejnych epokach. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

 

 

Wampir jest obecny w naszej rzeczywistości od zarania dziejów – nie tylko 

w mitach i opowieściach, ale, poprzez popkulturowy przekaz, w codziennym życiu. 

Funkcjonuje w zbiorowej świadomości i zbiorowej wyobraźni, symbolizując to, co często 

wyparte, niechciane, społecznie nieakceptowane. Utwory o tematyce wampirycznej 

zatem wpisywały i wpisują się w dominujący w danej epoce dyskurs, wskazują stopień 

nachylenia zainteresowań twórców i czytelników zjawiskami paranormalnymi i 

fantastycznymi, folklorem, ale też zagadnieniami obłożonymi tabu: śmiercią, patologiami 

seksualnymi, praktykami związanymi z krwią. Niesłabnąca popularność figury wampira 

świadczy o zapotrzebowaniu na istotę, którą można obciążyć własnymi fascynacjami i 

lękami, na swoisty „wentyl”, umożliwiający bezpieczną sublimację skrywanych tęsknot, 

pragnień i niepokojów. Ukrywające się przed światłem słonecznym, a więc w ludowym 

rozumieniu niemoralne, złe istoty stanowi nietracącą na aktualności metaforę 

wewnętrznego rozdarcia pomiędzy nocą i dniem, świętością i profanacją.  

To pęknięcie uwidacznia się także w wieloznacznej symbolice krwi, związanej, w 

przewrotny sposób, zarówno z życiem, jak i śmiercią, co sytuuje wampira 

w ambiwalentnej do człowieka pozycji. Nie jest on umarły, lecz nie jest też żywy; 

egzystuje poza wszelkimi normami świata ludzi, w wymiarze trudnym do wyobrażenia. 

Czas go nie dotyczy, nieśmiertelność zaś to błogosławieństwo i przekleństwo. 

Pozbawiony sił witalnych, łaknie krwi, umożliwiającej mu namiastkę ludzkiej 
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„normalności”. Odpycha odrażającym wyglądem i pociąga nieokiełznaną transgresją: 

przekracza normy społeczne, moralne, granice biologii i religii. 

W istoty zawieszone pomiędzy światami wierzono od czasów starożytnych i to 

pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Zazdrość żywym i pożywianie się krwią 

przerażały, dlatego każda społeczność wytworzyła szereg praktyk, mających na celu 

zabezpieczenie się przed powrotami umarłych lub też przed ich pośmiertną przemianą. W 

samej Polsce sposób tych było bardzo wiele, a profilaktyka opierała się na dwóch filarach 

– fizycznym unieruchomieniu ciała i praktykach magiczno-religijnych, wśród których 

najpopularniejszymi były odwrócenie twarzą do ziemi, skrępowania rąk i nóg bądź, w 

bardziej drastycznym wariancie, dekapitacja
1071

. Oprócz „klasycznego” upiora, na 

terenach Polski grasowały także inne istoty o wampirycznym charakterze, takie jak 

strzyga/strzygoń (często z nim utożsamiane), wieszczy, zmora czy martwiec. Wspólną 

genezę wykazują także figury wilkołaka i czarownika/czarownicy, pozostające w kręgu 

postaci wrogich i szkodzących człowiekowi. 

Popularność motywu wampirycznego w literaturze wykorzystało kino, angażując 

krwiopijcę do filmów zarówno o tematyce epidemicznej, jak Nosferaru – symfonia grozy 

Friedricha Murnaua, jak również i romansowej (Dracula Toda Broniwnga 1930 roku z 

Belą Lugosi w roli głównej i wiele współczesnych realizacji). Dziesiąta muza zupełnie 

przewartościowała wizerunek wampira, czyniąc z niego amanta, rozdartego dylematami 

melancholika i superbohatera. Współczesne kino wampiryczne zdaje się podążać w 

dwóch głównych kierunkach – ukazania niezwykłych zdolności (gatunki fantasy i 

science-fiction, np. seria Underworld czy Morbius Daniela Espinosy z 2022 roku) i 

pogłębienia psychologicznego portretu (dramaty obyczajowe, np. szwedzki obraz Pozwól 

mi wejść Tomasa Alfredsona), chociaż pojawiają się również obrazy w komediowy 

sposób traktujące problemy współczesnych krwiopijców (np. dokumentalizowane Co 

robimy w ukryciu). Film rozpowszechnił także figurę femme fatale – drapieżnej, 

niezależnej kobiety, wysysającej  męską energię (np. postacie wykreowane przez Ritę 

Hayworth, Gretę Garbo czy Marlenę Dietrich. 

Kariera polskiego wampira literackiego rozpoczyna się na dobre w epoce 

oświecenia, chociaż już wcześniej pojawiały się utwory wzmiankujące o upiorach, np. 

fraszka Strzyga Wacława Potockiego. W osiemnastym wieku stosunek literatów do 

upiorów był zdominowany przez aspekt pedagogiczny – poprzez literaturę chciano 
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wyplenić uważany za niegodny zabobon wiary w grasujących na ziemi zmarłych. 

Rozprawiali się z nim m.in. Józef Maksymilian Ossoliński w Wieczorach badeńskich 

i Jan Bohmolec w Diable w swej postaci. Pamiętać jednak należy, iż nie wszyscy literaci 

podzielali tę postawę – część z nich nie odrzucała wiary w upioryzm całkowicie, tak jak 

jezuita Benedykt Chmielowski, który zwracał na uwagę na fakt stosunkowo słabych 

reperkusji wobec osób praktykujących czarną magię na terenach Rzeczpospolitej, co 

umożliwiało upiorom swobodniejsze działanie. 

Romantyzm nie odrzucił wampira, dostrzegając w nim figurę wyobcowania 

i szaleństwa, dwóch nośnych od końca osiemnastego wieku w Europie Zachodniej 

wartości. Zwrot ku ludowej mądrości i programowa wręcz niechęć wobec ograniczania 

poznania do naukowego jedynie sprawiły, że upiorom przyznano należne im miejsce 

wśród ważnych dla tradycji postaci. Zdolność transgresji, immanentna cecha 

wampiryczna, otwierała nowe możliwości poznania – nieograniczonego fizykalnymi 

barierami. W przypadku polskich wampirów dochodziło także przekonanie 

o indywidualności ludzkiego ducha, o czym gorliwie przekonywał Adam Mickiewicz 

podczas słynnych wykładów w Collège de France w Paryżu
1072

 

Współczesność powróciła do romantycznego postrzegania wampira. Znów 

stanowi on metaforę, wdzięczną, gdyż z jednej strony konkretną, a drugiej – bardzo 

pojemną znaczeniowo. Jest więc wampir dwudziestego pierwszego wieku odmieńcem, 

niezrozumiałym wyrzutkiem, jak w filmie Jima Jarmischa Tylko kochankowie przeżyją z 

2013 roku, homoseksualistą, buntownikiem i dziwakiem. Postmodernizm usankcjonował 

jego obecność w społeczeństwie, ale też pozwolił mu nabyć nowe, niespotykane dotąd 

cechy, przede wszystkim - ludzką moralność. Bohater wampiryczny nie musi już obawiać 

się dziennego światła, stronić od ludzi, a nawet żywić krwią – w pewnym sensie więc 

traci swą tożsamość, jednak ciągłe reinterpretacje, którym poddawany jest motyw, 

chronią go przed wyczerpaniem i śmiercią. Wydaje się, że jak długo ludzkość będzie 

potrzebować mrocznego alter ego, tak długo wampir pozostanie „żywy” i potrzebny. 

 Celem niniejszej pracy było przekrojowe ukazanie obrazów wampira-upiora w 

literaturze polskiej: jego powiązań z ludową tradycją, zależnością od zmieniających się 

epok i transformacji, ale też, poniekąd, „odczarowanie” stereotypu o braku dzieł 

wampirycznych na rodzimym gruncie. Postać żądnej krwi, spętanej niewolą śmierci 

i nocy istoty bowiem organicznie powiązana jest ze Słowiańszczyzną, a nawet 

                                                           
1072

 Za: M. Janion, Wobec zła, dz. cyt., s. 43. 



300 
 

Polskością. Może ona przybierać różne role i maski – złoczyńcy, demona, buntownika, 

kochanka, samotnika, często jednak stanowi nośnik wartości naddanych, tak jak Gustaw-

Konrad z Dziadów Adama Mickiewicza czy tytułowy bohater Kordiana Juliusza 

Słowackiego. Przedstawiona analiza nie rości sobie prawa do wyczerpania tematu, 

stanowi raczej zarys problematyki i wytyczenie pewnych ogólnych kierunków rozwoju 

badań, skupiając się na najpopularniejszych, a zarazem najbardziej reprezentatywnych 

tekstach podejmujących tematykę wampiryczną. Polski wampir jest oczywiście figurą 

nieco odmienną od swojego literackiego „kuzyna” z Zachodu, nosi oryginalne cechy i jest 

mocniej powiązany z ludowym pierwowzorem, jednak istnieją punkty styczne obu 

realizacji mitu, jak np. demoniczność ukazana w postaci kobiety-upiora czy uwypuklenie 

ludzkiej strony natury. Nie omijają go także przekształcenia i transformacje – w wyniku 

przemian kulturowo-społecznych przeistoczył się z abiektalnego
1073

 ucieleśnienia zła w 

lustrzane odbicie człowieczeństwa. Straszy tym, co nieznane, lecz co równocześnie tkwi 

w ludzkiej naturze, tym samym pozostaje więc nośną metaforą tkwiących w człowieku 

dualizmów. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4%99%C5%BCyc#/media/Plik:Caspar_David_Friedrich_-_Mann_und_Frau_in_Betrachtung_des_Mondes_-_Alte_Nationalgalerie_Berlin.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4%99%C5%BCyc#/media/Plik:Caspar_David_Friedrich_-_Mann_und_Frau_in_Betrachtung_des_Mondes_-_Alte_Nationalgalerie_Berlin.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwaj_m%C4%99%C5%BCczy%C5%BAni_kontempluj%C4%85cy_ksi%C4%99%C5%BCyc#/media/Plik:Caspar_David_Friedrich_-_Mann_und_Frau_in_Betrachtung_des_Mondes_-_Alte_Nationalgalerie_Berlin.jpg
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=24333
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_Uttewalder_Grund.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_Uttewalder_Grund.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazja#/media/Plik:Aspasia_painting.jpg
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18. Dorota Kaimnska jako Wanda Czelawa w filmie Problematum profesora Czelawy 

w reżyserii Zygmunta Lecha i Aleksandra Sajkowa. Zdjęcie dostępne w Internecie 

pod adresem: https://vodx.pl/film/problemat-profesora-czelawy-1986/ 

19. Johann Heinrich Füssli, Nocna mara, 1781 -1783 (wersja druga). Zdjęcie 

dostępne w Internecie pod adresem: 

https://www.laminerva.pl/2018/10/najslynniejszy-paraliz-senny-johann-heinrich-

fussli-i-jego-nocna-mara.html 

20. Figura siedzącej kobiety, otoczonej lwami – symbolami władzy. Zdjęcie dostępne 

w Internecie pod adresem:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess#/media/File:Museum_of_Anatolian

_Civilizations_1320259_nevit.jpg 

21. J. Collier, Lilith (1892). Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: 

22. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith#/media/Plik:Lilith_(John_Collier_painting).jp

g 

23. Spalenie wiedźmy w Wiedniu, 1583 r. Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: 

https://www.history.com/news/how-medieval-churches-used-witch-hunts-to-gain-

more-followers 

24. Theda Bara jako Kleopatra. Fotos z filmu J. Gordona Edwardsa. Zdjęcie dostępne 

w Internecie pod adresem: 

 http://czterycztery.pl/programy/wikiwyscig/show.php?strona=Plik:Theda-bara-

cleopatra.jpg 

25. Edward Munch, Wampir, 1895. Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir#/media/Plik:Edvard_Munch_-

_Vampire_(1895)_-_Google_Art_Project.jpg 

26. Kadr z adaptacji Kochanki Szamoty w reżyserii Adama Uryniaka  z 2017 r. 

Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: https://ostatniatawerna.pl/wiecznie-

zywe-demony-grabinskiego-recenzja-filmu-kochanka-szamoty/ 

27. R. H. Portrer, Sowy z Wysp Brytjskich, 1885-1897. Zdjęcie dostępne w Internecie 

pod adresem: https://www.poznan.lasy.gov.pl/sowy-w-slowianskich-

wierzeniach#.YizgWDXdiUl   

28. Kadr z pierwszego sezonu serialu Wiedzmin Laurena Schmidta z 2019 roku. 

Zdjęcie dostępne w Internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=SjDfyfFjXOw 

29. Brad Pitt jako Louis i Kristen Dunst jako Claudia w adaptacji  Wywiadu z 

https://vodx.pl/film/problemat-profesora-czelawy-1986/
https://www.laminerva.pl/2018/10/najslynniejszy-paraliz-senny-johann-heinrich-fussli-i-jego-nocna-mara.html
https://www.laminerva.pl/2018/10/najslynniejszy-paraliz-senny-johann-heinrich-fussli-i-jego-nocna-mara.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess#/media/File:Museum_of_Anatolian_Civilizations_1320259_nevit.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess#/media/File:Museum_of_Anatolian_Civilizations_1320259_nevit.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith#/media/Plik:Lilith_(John_Collier_painting).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith#/media/Plik:Lilith_(John_Collier_painting).jpg
https://www.history.com/news/how-medieval-churches-used-witch-hunts-to-gain-more-followers
https://www.history.com/news/how-medieval-churches-used-witch-hunts-to-gain-more-followers
http://czterycztery.pl/programy/wikiwyscig/show.php?strona=Plik:Theda-bara-cleopatra.jpg
http://czterycztery.pl/programy/wikiwyscig/show.php?strona=Plik:Theda-bara-cleopatra.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir#/media/Plik:Edvard_Munch_-_Vampire_(1895)_-_Google_Art_Project.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir#/media/Plik:Edvard_Munch_-_Vampire_(1895)_-_Google_Art_Project.jpg
https://ostatniatawerna.pl/wiecznie-zywe-demony-grabinskiego-recenzja-filmu-kochanka-szamoty/
https://ostatniatawerna.pl/wiecznie-zywe-demony-grabinskiego-recenzja-filmu-kochanka-szamoty/
https://www.youtube.com/watch?v=SjDfyfFjXOw
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Wampirem w reżyserii Neila Jordana z 1994 roku. Zdjęcie dostępne w Internecie 

pod adresem: https://www.digitalspy.com/movies/a518152/kirsten-dunst-has-a-

dark-part-to-her-says-neil-jordan/ 

30. Wampir Stefan Salvatore (Paul Wesley) w adaptacji Pamiętników wampirów Lisy 

Jane Smith. Zdjęcie dostępne w Internecie pod adresem: 

https://www.filmweb.pl/person/Paul+Wesley-147084/photos/237081  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitalspy.com/movies/a518152/kirsten-dunst-has-a-dark-part-to-her-says-neil-jordan/
https://www.digitalspy.com/movies/a518152/kirsten-dunst-has-a-dark-part-to-her-says-neil-jordan/


307 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

           LITERATURA PODMIOTU – ŹRÓDŁA DRUKOWANE 

           Literatura polska 

 

1. Bełcikowski W., Tajemnica wiecznego życia, 1984. 

2. Broniewski W., Ballada o Placu Teatralnym, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, pod 

red. A. Biskupskiego, Łódź 1980. 

3. Darda S., Dom na Wyrębach, Chorzów 2009. 

4. Drużbacka E., Dekret na upierów morzących hetmana, [w:] Wiersze wybrane, 

wstęp i oprac. K. Stasiewicz, Warszawa 2003. 

5. Dziekoński J. B., Siła woli, [w:] Polska nowela fantastyczna, t. 2, pod red. J. 

Tuwima, Kraków 1978. 

6. Filipiuk A., Wampir z M-3, Lublin 2011. 

7. Goźliński P., Jul, Wołowiec 2010. 

8. Grabiński S., Muzeum dusz czyśćcowych. Opowieści niesamowite, Białystok 2018. 

9. Grabiński S., Utwory wybrane, t.1: Nowele, Kraków 1980. 

10. Hendel P., Zapomniana księga. Łowca, Poznań 2019. 

11. Hendel P., Zapomniana księga. Strażnik, Poznań 2019. 

12. Hendel P., Zapomniana księga. Wysłannik, Poznań 2020. 

13. Kozak. M.,
 
Renegat, Lublin 2007. 

14. Krasicki I., Pisma poetyckie, t. 1-2, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1976. 

15. Loebl B., Letni dom wampirów, Łódź 1987. 

16. Miciński T., Poezje, opr. J. Prokop, Kraków b.r.w. 

17. Mickiewicz. A., Dziady, Warszawa 1998. 

18. Mickiewicz. A., Dzieła, t. VIII, Warszawa 1955. 

19. Mickiewicz. A., Romantyczność, [w:] tegoż, Ballady i romanse, Warszawa 2000.  

20. Ossoliński W. J. M., Wieczory badeńskie, czyli powieści o strachach i upiorach, 

Warszawa 1970. 

21. Reich A., Strzyga, Opole 2021. 

22. Reymont W. S., Wampir, Warszawa 1986. 

23. Sapkowski A., Chrzest ognia, Warszawa 1996. 



308 
 

24. Sapkowski A., Wiedźmin, [w:] Ostatnie życzenie, Warszawa 2014. 

25. Sapkowski A., Ziarno prawdy [w:] tegoż, Ostatnie życzenie. Miecz przeznaczenia, 

Warszawa 1994. 

26. Słowacki J., Arab, [w:] tegoż, Powieści poetyckie, BN I 47, Wrocław 1986. 

27. Słowacki J., Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, oprac. M. 

Inglot, BN I 2, Wrocław 1986. 

28. Trembecki S., Powązki. [w:] „Pamiętnik Literacki”, Warszawa 1956, nr 47/1. 

29. Zmorski R., Strzyga, Kęty 2022. 

30. Żmichowska N., Poganka, Warszawa 1976.  

 

 

 

           LITERATURA PODMIOTU – ŹRÓDŁA DRUKOWANE 

           Literatura zagraniczna – kontekstowa 

 

1. Essex K., Zakochany Dracula, tłum. D. Górska, Warszawa 2014. 

2. Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 1989. 

3. Goethe J. W., Faust. Tragedii część pierwsza, tłum. W. Kościelski, Warszawa 

1967. 

4. Goethe J. W., Narzeczona z Koryntu, tłum. W. Markowska, [w:] M. Janion, 

Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008. 

5. Le Fanu J. S., Carmilla, [w:] W ciemnym zwierciadle, tegoż, tłum. M. Czarnecka, 

Warszawa 2015. 

6. Lindqvist J. A., Wpuść mnie, tłum. E. Frątczak – Nowotny, Warszawa 2008.  

7. Martin G. R. R., Ostatni rejs „Fevre Dream”, tłum. R. P. Lipskiego, Poznań 2002. 

8. McKee Charnas S., Gobelin z wampirem, tłum. J. Ruszkowski, Poznań 1992. 

9. Meyer S., Księżyc w nowiu, tłum. J. Urban, Wrocław 2009. 

10. Poe E. A., Wybór opowiadań, wyb. i tłum. S. Studniarz, Warszawa 2012. 

11. Polidori J. W., Wampir, tłum. M. Pawlina, [w:] Janion M., Wampir. Biografia 

symboliczna, Gdańsk 2008. 

12. Quinn Yarbro Ch., Hôtel Transylvania, tłum. R. Kot, Lublin 1990. 

13. Rice A., Wywiad z wampirem, tłum. T. Olszewski, Poznań 1998. 

14. Stocker B., Dracula, tłum. A. Myśliwy, Warszawa 2021. 

15. Stocker B., Holt I., Dracula. Nieumarły, tłum. M. Bukowska, Kraków 2009. 



309 
 

16. Tyrteusza, Elegie [w:] Antologia liryki greckiej, oprac. W. Steffen, Wrocław 

1995.  

 

 

LITERATURA PODMIOTU – ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 

1. Ben Sira, Alphabet of, [w:] Jewish Encyclopedia, pod red. I. Singera, Nowy Jork 

1901–1906. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

http://jewishencyclopedia.com/articles/1309-alphabetum-siracidis  

2. Bohomolec J., Diabeł w swojej postaci albo o upiorach, gusłach, wróżkach, 

losach, czarach z Przydatkiem o ukazywaniu się duchów i odpowiedzią na zarzuty 

przeciwko pierwszej części czynione, cz. 2, Warszawa 1777. Tekst dostępny w 

Internecie pod adresem: 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication/43298/edition/42739/content  

3. Bohomolec J., Diabeł w swojej postaci z okazji pytania „Jeśli są upiory” ukazany, 

Warszawa 1772. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/535451/edition/510127/content  

4. De Maupassant G., Horla, tłum. Z. Niedźwiecki, 2015. Publikacja dostępna w 

Internecie pod adresem: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/horla/  

5. Drużbacka E., Sprzeczka z różnymi zakonnikami o upierach, którym autorka tych 

wierszów, [w:] J. A. Załuski, Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych 

Moralnych i Swiatowych [...] Elżbiety z Kowalskich Druzbackiey [...] Zebrany y 

do druku podany przez J. Z. R. K. O. W. etc. [Załuskiego Józefa Andrzeja]; 

Zebranie Rytmów przez Wierszopisów Żyjących lub Naszego Wieku zeszłych 

Pisarzy. , T. 1, Drużbacka Elżbieta, Zbiór rytmów duchownych, panegirycznych, 

Moralnych y Swiatowych, Warszawa 1752,. Tekst dostępny w Internecie pod 

adresem: https://polona.pl/item/zbior-rytmow-duchownych-panegirycznych-

moralnych-i-swiatowych elzbiety,MzgzMzEzNTY/9/#item  

https://web.archive.org/web/20080913024450/http://etext.lib.virginia.edu/toc/mod

eng/public/PreVarn.html  

6. Pismo Święte starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003. Wydanie internetowe 

pod adresem: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=806  

7. Prest T. P., Varney the Vampire. Tekst w zbiorach Uniwersytety Virginia, 

dostępny w Internecie pod adresem: 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication/43298/edition/42739/content
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/535451/edition/510127/content
https://polona.pl/item/zbior-rytmow-duchownych-panegirycznych-moralnych-i-swiatowych%20elzbiety,MzgzMzEzNTY/9/#item
https://polona.pl/item/zbior-rytmow-duchownych-panegirycznych-moralnych-i-swiatowych%20elzbiety,MzgzMzEzNTY/9/#item
https://web.archive.org/web/20080913024450/http:/etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/PreVarn.html
https://web.archive.org/web/20080913024450/http:/etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/PreVarn.html


310 
 

LITERATURA PRZEDMIOTU – ŹRÓDŁA DRUKOWANE 

 

1.  „Monitor Polski”, Warszawa 1997, nr 54. 

2. Adamiak E., Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006. 

3. Adaszewska K., Co łączy upiora ze świętym i opętanym? Mit wampira piórem 

Jana Bohomolca opisany, [w:] Wiek osiemnasty nie tylko w szkole, pod red. B. 

Mazurkowej, Katowice 203. 

4. Al. – Rawi A., The Mythical Ghoul in Arabic Culture, [w:] „Cultural Analysis” 

2009, nr 8. 

5. Aliti A., Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i władzy, tłum. E. 

Ptaszyńska-Sadowska, Gdynia 1996, s. 197. 

6. Andrusiewicz A., Między pięknem a grozą: tradycja konwencji i estetyki 

gotyckiej, [w:] „Ruch dla kultury: rocznik naukowy” 2005, nr 5. 

7. Antologia literatury mezopotamskiej. Tom IV, Eposy sumeryjskie, tłum. K. 

Szarzyńska, Warszawa 2003. 

8. Antologia literatury mezopotamskiej. Tom V, Do boga, pana mego, mów! 

Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia i rytuały. Wybór tekstów, tłum. 

K. Szarzyńska i in., Warszawa 2005. 

9. Ariès P., Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992. 

10. Attebery B., Strategies of Fantasy, Bloomington and Indianapolis 1992. 

11. Auerbach N., Romantic Imprisonment. Women and Other Glorified Outcasts, 

Nowy Jork 1986. 

12. Bachórz J., Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej 

połowie XIX wieku, Gdańsk 2005. 

13. Bane T., Encyclopedia of Vampire Mythology, London 2010. 

14. Bane T., Encyclopedia of Vampire Mythology, London 2010. 

15. Baranowski B., Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952.  

16. Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981. 

17. Baranowski B., Z badań nad dawną demonologią ludową. (Relikty wierzeń upiory 

- strzygonie na terytorium województwa łódzkiego), [w:] „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Łódzkiego”, z. 40, Łódź 1965. 

18. Barański J., Anestetyzacja tanatyczna, czyli o strategiiponowoczesnej kultury 

wobec śmierci, [w:] Tanatos. Problemy współczesnej tanatologii, t. 7, pod red. J. 

Kolbuszewskiego, Wrocław 2003. 



311 
 

19. Barthes R., Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000. 

20. Baschwitz K., Czarownice. Dzieje procesów o czary, tłum.  T. Zabłudowski, 

Warszawa 1999. 

21. Bataille G., Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk 2007. 

22. Bauman R., Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments, New 

York 1992. 

23. Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. T. Kunz, Kraków 

2011. 

24. Bauman Z., Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] Postmodernizm w 

perspektywie filozoficzno- -kulturoznawczej, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, 

Warszawa 1991. 

25. Bellanger M., Wampiry – same o sobie, Bielsko – Biała 2010.  

26. Berwiński R. W., Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i 

naukowej krytyki, t. 2, Poznań 1854. 

27. Biedermann H., Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2003. 

28. Biegeleisen H., U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą, Lwów 1929. 

29. Biliński K., „Kordian” i szatańska wizja dziejów, [w:] „Rocznik Towarzystwa 

Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, Warszawa 1999, nr 34. 

30. Blackledge C., Wagina. Sekretna historia kobiecej siły, tłum. K. Bartuzi, 

Warszawa 2019. 

31. Błaszkowska M., M. Jakubiak, Inni, obcy, potworni. Wokół zagadnień obcości i 

inności w cyklu wiedźmińskim, [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, pod 

red. R. Dudzińskiego, A. Flammy, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015. 

32. Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998. 

33. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, 

Warszawa 2006. 

34. Bohdanowicz J., Demonologia ludowa. Relikty wierzeń w strzygonie i zmory, [w:] 

„Literatura Ludowa”, Toruń 1994, nr 2. 

35. Bonaparte M., Psychoanalityczna interpretacja opowiadania „Berenice” Edgara 

Allana Poe, tłum. T. Rybkowski, [w:] Sztuka interpretacji, wyb. i opr. H. 

Markiewicz, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971. 

36. Bonar B., Biel w liturgii – symbolika i kontekst kulturowy, [w:] Szata liturgiczna, 

Kraków  2016. 

37. Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998. 



312 
 

38. Bruchnalski W., Przyczynki do genezy „Dziadów” wileńskich, [w:] „Pamiętnik 

Literacki”, Warszawa 1911, nr 10/1/4. 

39. Bruckner A., Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985. 

40. Bruckner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1927. 

41. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985. 

42. Brzostek D., Corpus eroticum albo fantazmatyczna kochanka Jerzego Szamoty, 

[w:] „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1 (11). 

43. Brzozowski J., Trzy notatki o miejscach i tematach wartych do-czytania, [w:], 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, Łódź 2015, nr 1 (27). 

44. Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993. 

45. Bulatovic M., Dracula, życie prawdziwe, tłum. D.J. Cirlic, [w:] „Literatura na 

świecie”, Warszawa 1992. 

46. Bulatović M., Dracula, życie prawdziwe, [w:] „Literatura na Świecie”, Warszawa 

1992, nr 8 – 9. 

47. Burek T., Janusowe oblicze modernizmu, [w:], „Teksty” 1976, nr 6. 

48. Bychowski G., Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, Kraków 2002. 

49. Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI – XVIII, Warszawa 

1994. 

50. Caillois R., Modliszka, [w:] Odpowiedzialność i styl. Eseje, tłum. K. Dolatowska, 

Warszawa 1967. 

51. Carroll N., Horror and Humor [w:] „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 

1999, t. 57, nr 2. 

52. Carroll P. J., Psychonauta, czyli Magia Chaosu w Teorii i Praktyce, tłum. D. 

Misiuna, Warszawa 2006. 

53. Chaciński M., Dzieci Nosferatu [w:] K.M. Śmiałkowski, Wampir. Leksykon, 

Warszawa, 2010. 

54. Chmielowski B., Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scyencyi pełna, na różne 

tytuły jak i na classes podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, 

politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana, wyb. i opr. M. i 

J. J. Lipscy, Kraków 1966. 

55. Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996. 

56. Ciećwierz P., Synowie Kaina, córy Lilith... Rzecz o wampirach w fantasy, 

Warszawa 2009. 



313 
 

57. Cieśla – Korytowska M., Miłość romantyczna Słowackiego – mit czy kompleks, 

[w:] Ja – poeta. Juliusz Słowacki, pod red. tejże, Kraków 2010. 

58. Cieśla – Korytowska M., O romantycznym poznaniu, Kraków 1997. 

59. Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze 

dla dzieci, Wrocław 1985. 

60. Cirlot J. E., Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2012. 

61. Cixous H., Śmiech Meduzy, [w:] “Teksty Drugie”, tłum. A. Nasiłowska, 

Warszawa 1993. 

62. Claeys G., Potworność i źródła przestrzeni dystopijnej, [w:] Groza i postgroza, 

pod red. K. Olkusz i B. Szymczak-Maciejszyk, Kraków 2018. 

63. Creed B., The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis, London–

New York 1993. 

64. Czacki T., O litewskich prawach i polskich, [w:] tegoż, Dzieła, t.1, Poznań 1843. 

65. Czamańska I., Dracula. Wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003. 

66. Czeremski M., Struktura mitów. W stronę metonimii, Kraków 2009. 

67. Czerny A., Istoty mityczne Serbów Łużyckich, Warszawa 1901. 

68. Częścik K., Granice poznanego a świadomość granic w poznaniu [w:] Problemy 

współczesnej tanatologi. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod 

red. J. Kolbuszewskiego, t. 10, Wrocław 2006. 

69. Dalman M., Bóg i człowiek w świecie III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. 

Gdańsk 2008. 

70. Darska B., Od potwora do wymarzonego kochanka. O zmieniającym się 

kulturowym wizerunku kochanka, [w:] „Media – Kultura – Komunikacja 

Społeczna” 2016, nr 12/1. 

71. Dąbrowski M., Postmodernizm: fakty i znaki zapytania, [w:] „Rocznik 

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1995, nr 30.  

72. Dąbrowski S. P., Wizja przestrzeni eschatologicznych w Teatrum myśli… 

Wenantego Tyszkowskiego, [w:] Światy oświeconych i romantycznych: 

doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, pod red. W. B. Mazurkowej, Katowice 

2015. 

73. de Beauvoir S., Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2014. 

74. Delameau J., Strach w kulturze Zachodu XIV – XVIII wieku. Oblężony gród, tłum. 

A. Szymanowski, Warszawa 2011. 



314 
 

75. Dobrzyńska D., Czym jest czarny romantyzm, [w:] tejże, Czarny romantyzm we 

współczesnej literaturze popularnej, Warszawa 2020. 

76. Dora M., Ułomność (z) natury. Kobieta w dyskursie naukowym IXI wieku, [w:] 

„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne”, Kraków 

2015, Nr 5. 

77. Doroba-Sawa M., W labiryncie męskiej tożsamości: hipermaskulinizacja versus 

feminizacja ciała i sublimacja osobowości, [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, 

Bydgoszcz 2008, nr 2. 

78. Ducret D., Zakazane ciało. Historia męskiej obsesji, tłum. A. M. Nowak, Kraków 

2016. 

79. Dźwigoł R., Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004. 

80. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988. 

81. Eliade M., Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1994. 

82. Eliade M., Traktat o historii religii, Tłum. J. Wierusz-Kowalski. Warszawa 2000. 

83. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, pod red. M. Rudaś-Grodzkiej, K. Nadany-

Sokołowskiej, A. Mrozik, K. Szczuki, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowskiej, E. 

Serafin, A. Wróbel, Warszawa 2014. 

84. Encyklopedia katolicka. T. 4, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. 

Gryglewicza, Lublin 1995. 

85. Fedorowicz Z., Fauna Polski w dziełach o. Gabriela Rączyńskiego T.J (1664 – 

1737), Wrocław 1966. 

86. Filiks B., U wrót tajemnicy – „Wampir” Władysława Stanisława Reymonta, [w:] 

„Słupskie Prace Filologiczne. Seria filologia Polska”, Słupsk 2002, nr 1. 

87. Fink B., Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i  

praktyka, tłum. Ł. Mokrosiński, Warszawa 2002. 

88. Fischer A., Diabeł w wierzeniach ludu polskiego, [w:] Studja staropolskie. Księga 

ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928. 

89. Fisher A., Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921. 

90. Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. 

Matuszewski, Warszawa 1995. 

91. Freud S., Niesamowite, tłum. R. Reszke, [w:] tenże, Pisma psychologiczne, 

Warszawa 1997. 

92. Freud S., Totem i tabu, tłum. J. Prokopiuk i M. Poręba, oprac. R. Reszke, 

Warszawa 1993. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludomir_Bie%C5%84kowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Gryglewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Gryglewicz


315 
 

93. Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1998. 

94. Gajda A., Pogańska słowiańszczyzna w literaturze polskiej, [w:] „Państwo i 

Społeczeństwo”, rok VIII, Kraków 2008, nr 4. 

95. Galli E. M., Wampiryzm, [w:] „Przegląd Powszechny” 1846, t. 2, nr 14. 

96. Gałkowska – Jakubik M., Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu 

Ericha Fromma, [w:] Studia z psychologii w KUL, t. 13, pod red. P. Francuza i W. 

Otrębskiego, Lublin 2006. 

97. Gemra A., Fantasy – mit na nowo opowiedziany, [w:] „Literatura Ludowa”, 

Warszawa 1998, nr 2. 

98. Gemra A., Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum 

Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008. 

99. Gemra A., Piękne, pożądane, przerażające: Lamia i Lilith, [w:] „Literatura 

Ludowa” 2008, nr 4/5. 

100. Gemra A., Przedmowa, [w:] Leksykon (mniej znanych) filmów 

wampirycznych, pod red. R. Dudzińskiego i M. Wolskiego, Wrocław 2018.  

101. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków 2008. 

102. Gilmore D. D., Mizoginia, czyli choroba męska, tłum. J. Margański, 

Kraków 2003. 

103. Ginzberg L., Legendy żydowskie, tłum. J. Jarniewicz, Warszawa 1997. 

104. Gładziuk N., Omphalos, czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii 

politycznej Greków, Warszawa 1997. 

105. Głowiński M., Mity przebrane, Kraków 1990. 

106. Gollnikowa A., Czy powinniśmy bać się Poganki? [w:] „Zeyszty Naukowe 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 1995, z. 38. 

107. Goode C. B., Kids Who See Ghosts: How to guide them through fear, 

2010. 

108. Gostomska A., Rozmowa człowieka ze śmiercią: motyw, temat, topos?, 

[w:] „Linguarum Silva 2” 2013. 

109. Goth J., Identyfikacja projekcyjna -  od rzeczywistości intrapsychicznej do 

interpersonalnej, [w:] „Roczniki Psychologiczne”, t. XIV, nr 1, Lublin 2011. 

110. Grabiński S., Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, [w:] 

„Pamiętnik Literacki”, Warszawa 1925. 

111. Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Kraków 2012. 

112. Graves R., Patai R., Mity hebrajskie, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1993. 



316 
 

113. Grochowski P., Od strzygoni do wampirów energetycznych. Folklor jako 

system praktyk interpretacyjnych, [w:] „Przegląd kulturoznawczy”, nr 2 (32), 

Kraków 2017. 

114. Gromkowska – Melosik A., Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, 

ciało, medykalizacja, Kraków 2013. 

115. Gronowski D., Plotkowanie jako fenomen komunikacyjny, [w:] „Łódzkie 

Studia Teologiczne”, Łódź 2016, nr 1 (25). 

116. Gubrynowicz B., Józef Maksymilian Ossoliński. Człowiek i pisarz, Lwów 

1928. 

117. Gudowska–Nowak E., Demitologizacja symboli, czyli o wampirach, 

nanorurkach i tajemnicach porfiryn, [w:] „Foton”, Kraków 2006, nr 93. 

118. Gutowski W., Młoda Polska w „obłoku niewiedzy”. Uwagi do wczesno 

modernistycznych nihilologii, [w:], „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 

Polonica”, Łódź 2016, nr 3 (33). 

119. Haining P., Leksykon duchów, tłum. T. Wyżyński, K. Zarzecki, Warszawa 

1990. 

120. Hanusiewicz M., Miłość i śmierć. O niektórych kliszach wyobraźni 

erotycznej w poezji staropolskiej, [w:] „Teksty Drugie”, Warszawa 2007. Nr 1-2. 

121. Harris Ch., Martwy aż do zmroku, tłum. E. Wojtczak, Warszawa 2009. 

122. Has-Tokarz A., Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2010. 

123. Has-Tokarz A., Motyw wampira w literaturze i filmie grozy, [w:] Wokół 

gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, 

J. Płuciennika, Kraków 2002. 

124. Helich A., Jak rozpoznać pastisz (i odróżnić go od parodii), [w:] 

„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Łódź 2014, nr LVII, z. 2. 

125. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Warszawa 2000. 

126. Hutnikiewicz A., Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, [w:] S 

Grabiński, Utwory wybrane, t.1: Nowele, Kraków 1980. 

127. Irwin W., Housel R., Wisnewski J. J., Zmierzch i filozofia. Wampiry, 

wegetarianie i pogoń za nieśmiertelnością, Warszawa 2009. 

128. Irzykowski K., Stefan Grabiński, [w:] tegoż, Pisma rozproszone, pod red. 

A. Lama, t. 4, Kraków 1999. 

129. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu 

XIII‒XVIII w., tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1994. 



317 
 

130. Jabłońska W., Józef Maksymilian Ossoliński. Szkic biograficzny, Wrocław 

1967. 

131. Jackson R., Fantasy: The Literature of Subversion, London 1981.  

132. Jagodzińska J., Kilka uwag do obrazu kobiet w „Pogance” Narcyzy 

Żmichowskiej, [w:] „Prace Polonistyczne”, Łódź 2006, nr 61/1. 

133. Janik M., Lilit – między mitem a Biblią, [w:] ”Studia Ełckie” 2016, nr 1 

(18). 

134. Janik M., Lilit – między mitem a Biblią, [w:] „Studia Ełckie”, Ełk 2006, nr 

1 (18). 

135. Janion M., Dwie wizje ludowości romantycznej, [w:] „Rocznik 

Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1975, nr 10. 

136. Janion M., Fantazmaty [w:] tejze, Prace wybrane, t. 3, Zło i fantazmaty, 

Kraków 2001. 

137. Janion M., Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007. 

138. Janion M., Kino fantazmaty. Demony, wampiry, potwory, [w:] „Kino” 

1975, nr 7, s. 42. 

139. Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2006. 

140. Janion M., M. Żmigrodzka, IV część "Dziadów" i wczesnoromantyczny 

bohater egzystencji, [w:] „Pamiętnik Literacki”, Warszawa 1987, nr 78/1. 

141. Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Kraków 

2006. 

142. Janion M., Odnawianie znaczeń, Kraków 1980. 

143. Janion M., Polacy i ich wampiry, [w:] tejże, Wobec zła, Chotomów 1989. 

144. Janion M., Prace wybrane. T3: Zło i fantazmaty, Kraków 2001. 

145. Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i 

duchów, Warszawa 1991. 

146. Janion M., Tajemnica sobowtóra [w:] tejże, Romantyzm i jego media. 

Prace wybrane, t. IV, Kraków 2001. 

147. Janion M., Wampir jest w każdym z nas. Rozmowa Marii Janion z Piotrem 

Najsztubem, [w:] „Przekrój”, nr 29, 2003. 

148. Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008. 

149. Janion M., Wobec zła, Chotomów 1989. 

150. Jaworska – Nitkowska M., Nienasycenie i „niewygasła żywotność” 

archetypu Wielkiej Matki. Misterium „rodzącego łona” jako symbol 



318 
 

uniwersalizmu tworzenia, [w:] „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły 

Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, 

Bydgoszcz 2012-2013, nr 708. 

151. Jermak-Wołoszyn B., Upiory w „Dziadach” Adama Mickiewicza, [w:] 

„Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat-adaptacje-tradycje, pod red. B. Doparta, 

Kraków 1999. 

152. Jodełka-Burzecki T., Pisarz z bólu i miłości, [w:], S. Lichański, Władysław 

Stanisław Reymont, Warszawa 1984. 

153. Jonca M., Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze 

polskiej XIX wieku, Wrocław 2005. 

154. Jung C. G., Symbole przemiany. Analiza preludium do schizofrenii, T. 3, 

Warszawa 1998. 

155. Jurkowlaniec E., Paradoksy snu paradoksalnego, [w:] „Kosmos. Problemy 

Nauk Biologicznych”, Kraków 201, t. 63, nr 2 (303). 

156. Kaczor K., Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku 

Eukatastrophe, [w:] Anatomia wyobraźni, pod red. S. J. Konefała, Gdańsk 2014. 

157. Kaczor K., Geralt, czarownice i wampir. Recykling popkulturowy Andrzeja 

Sapkowskiego, Gdańsk 2006. 

158. Kaczor K., Od Draculi do Lestata. Portrety wampira, Gdańsk 2010. 

159. Kalarus M., Oświeceniowa krytyka zabobonu. Wieczory badeńskie Józefa 

Maksymiliana Ossolinskiego,  [w:] Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej…: 

autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 5, pod red. M. Piechoty, J. Ryby, M. Janoszki, 

Katowice 2014. 

160. Kaleta R., Data powstania I cz. Powązek, [w:] „Pamiętnik Literacki”, 

Warszawa 1956, nr 47/1. 

161. Kamińska L., „Śpiewaj! – już niknę… Twoją pieśnią żyję”. O 

młodopolskich kreacjach kobiety – muzyki, [w:] „Pamiętnik Literacki” 2021, nr 4. 

162. Kamprowski R., Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. 

Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki, [w:] „Refleksje”, nr 4, 

Poznań 2011. 

163. Kantak K., Juliusza Słowackiego życie i idee religijne, Biały Dunajec-

Ostróg 2003. 

164. Kika-Koj M., Demoniczne kobiety Stefana Grabińskiego, [w:] „FA-art” 

1996, nr 4. 



319 
 

165. King S., Danse Macabre, tłum. P. Brater, P. Ziemkiewicz, Warszawa 

2009. 

166. Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Zebrał i 

spisał K. W. Wójcicki, wyb. i opr. R. Wojciechowski, Warszawa 1972. 

167. Kleiner J., Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, Lublin 1995. 

168. Kleiner J., Zarys dziejów literatury polskiej. Tom drugi (1831-1918), 

Wrocław 1960. 

169. Kłomnicki K., Odludzie, Wrocław 2019. 

170. Kłosińska K., Grabiński – Prus - Zapolska, Katowice 2004. 

171. Knappert J., Mitologia Indii, tłum. M. Karpiński, Poznań 1996. 

172. Knysz-Tomaszewska D., Opowiadania fantastyczne i niesamowite 

Władysława Reymonta, [w:] Reymont. Radość i smutek czytania, pod red. J. 

Rohozińskiego, Pułtusk 2001. 

173. Kobus A., Wyjście z trumny. Gotycka seksualność w powieściach Anne 

Rice, [w:] Potworna twierdza. Horror w badaniach popkulturowych, pod red. D. 

Brzostka, A. Kobus i M. Markockiego, Toruń 2016. 

174. Kochanowski M., Dialektyka fantastyki i religii. O Buncie Władysława 

Stanisława Reymonta, [w:] Motywy religijne we współczesnej fantastyce, pod red. 

M. M. Lesia i P. Stasiewicza, Białystok 2014. 

175. Kochańczyk J., Grzechy templariuszy, 2012. 

176. Kocówna B., Vive la Pologne, [w:] S. Lichański, Władysław Stanisław 

Reymont, Warszawa 1984. 

177. Kolasińska I., Werner Herzog: Nosferatu – wampir. Poziomy oniryczności 

filmu, [w:] Problemy poznawania dzieła filmowego, pod red. J. Trzynadlowskiego, 

Wrocław 1990. 

178. Kolasińska I., Żeby wampira – dyskretny urok pożądania, [w:] 

Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, pod red. G. 

Stachówny, Kraków 1997. 

179. Kolberg O., Dzieła wszystkie. T. 15 – Wielkie Księstwo Poznańskie, 

Wrocław –Poznań 1963. 

180. Kolberg O., Dzieła wszystkie. T. 17- Lubelskie, cz. II, Wrocław-Poznań 

1962. 

181. Kolberg O., Dzieła wszystkie. T. 46 - Kaliskie i Sieradzkie, Wrocław-

Poznań 1967. 

https://polona.pl/item/mazowsze-cz-7,MTQyNzQ1Nzk/405/#info:metadata


320 
 

182. Kolberg O., Dzieła wszystkie. T. 51 - Sanockie-Krośnieńskie, cz. 3, 

Wrocław-Poznań 1972. 

183. Kolberg O., Dzieła wszystkie. T. 7 - Krakowskie, cz. 3, Wrocław-Poznań 

1962. 

184. Kolczyński J., Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni (strzydze), [w:] 

„Etnografia Polska”, Warszawa 2003, t. XLVII, z.1–2. 

185. Kołodyński A., Seans z wampirem, Warszawa 1986. 

186. Konstantinos, Wampiry wśród nas. Ukryta prawda, Białystok 2012. 

187. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003. 

188. Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990. 

189. Kosior W., Magiczne i niemagiczne funkcje..., [w:] „Maska. Magazyn 

Antropologiczno - Społeczno- Kulturowy” 2017, nr 85. 

190. Kostecka W., Magnone L., Dwa oblicza „Cierniowej Różyczki”. Baśń o 

śpiącej królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein, [w:] 

„Przegląd kulturoznawczy” 2016, nr 4 (30). 

191. Kościelniak K., Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej 

na koraniczne koncepcje Szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, 

Kraków 1999. 

192. Kotowski W., Pod wiatr. Młodość Reymonta, Łódź 1979. 

193. Kowalczykowa A., Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977. 

194. Kowalczykowa A., Widzenie w biały dzień: O „Romantyczności” 

Mickiewicza, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1975. 

195. Kowalewska D., Czarownica w literaturze polskiego oświecenia. Stereotyp 

i płeć, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 2016, nr 4 (34). 

196. Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia, 

Toruń 2009, s. 140. 

197. Kowalski P., Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, 

Warszawa-Wrocław 1998. 

198. Kowerska Z. A., Pamięć o zmarłych, [w:] „Wisła”, Warszawa 1894. 

199. Kozak Ł., Upiór. Historia naturalna, Warszawa 2020. 

200. Kozak M., Nikt, Lublin 2008. 

201. Kozak M., Nocarz, Lublin 2006.  

202. Krajewska M., Wilcza dolina. Idź i czekaj mrozów, Bydgoszcz 2016. 



321 
 

203. Krawczyk – Wasilewska W., O folklorystyce polskiej w stulecie „Ludu”, 

[w:] „Lud”, Lublin 1995, t. 78. 

204. Kreeft P., Życie wieczne. W co wierzą katolicy? Jak są zasady kultu w 

Kościele katolickim? Jak żyją katolicy?, tłum. O. J. Pyda, Poznań 2002. 

205. Kridl M., Antagonizm wieszczów, Warszawa 1925. 

206. Krogulec J., Poetyka narracji środowiskowej w RPG – casus Deus Ex 

i Deus Ex: Human Revolution, [w:] Gry fabularne. Kultura – praktyki – konteksty, 

pod red. R. Dudzińskiego i A. Wróblewskiej, Wrocław 2016. 

207. Krukowska H., „Kto marzeń tknięty chorobą”. Adam Mickiewicz 

„Dziady” część I, IV i II, [w:] tejże, Noc romantyczna: Mickiewicz. A., 

Malczewski, Goszczyński. Interpretacje, Gdańsk 2011. 

208. Kruszczyńska P., O Wampirze Władysława Stanisława Reymonta, [w:] 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin 2012, t. 30, nr 2. 

209. Kruszelnicki M., Oblicza strachu: tradycja i współczesność horroru 

literackiego, Toruń 2003. 

210. Krysztofiak M., Dracula Antychryst – wątki religijne w literaturze 

wampirycznej, [w:] „Przegląd Religioznawczy”, Wrocław 2019, nr 4 (274). 

211. Kucab M., Lalka i nieobecność. Kilka uwag o bohaterach Wampira 

Władysława Stanisława Reymonta, [w:] „Dydaktyka Polonistyczna”, nr 5 (14), 

Kraków 2019. 

212. Kuhn T. S, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach 

myśli Zachodu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1966. 

213. Kulik R., Dlaczego ludzie boją się wilków, [w:] Wilki i ludzie. Małe 

kompendium wilkologii, pod red. D. Wężowicz – Ziółkowskiej i E. 

Wieczorkowskiej, Katowice 2014. 

214. Kunce A., Tożsamość i postmodernizm, Warszawa 2003. 

215. Kuran M., Wprowadzenie do monografii, [w:] Sen, marzenie i zaświaty w 

literaturze,  t. 1, pod red. tegoż, Łódź 2017. 

216. Kurkiewicz M., Dźwięki, które straszą… Akustyczny wymiar „Domu na 

Wyrębach” Stefana Dardy, [w:] „Creatio Fantasca” 2015, nr 4 (51). 

217. Kurkiewicz M., Niesamowite młodopolskie bestiarium – świat fauny w 

prozie Tadeusza Micińskiego (Rekonesans), [w:] Czytać Tadeusza Micińskiego. 

Studia, pod red. A. Czyża, M. Pliszki, S. Sobieraja, Siedlce 2016. 

218. Kuziak A., Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006. 



322 
 

219. Kuziak M., Romantyczne doświadczenie podwójności, [w:] Persefona, 

czyli dwie strony rzeczywistości, Kraków 2010. 

220. Lange A., Rozmyślania, Kraków 1906. 

221. Lasoń – Kochańska G., Powrót bogini? Przykłady funkcjonowania postaci 

Magna Mater w polskiej literaturze popularnej, [w:] „Literatura ludowa”, 

Wrocław 2019, nr 6. 

222. Lecoutex C.,  Tajemnicza historia wampirów, tłum. B. Spieralska, 

Warszawa 2007. 

223. Leon-Dufour X., Słownik teologii biblijnej, Poznań-Warszawa 1973. 

224. Leśmian B., W mrokach złotego pałacu, [w:] tegoż, Szkice literackie, opr. 

J. Trznadel, Warszawa 1959. 

225. Levi E., Historia magii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2000. 

226. Lew-Starowicz Z., Seks partnerski, Warszawa 1983. 

227. Libera L., Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, 

Poznań 1993, s. 63. 

228. Libera L., W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim, Kraków 2010. 

229. Libera Z., Oświecenie, Warszawa 1999. 

230. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, pod red. A. 

Hutnikiewicza, A. Lama, Warszawa 2000. 

231. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, tom 1, Warszawa 1984. 

232. Lul M., Mickiewiczowski ład serca. O „Romantyczności”, [w:] Światło w 

dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkich, 

J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007. 

233. Lurker M., Leksykon bóstw i demonów, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 

1999. 

234. Łoch E., Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i 

obcej, 

Lublin 2002. 

235. Łukasiewicz J., Jak zrobiony jest „Upiór”?, [w:] „Dziady” Adama 

Mickiewicza. Poemat-adaptacje-tradycje, pod red. B. Doparta, Kraków 1999. 

236. Łyczkowska K., Babilońskie zaklęcia magiczne, Warszawa 1995. 

237. Łyczkowska K., Szarzyńska K., Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981. 

238. M. Man, "Poganka" Narcyzy Żmichowskiej. Geneza, źródła, artyzm i idea 

utworu, Warszawa, 1916. 



323 
 

239. M. Stawicki, Czytelnik w mit wprowadzony, [w:] M. Bianka, M. Stawicki,  

Mit i magia w „Ziemiomorzu”, Gdańsk 997. 

240. Majchrzyk Z., Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009. 

241. Majer A., Kino Juliusza Machulskiego, Bielsko Biała 2014. 

242. Makowiecki A. Z., Młoda Polska, Warszawa 1987,  

243. Malrieu J., Le fantastique, Paris 1992, cytat za: M. Niziołek, Zdefiniować 

fantastykę, czyli fantastyczne (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej, [w:] 

„Przestrzenie Teorii, Poznań 2005, nr 5. 

244. Małachowski A., Przedmowa, [w:] W.J. M. Ossoliński, Wieczory 

badeńskie, czyli powieści o strachach i upiorach, Warszawa 1970. 

245. Manugiewicz J., Wilk i wilkołactwo, [w:] „Ziemia” 1935, nr 15. 

246. Marcela M., Monstruarium nowoczesne, Katowice 2015. 

247. Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010. 

248. Marcińczak B., „Między łacnowiernością i niewiernością”. Diabeł, magia 

i czary w Nowych Atenach i Diable w swojej postaci, Warszawa 2014. 

249. Martuszewska A., Fantastyka w świetle teorii światów możliwych, [w:] 

Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, pod red. tejże, Gdańsk 1994. 

250. Masłowska E., Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole 

płodności: woda — ziemia — księżyc — kobieta (w polskiej kulturze ludowej), 

[w:] „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, Warszawa 2014. 

251. Masłowska E., Pierwiastek żeński w antropokosmicznym zespole 

płodności: woda – ziemia – księżyc – kobieta (w polskiej kulturze ludowej), [w:] 

„Kultura i Społeczeństwo”, Warszawa 2014, nr 2. 

252. Masłowski M., Kto jest bohaterem Dziadów?, [w:] Przegląd 

Humanistyczny, nr 2, Warszawa 1991. 

253. Matheson R., Jestem legendą, tłum. P. Braiter, Warszawa 2008. 

254. Matysek M., Ponowoczesność – porzucony projekt, czyli o upłynnianiu 

świata nowoczesnego. Spojrzenie Zygmunta Baumana, [w:] Nowoczesność po 

ponowoczesności, pod red. G. Dziamskiego. Poznań 2007. 

255. Mazurkiewicz A., Fantasy słowiańska. Próba opisu zjawiska, [w]: 

Słowiańskaja fantastika. Zbirnik naukowych prac, pod red. D. Ajdadić, G.F. 

Semenjuk, O. Ł. Pałamarczuk, S. S. Ermoljenko, Kijów 2016, t. 3. 

256. McLennon L. M., Definiując urban fantasy i romans paranormal- 

ny. Przekraczanie granic gatunków, mediów, a także siebie i innych w no- 



324 
 

wych nadprzyrodzonych światach, tłum. K. Olkusz, [w:] „Creatio Fantastica. 

Zagadnienia i Problemy Fantastyki” 2008, nr 58. 

257. Medyczny słownik encyklopedyczny, pod red. M. Barczyńskieg, J. 

Bogusza, Kraków 1993. 

258. Mężyński K., Tragiczne antynomie Gustawa w „Dziadach” kowieńsko – 

wileńskich, [w:] „Pamiętnik Literacki”, nr 72/3, Warszawa 1981. 

259. Mianecki A., Motyw kazirodztwa w polskim folklorze tradycyjnym, [w:] 

„Literatura Ludowa” 2019, nr 3. 

260. Michalska B., Lilith – demoniczna bogini nocy. Tradycja wyobrażeń i 

literackie wcielenia, [w:] „Prace Polonistyczne” 2010.  

261. Mickiewicz A., Do Jana Czeczota [Kowno, 8/20 lutego 1823], [w:] tenże, 

Dzieła, t. 14: Listy. Część pierwsza, 1815-1829. 

262. Mickiewicz A., Do Tomasza Zana i Józefa Jeżowskiego [Kowno, ok 13/25 

stycznia 1821], [w:] tegoż, Dzieła, t. XIV, Listy. Część pierwsza 1815–1829, opr. 

M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 1998. 

263. Mickiewicz A., Literatura słowiańska. Kurs III, [w:], tegoż, Dzieła, t. XI, 

tłum. L. Płoszewski, Warszawa 1955. 

264. Mickiewicz A., Literatura słowiańska. Kurs pierwszy, wykład XX, [w:] 

tegoż, Dzieła, t. VIII, opr. J. Maślanka, Warszawa 1997. 

265. Mickiewicz. A., Literatura słowiańska: Wykładana w Kolegium 

francuzkiem przez Adama Mickiewicza, Poznań 1865. 

266. Mighall R., Sex, history and the vampire, b. m. w. 1998. 

267. Mika M., Don Wampir i (post)współczesna orgia smaków: zbrodnia, 

miłość i herezja w amerykańskiej szkole, [w:] „Creatio Fantastica” 2013, nr 40.  

268. Mikulski T., Józef Maksymilian Ossoliński, pogrobowiec Oświecenia, [w:] 

tegoż, Ze studiów nad Oświceniem, Warszawa 1956. 

269. Millet K., za” K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 

2010. 

270. Miszczuk K. B., Kwiat. Paproci. Noc Kupały, Warszawa 2016. 

271. Mitarski J., Demonologia lęku, [w:] A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987. 

272. Mitek-Dziemba A., Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. 

Nietzsche, Wilde, Shusterman, Katowice 2011. 

273. Moore Ch., Krwiopijcy, tłum. J. Drewnowskiego, Warszawa 2008. 



325 
 

274. Morawiec E., Religijne inscenizacje Dziadów w teatrze polskim w latach -

1980, [w:] Dramat i teatr religijny w Polsce, pod red. I. Sławińskiej, W. 

Kaczmarka, Lublin 1991. 

275. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 1, Warszawa 1967. 

276. Mrozowska K., Kobiety polskie w nauce i w oświacie, [w:] Kobiety 

polskie, pod red. E. Koneckiej K., Warszawa 1986. 

277. Murgoci A., The Vampire in Roumania, [w:] „Folklore”, London 1926, t. 

37, nr 4. 

278. Neumann E., Archetyp Wielkiej Matki. Wstęp kobiecości do fenomenologii, 

tłum. R. Reszke, Warszawa 2008. 

279. Nieckula F., Młoda Polska - pod względem historyczno-językowym, [w:] 

Glosariusz od 

Młodej Polski do w spółczesności, pod red. T. Patrzałki, 1995. 

280. Niziołek M., Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne” (i nie tylko) 

teorie literatury fantastycznej, [w:] „Przestrzenie teorii”, Poznać 2005. 

281. Northrup Ch., Wampiry energetyczne, Białystok 2018. 

282. Nowacka E., Bożęta i my, Warszawa 1995. 

283. Nowicka E., Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy, [w:] 

Swoi i obcy, pod red. tejże, Warszawa 1990. 

284. Nowy Korbut, t. 15. 

285. Obyczaje, języki, ludy świata, pod red. B. Kaczorowskiego, Warszawa 

2007. 

286. Olkusz K., Rozbieranie wampira. Erotyczne imaginacje i seksualne 

fantazje w romansach paranormalnych /metafizycznych (na wybranych 

przykładach), [w:] „Orbis Linguarum” 2015, vol. 43. 

287. Olkusz K., W objęciach kiczu, czyli co skrywa (lub odsłania) romans 

paranormalny/metafizyczny. Na przykładzie cyklu „Love at Stake” Kerrelyn 

Sparks, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania i metody, pod red. A. Gemry 

i A. Mazurkiewicza, Wrocław 2014. 

288. Olkusz, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, Łódź 2016, LIX z. 1 (117). 

289. One Earth, One People. Te  Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le 

Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scot Card, bmw 2008. 

290. Oshima T., Babylonian Poems of Pious Sufferers. Ludlul Bel Nemeqi and 

the Babylonian Theodicy, Tübingen 2015. 



326 
 

291. Owczarz E., Spotkanie ze złem. Gotyckie elementy Poganki Narcyzy 

Żmichowskiej, [w:] „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”, Warszawa 

2010. 

292. Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, Warszawa 2008. 

293. Oziewicz M.,  One Earth, One People. Te  Mythopoeic Fantasy Series of 

Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scot Card, 

b.m.w 2008. 

294. Oziewicz M., Mythos, logos a korzenie literatury fantasy, [w:] Wokół 

źródeł fantasy, pod red. T. Ratajczaka i B. Trochy, Zielona Góra 2009. 

295. Oziewicz M., Stulecie fantastyczne, stulecie fantasy: literatura fantasy, 

rehabilitacja mitu, a poszukiwania nowej opowieści dla zjednoczonej ziemi, [w:] 

„Kultura – Historia - Globalizacja” 2010, nr 7. 

296. Padoł R., Filozofia religii polskiego modernizmu, Kraków 1982. 

297. Panasiuk K., Ewolucja pojęcia cudu we współczesnej teologii 

fundamentalnej, [w”] „Studia Bydgoski”, Bydgoszcz 2008, nr 2, s. 58; M. 

Rusecki, Cud w myśli chrześcijańskiej, Lublin 1991. 

298. Panasiuk-Garbacz K., Pamât’ o carice Kleopatre v amerikanskom kino, 

[w:] „Acta Humana” 2014, nr 5. 

299. Pankalla A., Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, 

Warszawa 2000. 

300. Pawłowska M., Topika gatunku powieściowego w badaniach SATOR, [w:] 

„Pamiętnik Literacki” 1999, nr 90/4. 

301. Pelc J., Motyw literacki, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1952. 

302. Pełka L. J., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987. 

303. Petoia E., Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do 

współczesności, Kraków 2004.  

304. Piasecka E., „Dolina mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 

1890–1918, Opole 2006. 

305. Pietkiewicz B., Mity, którymi żyjemy. Psychoanalityczna koncepcja 

fantazmatu, [w:] „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 41/2. 

306. Pigoń S., Objaśnienia [w:] Mickiewicz. A.,  Dziady cz. II, IV i I, oprac. S. 

Pigoń, Warszawa 196. 

307. Pirie D., The Vampire Cinema. London 1977.  

308. Pirie D., Vampir Filmkult, 1977. 



327 
 

309. Piwińska M., Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w 

cyklu „Ballad i romansów”, [w:] tejże, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania 

Mickiewicza, Gdańsk 2003. 

310. Piwińska M., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Kraków 1984. 

311. Płonka–Syroka B., Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, 

Wrocław 1994. 

312. Podraza-Kwiatkowska M., Somnabule: o młodopolskiej konwencji 

onirycznej, [w:] „Teksty Drugie”, Warszawa 1973, nr 2 (8). 

313. Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, 

Kraków 2001. 

314. Podręczna mini encyklopedia medycyny N—Ż, Inowrocław 2001. 

315. Pol W., Prace z etnografii północnych stoków Karpat, [w:] „Archiwum 

Etnograficzne” 1966, nr 29. 

316. Praz M., Zmysły, śmierć diabeł w literaturze romantycznej, tłum. K. 

Żaboklicki, Warszawa 1966. 

317. Prokop J., Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, 

b.m.w. 1978. 

318. Prokopiuk J., Manifest wolności, Białystok 2014. 

319. Przybylski R., Archeologia duszy Bohatera Polaków, [w:] tenże, Słowo i 

milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993. 

320. Przybylski R., Romantyzm jako przepaść klasyka, [w:] Klasycyzm, czyli 

prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983. 

321. Przybyszewski S., Confiteor, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu 

Młodej Polski, oprac. Podraza-Kwiatkowska M., Wrocław 2000. 

322. Przybyszewski S., Homo sapiens. Na rozstaju, b.m.w., 2020. 

323. Przybyszewski S., Moi współcześni. Wśród obcych, Warszawa 1926. 

324. Przybyszewski S., Na drogach duszy, Kraków 1900. 

325. Puchalska B., Białostockie kontakty skarbnikowej żydaczewskiej, [w:] 

„Białostocczyzna’, nr.4.28, Białystok 1992. 

326. Ratusiński P., Miłość w polskiej poezji romantycznej, Złoczów 1934. 

327. Rawski J., Kierunki interpretacji motywu wampira w wybranych tekstach 

kultury od XIX do XXI w wieku (rekonesans), [w:] „Studia Litteraria Universitatis 

Iagellonicae Cracoviensis”, Kraków 2020, nr 16. 



328 
 

328. Rawski J., Metamorfozy motywu wampira w kulturze popularnej XX i XXI 

wieku. Zarys problematyki, [w:] „In Gremium”, Zielona Góra 2014, nr 8. 

329. Rawski J., Metamorfozy motywu wampira w kulturze popularnej xx oraz 

xxi wieku zarys problematyki, [w:] „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i 

Polityką”, Zielona Góra 2014, nr 8. 

330. Rawski J., Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach 

współczesnej kultury wampirycznej, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. 

Prace Literackie”, Wrocław 2014, nr LII.  

331. Rawski J., Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach 

współczesnej kultury wampirycznej, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. 

Prace Literackie”, Wrocław 2014, nr 54, s. 61. 

332. Rawski J., Wampiryzm w Dziadach Adama Mickiewicza, [w:] „Filologia 

polska. W stronę literatury i języka”, Zielona Góra 2015. 

333. Rein Hagen M., Wampir: Maskarada. Narracyjna gra grozy, tłum. M. 

Jaskólski, Warszawa 2001. 

334. Rittel T., Elżbieta Drużbacka. Język i tekst. Studium lingwistyczne, Kraków 

2007. 

335. Robbins R. H., Encyklopedia czarów i demonologii, tłum. M. Urbański, 

Warszawa 1998. 

336. Roberts N., Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, 

tłum. L. Engelking, Warszawa 1997. 

337. Roszak S., Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczypospolitej, 

[w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycja i wyzwania współczesności, Toruń 2006.  

338. Roszczynialska M., Nowa baśń. Strzyga Romana Zmorskiego i Wiedźmin 

Andrzeja Sapkowskiego, [w:] „Studia Historicolitteraria III”, Kraków 2003. 

339. Roux J. P., Kobieta w historii i micie, tłum. B. Szczepańska, Warszawa 

2010. 

340. Rudolf E., Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze 

popularnej, Wałbrzych 2001. 

341. Rusiecki M., Obraz śmierci w katechezie kościoła katolickiego w XVI – 

XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI – XVIII wieku, pod red. H. 

Suchojada, Warszawa 2001. 

342. Rybińska A., Fenomen Lilit – w kulturze duchowej i materialnej, [w:] 

„Kultura i Historia” 2007, nr 32. 



329 
 

343. Rychta W., Lucyfer, Aur i Aryman. O demonicznej symbolice w Wampirze 

Władysława Stanisława Reymonta, [w:] Humanistyka między narodami. 

Interdyscyplinarne studia polsko – ukraińskie, pod red. J. Ławskiego i L. 

Suchanka, Białystok 2020. 

344. Ryken L., Wilhait J.,. Longman III T, Słownik symboliki biblijnej, tłum. T. 

Kościuk, Warszawa 1998. 

345. S. Wysłouch, Anatomia widma, [w:] „Teksty” 1977, nr 2 (32). 

346. Sacha M., Gniewne oblicze Kali. Mit, ikonografia, rytuał/Kali w literaturze 

tantrycznej, [w:] „Studia Religiologica”, Warszawa 2005, z. 38. 

347. Sala B. G., Wycie w ciemności. Wilki i wilkołaki Europy, Olszanica 2017, 

s. 11; A. Chenell, Simarro A. S., Słownik symboli, tłum. M. Boberska, Warszawa 

2008. 

348. Samborska – Kukuć D., Narcyz w masce tragicznej. Sobowtór jako  

eksterioryzacja duszy w opowiadaniu Leo Belmonta „Tamten człowiek”, [w:] 

„Pamiętnik Literacki” 2005, nr XCVI, z. 3. 

349. Samsel A., W kręgu polskich wartości narodowych, [w:] Patriotyzm a 

wychowanie, pod red. E. J. Kryńskiej, J. Dąbrowskiej, A. Szarkowskiej, U. 

Wróblewskiej, Białystok 2009. 

350. Sandauer A., Od romantyzmu do poezji proletariackiej, [w:] tegoż, Pisma 

zebrane. T. 1, Warszawa 1985. 

351. Sawicka D., Romantyzm 1822 – 1863, Warszawa 1995. 

352. Schwarcz C., Sobowtór w literaturze. Odzwierciedlenie, przeciwieństwo, 

uzupełnienie, [w:] „Isme”, b.m.w. 1992, nr 3. 

353. Sianko Z., Powieść angielska XVIII wieku, a powieść polska lat 1764-

1830, Warszawa 1961. 

354. Siemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 

1975.  

355. Simonides D., Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopiach i innych 

strachach, Katowice 1984. 

356. Skall D., Hollywood Gothic, New York 1990. 

357. Skrzyp P., Wskrzeszenie mistrzów – drugie, wampiryczne, wcielenie 

polskich romantyków, [w:] W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, 

interpretacje, pod red. M. Piechoty, J. Strzałkowskiego, A. Szumiec, Katowice 

2018. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_Religiologica


330 
 

358. Skrzypek M., Oświeceniowa kategoria przesądów: z ciemnogrodem 

Potockiego w tle, [w:] „Studia Wilanowskie”, Warszawa 2012. 

359. Skwarczyńska S., Gatunek w literaturze [w:] Genologia polska: wybór 

tekstów, pod red. D. Trzpil, Warszawa 1983. 

360. Slate J. H., Psychiczne wampiry są wśród nas, tłum. J. Piekut, Warszawa 

2004. 

361. Słownik filmu, pod red. R. Syski, Kraków 2005. 

362. Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1965. 

363. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. 

Kowalczykowej, Wrocław 2009. 

364. Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006. 

365. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, wyd. 2, popr., uzup. Wrocław 2006. 

366. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1988. 

367. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia, terminy, zjawiska, 

przekroje, t. 1: A-M, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kotkiewiczowej, 

M. Rudkowskiej,  M. Strzyżewskiego, Toruń 2016. 

368. Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. 

Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006. 

369. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t.1 Kosmos, cz.2, Lublin 1999.   

370. Słownik terminów literackich, pod red. A. Popławskiej, P. Szeląga i K. 

Kotowskiego, Wrocław 2009. 

371. Smólski G., Ze zbioru podań, opowieści i baśni kaszubskich, t. 8, Lwów 

1902. 

372. Sokołowska M., Rozdeptane na chwałę Bożą, Gdańsk 1995. 

373. Solecka G., Lęk tanatyczny, [w:] „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, 

Wrocław  2011, nr 1. 

374. Sołowjow W., Dramat życiowy Platona, tłum. J. Zychowicz, [w:] Tenże, 

Wybór pism, t. 3: W Drodze, Poznań 1988. 

375. Sprutta J., Światło jako symbol i znak obecności Boga, [w:] „Studia 

Gnesnensia” 2005, t. XIX. 

376. Stachowski K., Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu wampir – 

upiór w językach słowiańskich, [w:] „Rocznik Slawistyczny” 2005, t. LV. 



331 
 

377. Stanaszek-Bryc K., Wampir z perspektywy badacza, wywiad z Ł. M. 

Stanaszkiem,[w:] „Creatio Fantastica” 2013, nr 40.  

378. Starobiński J., Wizja śniącej, tłum. M. Ochab, [w:] „Literatura na Świecie" 

1986, nr 11-12. 

379. Stefanowska Z., Duch – powrotnik u Mickiewicza, [w:] „Pamiętnik 

Literacki”, Warszawa 2005, nr 96/4. 

380. Stępień P., Miłość, śmierć, mistyka: o liryce erotycznej Jana Andrzeja 

Morsztyna, [w:] „Pamiętnik Literacki”, Warszawa 1992, nr 83/1.  

381. Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986. 

382. Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007. 

383. Suckling N., Wampiry, tłum. P. Głuchowska, Warszawa 2010. 

384. Sułek J., Typologia, charakterystyka i historia fantasy, [w:] „Prace 

Historycznoliterackie”, Kraków 1998. 

385. Summers M., The Vampire in Europe. True Tales of the Undead, New 

York 1968. 

386. Summers M., The Vampire. His Kith and kin, London 1928. 

387. Suszek H., Różnorodność wielości Ja, [w:] „Roczniki Psychologiczne”, t. 

X, Lublin 2007, nr 2. 

388. Szeja J. Z., Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków 

2004. 

389. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, 

Warszawa 2010, s. 331 

390. Szmajdziński M., „Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym…” (Na 1,2): 

Obraz Boga w księdze Nahuma, [w:] „Collectanea Theologica”, Warszawa 2011, 

nr 81/4. 

391. Szostak W., Degradacja mitu – degradacja fantasy, [w:] „Aiglos. 

Almanach Tolkienowski” 2011. 

392. Szyjewski A., Religia Słowian, Kraków 2003. 

393. Szyjkowski M., Dzieje polskiego upiora przed wystąpieniem Mickiewicza. 

394. Szymanek D., Leonard—wampir czy demoniczny sobowtór? O Sile woli 

Józefa Bohdana Dziekońskiego, [w:] W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, 

motywy, interpretacje, pod red. M. Piechoty, J. Strzałkowskiego, A. Szumiec, 

Katowice 2018. 



332 
 

395. Szymanik A., M. Kostrzewski, Gry narracyjne jako metoda  i narzędzie 

w nauce, [w:] „Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 2012, 

nr 9/10.  

396. Szymańska B., Młodopolski mistycyzm, [w:] Studia ezoteryczne. Wątki 

polskie, pod red. I. Trzcińskiej, A. Świerzowskiej, K. Hess, Kraków 2015. 

397. Szymczak – Maciejczyk B., Wampirze uniwersum grozy Anne Rice, [w:] 

Groza i postgroza, pod red. K. Olkusz i B. Szymczak – Maciejczyk, Kraków 

2018. 

398. Śmiałkowski K., Wampir. Leksykon, Bielsko-Biała 2010. 

399. Śmiałkowski M., Wampir. Leksykon, Warszawa, 2010. 

400. Śniadecki J., O pismach klasycznych i romantycznych, [w:] „Dziennik 

Wileński” 1819, t. 1, z. 1. 

401. Św. Augustyn, Pisma filozoficzne. T. 2., tłum. A Świderkówna, Warszawa 

1953. 

402. Tatur U., Typy kobiet w literaturze polskiej a ich stereotypy zawarte w 

warstwie językowej (na podstawie wybranych dzieł), [w:] „Białostockie 

Archiwum Językowe”, Białystok 2008, nr 8. 

403. Tazbir J., Okrucieństwo w Nowożytnej Europie, Warszawa 1993. 

404. Tęcza K., Zjawy i strachy polskie, Jelenia Góra 1987. 

405. Tomaszewski B., Poetyka. Teoria literatury, tłum. zbiorowe, Poznań 1945. 

406. Tomczyk J., Dygudaj A., Swoistość ludzkiej kultury – wampiryzm, [w:] 

„Studia Ecologiae et Bioethicae”, Warszawa 2008. 

407. Tomiccy J. i R., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, 

Warszawa 1975. 

408. Tomkowski J., Ihnatowicz E., Witraż z wampirem, [w:] J. Tomkowski, 

Szkice młodopolskie, Warszawa 2016. 

409. Tramer M., Brudnopis „in blanco”. Rzecz o poezji Władysława 

Broniewskiego, Katowice 2010. 

410. Trębicki G., Fantasy. Ewoulcja gatunku, Kraków 2009.  

411. Trocha B., Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009. 

412. Troszyński M., „Kordian”– dzieje bohatera, [w:] „Przegląd 

Humanistyczny”, Warszawa 1990, nr 3. 



333 
 

413. Trousson R., Tematy czy motywy?, [w:] Antologia zagranicznej 

komparatystyki literackiej, pod red. H. Janszek-Ivanićkovej, tłum. R. Gręda, 

Warszawa 1997. 

414. Trześniewska-Nowak A., Alternatywne światy w twórczości Stefana Dardy 

na przykładzie trylogii Dom na Wyrębach, [w:] „Bibliotekarz Podlaski”, Białystok 

2013, nr 3 (LII). 

415. Trześniowski D., „Wampir” Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy, 

[w:] Inny Reymont, pod red. W. Książek-Bryłowej, Lublin 2002. 

416. Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w 

społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicza, Kraków 2205. 

417. Twitchell J. B, The Living Dead. A Study of the vampire in Romantic 

Literature, Durham 1981. 

418. Tytkowska A., Lilit. O obecności hebrajskiej bogini nocy i burzy w 

polskim dramacie, [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, pod 

red. E. Udalskiej, Katowice 2004. 

419. Ursel M., Wstęp, [w:] J. Słowacki, Powieści poetyckie, BN I 47, Wrocław 

1986. 

420. van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, 

tłum. B. Biały, Warszawa 2006. 

421. Volta O., La vampire, 1962. 

422. Von Krafft – Ebing R., Zboczenia umysłowe na tle zaburzeń płciowych, 

tłum. A. Fabian, Warszawa 1908. 

423. W życiu brak nam krwawej jatki. Rozmowa z Wojciechem Kruczyńskim, 

[w:] „Film”, Warszawa 2007, nr 11. 

424. Wachcińska O., O ludowym rytale zamawiania, [w:] „Rocznik Muzuem 

Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, 2011. 

425. Walc K., Postać wampira we współczesnym horrorze, [w;] „Literatura i 

Kultura Popularna”, t. 5, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1996. 

426. Walczak M., Władysław Reymont o snach i spirytyzmie, [w:] Inny 

Reymont, pod red. W. Książek-Bryłowej, Lublin 2002. 

427. Walęciuk-Dejneka B., Kobiety-ryby: ludowe wyobrażenia syren. [w:] 

„Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t.16, nr 2, Radzyń Podlaski 2018. 

428. Waliński M., Pieśń jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy — pieśń 

dziadowska? Prologomena do badań pieśni dziadowskiej, [w:] Wszystek krąg 



334 
 

ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi 

Czesławowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wrocław 1998. 

429. Wałaszewski Z., Ja, wampir (Dracula c’est moi), [w:] „Kwartalnik 

Filmowy” 2001, nr 31/32. 

430. Wałaszewski Z., Wampir – zamaskowana tożsamość, ukryta śmierć, [w:] 

„Kwartalnik Filmowy”, Warszawa 2000, nr 31/32. 

431. Wantowska M., „Dziady” kowieńsko-wileńskie, [w:] Ludowość u 

Mickiewicza, Warszawa 1958. 

432. Warneńska M., Medium piszące, Łódź 1970.  

433. Wasilewski J. S., Tabu, Warszawa 2010. 

434. Wasilewski Z., Aspazja i Alcybiades. Z dziejów powieści warszawskiej, 

Warszawa 1935. 

435. Wasylewski S., O miłości romantycznej, Lwów-Poznań 1928. 

436. Waśkiewicz A. K., Poezja Władysława Broniewskiego, Gdańsk 1994. 

437. Wenta A., N. Łątkowska, Osobowość narcystyczna i psychopatyczna jako 

przejaw psychopatologii społecznej, [w:] „Miscellanea Anthropologica et 

Sociologica”, Gdańsk 2017, nr 1 (18). 

438. West M. L., Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie 

w greckiej poezji i micie, tłum. M. Filipczuk, T. Polański, Kraków 2006. 

439. Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. B. Lenard, M. 

Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998. 

440. Wijaczka J., Próba zimnej wody (pławienie) w oskarżeniach i procesach o 

czary w państwie polsko-litewskim w XVI–XVIII wieku, [w:] „Odrodzenie i 

Reformacja w Polsce”, Toruń 2016, nr LX. 

441. Wilczyńska E., Przemiany wilkołaka w folklorze polskim, [w:] Wilki i 

ludzie. Małe kompendium wilkologii, pod red. D. Wężowicz – Ziółkowskiej i E. 

Wieczorkowskiej, Katowice 2014. 

442. Wilk A. N., P. Kafarski, Kultowe bestie – literatura a nauka, [w:] 

„Wiadomości Chemiczne”, Wrocław 2014, nr 68. 

443. Witkowska A., R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1979. 

444. Włodarczyk-Kucab M., Od miłości do nienawiści: studium nad postacią 

kobiety – femme fatale w tragedii greckiej, [w:] „Prace Naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, 

Częstochowa 2006, nr 10. 



335 
 

445. Wojciechowska E., Dwie śmierci upiora. O końcu fantastyki na 

przykładzie polskiej prozy fantastycznej połowy XIX wieku, [w:] „Civitas. Studia z 

Filozofii i Polityki”, Warszawa 2018, nr 23. 

446. Wojciechowski P., Młodopolski jarmark wampiryzmu, [w:] Inny Reymont, 

pod red. W. Książek-Bryłowej, Lublin 2002. 

447. Wojtucki D., „Wampiryczne dzieci”- ofiary wierzeń w magia posthuma na 

Morawach w XVIII w., [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski 

i powszechnym” 2020, t. 53, nr 2. 

448. Wolska B., Poezja polityczna czasów I rozbioru i sejmu delegacyjnego 

1772-1775, Warszawa 1982. 

449. Wolski M., Wampir. Wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we 

współczesnej kulturze, Wrocław 2014. 

450. Wolski M., Władysław Draguła i jego świta, czyli krótki przegląd polskich 

bohaterów wampirycznych, [w:] Groza w kulturze polskiej, pod red. R. 

Dudzińskiego, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2016. 

451. Woźniak O., Wampir jest w każdym z nas, [w:] „Przekrój” 2010, nr 20 

(3386). 

452. Woźniakiewicz-Dziadosz M., Między buntem a rezygnacją. O powieściach 

Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa 1978. 

453. Wójtewicz A., Kobiety w przestrzeni dziewiętnastowiecznego 

społeczeństwa. Rekapitulacja, [w:] „Litteraria Copernicana”, Toruń 2017,  nr 2 

(22). 

454. Wróblewska T., Recepcja, czyli nieporozumienia i mistyfikacje, [w:] Studia 

o Tadeuszu Micińskim, pod red. M. Podrazy – Kwiatkowskiej, Kraków 1979. 

455. Wróblewska V., Mściciel, kochanek, odmieniec. Wizerunki wampira w 

literaturze polskiej, [w:] „Literatura ludowa”, nr 1(56), Wrocław 2021. 

456. Wydmuch M., Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975. 

457. Wyka J., Literatura i upiory, [w:] „Twórczość”, Warszawa 1981, nr 5. 

458. Wyka K., Modernizm polski, Kraków 1959. 

459. Wyka K., Władysław Stanisław Reymont, [w:] Literatura okresu Młodej 

Polski, pod red. K. Wyki, A. Hutnikiewicza, M. Puchalskiej, t. III, Kraków 1973. 

460. Zabielski J., Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan, [w:] 

„Rocznik Teologii Katolickiej”, t. X, Białystok 2011. 

461. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje, Katowice 2006. 



336 
 

462. Zając J., Wampir i namiętny cyborg – z psychoanalizy dwóch przypadków 

zauroczenia przez „femme fatale”, [w:] „Postsctriptum Polonistyczne” 2014, nr 1 

(13). 

463. Zalewski C., Mit a powieść, [w:] „Pamiętnik Literacki” 2006, nr XCVII, z. 

3. 

464. Zgorzelski A., Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad 

rozwojem gatunków, Warszawa 1980. 

465. Zgorzelski A., Konwencje gatunkowe i rodzajowe w trylogii J.R.R. 

Tolkiena, [w:] tegoż, Kreacje świata sensów. Szkice o współczesnej powieści 

angielskiej, Łódź 1975. 

466. Zgorzelski A., SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego, [w:] tegoż,  

System i funkcja, Gdańsk 1999. 

467. Zgorzelski Cz., Owoce wileńsko – kowieńskiej twórczości lirycznej, [w:] 

tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 

1976. 

468. Ziemba K., Mistycznego Słowackiego marzenie hermeneutyki śmierci, [w:] 

Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 

6–7 grudnia 1982, pod red. Janion M., M. Zielińskiej, Warszawa 1986. 

469. Zwolińska B., Motywy wampiryczne w gotyckim świecie opowiadań 

Edgara Allana Poego, [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy i in., 

Łódź 2003. 

470. Zwolińska B., Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej 

na przykładzie Opowieści niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy 

Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 

471. Żeleński T., Wstęp, [w:] N. Żmichowska, Poganka, oprac. T. Żeleński 

(Boy), Wrocław 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 
 

LITERATURA PRZEDMIOU – ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 

1. Ankh – znaczenie symbolu krzyża egipskiego. Tekst dostępny w Internecie pod 

adresem: https://akademiaducha.pl/ankh-znaczenie-symbolu-krzyza-egipskiego/  

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

2. Berwiński R., Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 2, 

1862. Pozycja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/50393/edition/66997/content  

3. Biblia wampiryczna. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 

http://www.trydium.wwt.pl/glowna/magia/biblia.html  

4. Biegeleisen H., Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, 

Warszawa 1930. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/7763?id=7763  

5. Borkowska G., Wstęp, [w:] N. Żmichowska, Poganka, wstęp i oprac. G. 

Borkowska, Wrocław 2013. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://ibl.waw.pl/zmichowskapogankawstep.pdf  

6. Bródka S., Lilith jako prefigura femme fatale, [w:] „Civitas. Studia z filozofii i 

polityki” 2017, nr 21. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

file:///C:/Users/UYTKOW~1/AppData/Local/Temp/347-

Tekst%20artyku%C5%82u-509-1-10-20200225(1).pdf  

7. Burtan G., „Księżycowy obłęd”. Ludzie są przekonani, że pełnia ma duży wpływ n 

nasze życie. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 

https://tech.wp.pl/ksiezycowy-obled-ludzie-sa-przekonani-ze-pelnia-ma-duzy-

wplyw-na-nasze-zycie,6277867540768897a  

8. Chyrczakowska W., Wampiryzm energetyczny. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: http://kosmoenergetyka.org/pliki/Wampiryzm.pdf  

9. Crystal Dynamics, Legacy of Kain: Defiance, 2003. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: https://nosgoth.net/defiance/dialogue/dialogue2.html  

10. Darska B., Od potwora do wymarzonego kochanka. O zmieniającym się 

kulturowym wizerunku wampira. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/06_Darska-B.pdf  

11. Deciphering Eliphas Levi’s Baphomet: The Goat of Mendes. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: https://www.learnreligions.com/eliphas-levis-baphomet-

goat-of-mendes-95993  

https://akademiaducha.pl/ankh-znaczenie-symbolu-krzyza-egipskiego/
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/50393/edition/66997/content
http://www.trydium.wwt.pl/glowna/magia/biblia.html
https://ibl.waw.pl/zmichowskapogankawstep.pdf
file:///C:/Users/Użytkownik/AppData/Local/Temp/347-Tekst%20artykuÅ�u-509-1-10-20200225(1).pdf
file:///C:/Users/Użytkownik/AppData/Local/Temp/347-Tekst%20artykuÅ�u-509-1-10-20200225(1).pdf
http://kosmoenergetyka.org/pliki/Wampiryzm.pdf
https://nosgoth.net/defiance/dialogue/dialogue2.html
http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/06_Darska-B.pdf


338 
 

12. Duch W., Duch i dusza, czyli prehistoria kognitywistyki. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: http://www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/99dusza.pdf 

13. Dźwigoł R., O człowieku w aspekcie fizycznym – na podstawie jednostek 

frazeologicznych z komponentem diabeł, [w:] „Problemy Frazeologii 

Europejskiej”, t. X, 2015, s. 117, 120. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: http://pfe.leksem.pl/wp-content/uploads/Dzwigol-2.pdf  

14. Encyklopedia PWN. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://encyklopedia.pwn.pl/ 

15. Encyklopedia staropolska, Warszawa 1900-1903. Pozycja dostępna w Internecie 

pod adresem: 

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Upi%C3%B3r  

16. Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o księżycu, oprac. M. Wójtowicz.  

Tekst dostępny w Internecie pod adresem: 

https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/etnografia-lubelszczyzny-ludowe-wierzenia-o-

ksiezycu/#pelnia  

17. Garbulińska K., Sobowtóry, maski, zwierciadła – mit sobowtóra w „Diablich 

elikisrach” Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i „Sędziwoju” Józefa 

Bogdana Dziekońskiego, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace 

Literackie”, LII, Wrocław 2012. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://wuwr.pl/plit/article/view/3401/3281 

18. Gawliński A., Nekrofilia jako problem interdyscyplinarny, [w:] „Studia 

Prawnoustrojowe” 2016, nr 34. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Us

trojowe/2016/34/35-48.pdf  

19. Gimbut M., Znaczenie progu jako granicy w kontekście kultury ludowej w Polsce. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://studiakrajobrazowe.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/Znaczenie-

progu-jako-granicy.pdf 

20. Głodowski K., Księżyc – miernik czasu magią podszyty. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: https://www.slawoslaw.pl/ksiezyc-miernik-czasu-magia-

podszyty/  

21. Gołdowski K., Kiedy rozum spi, budza się demony… O zmorach i nocnicach. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem; https://www.slawoslaw.pl/kiedy-

rozum-spi-budza-sie-demony-o-zmorach-i-nocnicach/  

http://www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/99dusza.pdf
https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Upi%C3%B3r
https://wuwr.pl/plit/article/view/3401/3281


339 
 

22. Gołdowski K., Sowy nie są tym, czym się wydają. Tekst dostępny w Internecie pod 

adresem:https://www.slawoslaw.pl/sowy-nie-sa-tym-czym-sie-wydaja/  

23. Gołdowski K., Strzygi i strzygonie. Tekst dostępny w Internecie pod 

adresem:https://www.slawoslaw.pl/strzygi-i-strzygonie/#more-1595  

24. Gomez –Alfonso J., Rabies. A possibile explanation for the vampire legend, [w:] 

„Neurology” 1998, nr 3 (51).  Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://mmcneuro.files.wordpress.com/2013/09/neurology-1998.pdf  

25. Grabias M., Droga, podróż, wędrówka w „Tylko kochankowie przeżyją”, 

Humaniora. Czasopismo InternetoweNr 2 (30)/2020. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2030/Grab

ias_Hum_30_S.pdf  

26. Grabias S., Analityczne kategorie obcości, [w:] „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/slawomir_grabias_analityczne_kateg

orie_obcosci.pdf  

27. Grimwood T., The Limits of Misogyny: Schopenhauer, "On Women", [w:] 

„Kritike” 2008, 2 (2), 2008. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_

Schopenhauer_On_Women  

28. Grzeszczak W., Idea śmierci i odrodzenia w III części „Dziadów Adama 

Mickiewicza, Zagórów 1998. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://informatyk24.nazwa.pl/biblioteka/pliki/VGreak_Adam_Mickiewicz.pdf  

29. Guilherme Scatolin H., The Myth of the Vagina Dentata: Archetypal 

Manifestations of the Terrible Mother, [w:] “Psychology Research” 2020. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem:  

https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5f3b3da4a3edd.pdf  

30. Ignaczak L., Semantyka światła w „Kordianie” J. Słowackiego o świetlnych 

znakach, [w:] „Prace polonistyczne”, nr 44, Łódź 1988. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Lite

rature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-

t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-

210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf  

https://www.slawoslaw.pl/strzygi-i-strzygonie/#more-1595
http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2030/Grabias_Hum_30_S.pdf
http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2030/Grabias_Hum_30_S.pdf
https://philpapers.org/rec/GRITLO
https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_Schopenhauer_On_Women
https://www.researchgate.net/publication/317995354_The_Limits_of_Misogyny_Schopenhauer_On_Women
http://informatyk24.nazwa.pl/biblioteka/pliki/VGreak_Adam_Mickiewicz.pdf
https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5f3b3da4a3edd.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1988-t44-s195-210.pdf


340 
 

31. Jastrząbek M., Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. 

Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego, [w:] „Folia 

Litteraria Polonica” 2012, nr 1 (15). Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Littera

ria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-

t15/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-t15-s58-

76/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2012-t15-s58-

76.pdf 

32. Joudas, Legacy of Kain. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://lparchive.org/Legacy-of-Kain-Blood-Omen/chapter2.html  

33. Kayton L., The relationship of the vampire legend to schizophrenia, [w:] „Journal 

of Youth and Adolescence” 1972, t. 1, s.304. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537819  

34. Kershner  K., Horror and Eroticism: Bram Stocker’s Dracula, [w:] „Hofstra 

horizons” 2006. Tekst dostępny w Internecie pod adresem:  

https://www.hofstra.edu/pdf/orsp_horizons_kershner_f06.pdf  

35. Kierul J., Anton Mesmer i magnetyzm zwierzęcy. Artykuł dostępny w Internecie 

pod adresem:  

https://kierul.wordpress.com/2014/03/22/anton-mesmer-i-magnetyzm-zwierzecy-

1784/  

36. Konzack L., Mark Rein Hagen’s Foundational Influence on 21st Century 

Vampiric Media, [w:] „Akademisk Kvarter” 2015, cz. 11. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: http://bit.ly/1YwdnXD 

37. Kowalska O., „Wampir” Johna Williama Polidoriego. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem:  https://wielkibuk.com/2013/11/05/wampir-john-william-

polidori/  

38. Kozak Ł., Strzygoń, czyli wampir – wieśniak. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: https://culture.pl/pl/artykul/strzygon-czyli-wampir-wiesniak  

39. Kuna M., Estetyczna charakterystyka podgatunków grozy, [w:] „Estetyka i 

Krytyka”, nr 7/8, 2004-2005. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072853/eik_7-

8_13.pdf/985755d8-4e0b-4118-aca9-4e23c5023afc  

https://lparchive.org/Legacy-of-Kain-Blood-Omen/chapter2.html
https://www.hofstra.edu/pdf/orsp_horizons_kershner_f06.pdf
https://kierul.wordpress.com/2014/03/22/anton-mesmer-i-magnetyzm-zwierzecy-1784/
https://kierul.wordpress.com/2014/03/22/anton-mesmer-i-magnetyzm-zwierzecy-1784/


341 
 

40. Lam A., Broniewski w środku życia, [w:] „Rocznik Towarzystwa Literackiego 

imienia Adama Mickiewicza” Warszawa 1988, nr 23. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imieni

a_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mi

ckiewicza-r1988-

t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-

t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-

r1988-t23-s11-24.pdf.  

41. Lemanowicz A., Historia RPG. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://esensja.pl/gry/publicystyka/tekst.html?id=5831  

42. Loska K., Cyfrowe archiwa, źródło: 

http://ekrany.hekko24.pl/images/teksty/17/17_historia2_loska.pdf  

43. Merticus, Demystifying ‘Real’ Vampirism For The Rest Of Us  An overview of 

modern vampirism for the general public, Atlanta 2013.  Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

https://www.academia.edu/10707332/Demystifying_Real_Vampirism_For_The_

Rest_Of_Us  

44. Meyer S., za: I. Kłopocka, Romans z wampirem, czyli fenomen romantycznego 

krwiopijcy. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: https://nto.pl/romans-z-

wampirem-czyli-fenomen-romantycznego-krwiopijcy/ar/4171871  

45. Mickiewicz. A., Wykład XVI z Literatury Słowiańskiej [w:] Dzieła, t. XI, Kraków 

1953. Tekst dostępny w Internecie pod adresem: http://www.e-

teatr.pl/pl/programy/2013_12/54996/dziady_teatr_jaracza_lodz_1984.pdf  

46. Mikrut – Majeranek M., (R)ewolucja w modelu postrzegania wampira. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem: 

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2044/1/Mikrut_REwolucja_w_mo

delu_postrzegania_wampira.pdf 

47. Miłoszewska – Kiełbiewska A., Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych 

polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, Warszawa 2015. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1445/A%20Miloszewska-

Kielbiewska%20-%20Praca%20doktorska.pdf?sequence=1  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1988-t23-s11-24.pdf
https://esensja.pl/gry/publicystyka/tekst.html?id=5831
http://ekrany.hekko24.pl/images/teksty/17/17_historia2_loska.pdf
https://nto.pl/romans-z-wampirem-czyli-fenomen-romantycznego-krwiopijcy/ar/4171871
https://nto.pl/romans-z-wampirem-czyli-fenomen-romantycznego-krwiopijcy/ar/4171871
http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/54996/dziady_teatr_jaracza_lodz_1984.pdf
http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/54996/dziady_teatr_jaracza_lodz_1984.pdf
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2044/1/Mikrut_REwolucja_w_modelu_postrzegania_wampira.pdf
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/2044/1/Mikrut_REwolucja_w_modelu_postrzegania_wampira.pdf


342 
 

48. Motyl M., Nocna mara. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/448  

49. Mróz L., Mit i myślenie mityczne, [w:] „Etnografia Polska” 1976, t. XX, z.1. Tekst 

dostępny w Internecie pod adresem:  

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/798/Strony+od+EP_XX_z1-3.pdf 

Pietrzak P., Obrazy rzeczywistości w nowelistyce Stefana Grabińskiego. Świat 

fantastyczny w świecie realnym, Opole 2005. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem:  

https://carpenoctem.pl/wpcontent/uploads/2017/01/obrazy_rzeczywisto%C5%9Bc

i_w_nowelistyce_stefana_grabinskiego-pawel_pietrzak.pdf  

50. Ples M., Fobie ucieleśnione. O filmowym wizerunku kobiety fatalnej, [w:] 

„Anthropos?”,  Katowice 2005, nr 4-5 (4-5), Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: https://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB6.htm  

Porczyński D., Komputerowe gry fabularne, - pogranicze światów rzeczywistego i 

wirtualnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Zabrze 2013. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem:  

http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z65/porczynski.pdf  

51. Powell A. E., Ciało astralne, b.m.w. 1995. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: https://uduchowieni.pl/wp-content/uploads/2011/12/Cia%C5%82o-

Astralne-Arthur-E.-Powell.pdf  

Priest H., Monstrous Literature: The Case of Dacre Stocker’s Dracula the Undead. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

https://www.academia.edu/11931861/Monstrous_Literature_The_Case_of_Dacre

_Stocker_s_Dracula_the_Undead  

52. Rawski J., Filmowe adaptacje Draculi Brama Stockera. Od Murnau do Coppoli, 

[w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Kraków 2013, nr V. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

https://www.academia.edu/8141386/Filmowe_adaptacje_Draculi_Brama_Stocker

a._Od_Murnaua_do_Coppoli  

53. Religia. Encyklopedia PWN, pod red. T. Gadacz, B. Milerskiego, Warszawa 2003.  

Wydanie internetowe dostępne pod adresem: 

54. Romańska A., Wampiry w tradycji ludowej Rumunii. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

https://www.academia.edu/4773891/Anna_Roma%C5%84ska  

http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/448
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/798/Strony+od+EP_XX_z1-3.pdf
https://carpenoctem.pl/wpcontent/uploads/2017/01/obrazy_rzeczywisto%C5%9Bci_w_nowelistyce_stefana_grabinskiego-pawel_pietrzak.pdf
https://carpenoctem.pl/wpcontent/uploads/2017/01/obrazy_rzeczywisto%C5%9Bci_w_nowelistyce_stefana_grabinskiego-pawel_pietrzak.pdf
https://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB6.htm
https://uduchowieni.pl/wp-content/uploads/2011/12/Cia%C5%82o-Astralne-Arthur-E.-Powell.pdf
https://uduchowieni.pl/wp-content/uploads/2011/12/Cia%C5%82o-Astralne-Arthur-E.-Powell.pdf
https://www.academia.edu/11931861/Monstrous_Literature_The_Case_of_Dacre_Stoker_s_Dracula_the_Undead
https://www.academia.edu/11931861/Monstrous_Literature_The_Case_of_Dacre_Stoker_s_Dracula_the_Undead
https://www.academia.edu/8141386/Filmowe_adaptacje_Draculi_Brama_Stokera._Od_Murnaua_do_Coppoli
https://www.academia.edu/8141386/Filmowe_adaptacje_Draculi_Brama_Stokera._Od_Murnaua_do_Coppoli
https://www.academia.edu/4773891/Anna_Roma%C5%84ska


343 
 

55. Rudzki E., Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 1997. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem: 

https://rcin.org.pl/Content/61730/PDF/WA303_81407_A512-60-2016_OiR-

Wijaczka.pdf  

56. Schuck E., Re-masculating the Vampire: Conceptions of Sexuality and the 

Undead from Rossetti's Proserpine to Meyer's Cullen, [w:] “LUX: A Journal of 

Transdisciplinary Writing and Research from 

Claremont Graduate University”, 2013, vol. 2. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: 

https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&arti

cle=1025&context=lux  

57. Słownik Języka Polskiego PWN. Publikacja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://sjp.pwn.pl/ 

58. Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego. Pozycja dostępna w 

Internecie pod adresem: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista 

59. Słownik polskiej bajki ludowej, pod red. V. Wróblewskiej. Pozycja dostępna w 

Internecie pod adresem: https://bajka.umk.pl/ 

60. Stanszek Ł. M., Wampiry, [w:] „Wiedza i Życie”, Warszawa 2001, nr 1. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem: http://archiwum.wiz.pl/2001/01011200.asp 

61. Stasiewicz P., Między światami. Intertekstualność i postmodernism w literaturze 

fantasy, Białystok 2016. Pozycja dostępna w Internecie pod adresem: 

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6308/1/Piotr%20Stasiewic

z%20-%20Miedzy%20swiatami.pdf  

62. Szczepaniak K., Co pana grzyie? Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2011/06/09/co-pana-gryzie/  

Szerszunowicz J., Jęykowo-kulturowy obraz sowy w ujęciu komparatywnym, [w:] 

„Białostockie Archiwum Językowe”, Białystok 2003. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem:  

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3791/1/Szerszunowicz_so

wa.pdf  

Szymanik A., Kostrzewski M., Gry narracyjne jako metoda  i narzędzie w nauce, 

[w:] „Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 2012, nr 9/10. 

Czasopismo dostępne w Internecie pod adresem: 

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1760/Anna%20Szymanik

https://rcin.org.pl/Content/61730/PDF/WA303_81407_A512-60-2016_OiR-Wijaczka.pdf
https://rcin.org.pl/Content/61730/PDF/WA303_81407_A512-60-2016_OiR-Wijaczka.pdf
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1025&context=lux
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1025&context=lux
http://archiwum.wiz.pl/2001/01011200.asp
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6308/1/Piotr%20Stasiewicz%20-%20Miedzy%20swiatami.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6308/1/Piotr%20Stasiewicz%20-%20Miedzy%20swiatami.pdf
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1760/Anna%20Szymanik%20Michal%20Kostrzewski%20Gry%20narracyjne%20jako%20metoda%20i%20narzedzie%20w%20nauce.pdf?sequence=1&isAllowed=y


344 
 

%20Michal%20Kostrzewski%20Gry%20narracyjne%20jako%20metoda%20i%2

0narzedzie%20w%20nauce.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

63. Truściński Ł., Szubienice, kaci i wisielcy, czyli złodziejski los w dawnej Polsce. 

Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: https://histmag.org/Szubienice-kaci-

i-wisielcy-czyli-zlodziejski-los-w-dawnej-Polsce-10132  

64. Wasiliadis M., Tajemnica śmierci, Białystok, b.r.w., 

http://www2.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/380/Misterium%20Smierci.pdf  

65. Wejman H., Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka 

według św. Jana d Krzyża, [w:] „Poznańskie studia teologiczne”, Poznań b.r.w. 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7623/1/09_Henryk_Wejman_Zj

ednoczenie%20z%20Bogiem%20i%20jego%20rola%20w%20%C5%BCyciu%20

duchowym_167-183.pdf   

66. Wells M., The Ekimmu: An Ancien Vampyre. Artykuł dostępny w Internecie pod 

adresem: https://mariwells.files.wordpress.com/2014/02/the-ekimmu-january-

2014.pdf  

67. Wójtowicz M., Magiczne funkcje liczby trzy w medycynie ludowej, [w:] „Acta 

Humana”, nr 3, Lublin 2012. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem:  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Humana/Acta_Humana-r2012-t-

n3/Acta_Humana-r2012-t-n3-s111-122/Acta_Humana-r2012-t-n3-s111-122.pdf   

Wójtowicz M., Semantyka wybranych liczb w kulturze ludowej mieszkańców wsi, 

[w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 13, Białystok 2013. Artykuł dostępny w 

Internecie pod adresem:  

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/989/1/StWschSlow_2013_

Wojtowicz.pdf  

68. Zając R., Anioł Razjel i jego ksiega. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

https://prasa.wiara.pl/doc/3276073.Aniol-Raziel-i-jego-Ksiega  

Zakrzewska-Verdugo M., Z. Obertova, Striga strzydze nierówna? Słowiańska 

demonologia w zbiorze opowiadań Ostatnie życzenie A. Sapkowskiego oraz jego 

przekładzie na język słowacki, [w:] „Jazyk a kultúra, nr 36, 2018. Artykuł 

dostępny w Internecie pod adresem: 

https://www.academia.edu/38064531/Striga_strzydze_nier%C3%B3wna_S%C5%

82owia%C5%84ska_demonologia_w_zbiorze_opowiada%C5%84_Ostatnie_%C5

%BCyczenie_A_Sapkowskiego_oraz_jego_przek%C5%82adzie_na_j%C4%99zy

k_s%C5%82owacki  

https://histmag.org/Szubienice-kaci-i-wisielcy-czyli-zlodziejski-los-w-dawnej-Polsce-10132
https://histmag.org/Szubienice-kaci-i-wisielcy-czyli-zlodziejski-los-w-dawnej-Polsce-10132
http://www2.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/380/Misterium%20Smierci.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7623/1/09_Henryk_Wejman_Zjednoczenie%20z%20Bogiem%20i%20jego%20rola%20w%20%C5%BCyciu%20duchowym_167-183.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7623/1/09_Henryk_Wejman_Zjednoczenie%20z%20Bogiem%20i%20jego%20rola%20w%20%C5%BCyciu%20duchowym_167-183.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7623/1/09_Henryk_Wejman_Zjednoczenie%20z%20Bogiem%20i%20jego%20rola%20w%20%C5%BCyciu%20duchowym_167-183.pdf
https://prasa.wiara.pl/doc/3276073.Aniol-Raziel-i-jego-Ksiega


345 
 

69. Żak–Buchok J., Śmierć w polskiej kulturze ludowej. Wyobrażenia, obrazy, 

znaczenia. Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,1882  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 
 

STRESZCZENIE 

 

 

 

Rozprawa poświęcona jest figurze wampira w literaturze polskiej od czasów 

oświecenia do dwudziestego pierwszego wieku. Stanowi ona próbę przekrojowego 

ukazania sposobów funkcjonowania krwiopijcy w prozie i poezji oraz zmian jego 

wizerunku na przestrzeni epok. Poruszane tematy podejmują kwestię zbieżności 

poszczególnych postaci literackich z ludowym pierwowzorem, a także stereotypowym, 

utrwalonym w kulturze popularnej obrazem. Omawiane utwory odwołują się do niego 

wprost lub robią to pośrednio, poprzez nadanie bohaterom cech wampirycznych, takich 

jak picie krwi czy liminalna egzystencja. Motyw wampira jest jednym z najbardziej 

żywotnych w literaturze i kulturze masowej. Przywodzący rozliczne konotacje, stanowi 

nośną metaforę i jest chętnie wykorzystywany przez pisarzy, poetów, malarzy 

i filmowców. Zachodzące w wizerunku zmiany niczym soczewka skupiają w sobie 

nastroje i postulaty danej epoki, a ciągłe reinterpretacje motywu pozwalają mu zachować 

żywotność. 

Część wprowadzająca podzielona została na dwa rozdziały. W pierwszym z nich 

(Historyczna geneza postaci wampira) dokonano próby umiejscowienia figury wampira 

w kontekście historycznym i kulturowym, od starożytności, poprzez wierzenia ludów z 

różnych rejonów świata, po czasy współczesne. Szczególny nacisk położono na mitologię 

słowiańską, organicznie powiązaną z postacią upiora oraz na etymologię wyrazu 

„wampir”. Przedstawione zostały szczegółowe wierzenia dotyczące wampiryzmu, takie 

jak sposoby przemiany i środki zaradcze, a także różnice pomiędzy różnymi jego 

wariantami. Zaprezentowano także występowanie wampiryzmu z perspektywy naukowej, 

traktowano jako jednostki chorobowe lub patologiczne. 

Rozdział drugi, zatytułowany Od grozy po fascynację i parodię. Wizerunek 

wampira w kulturze, w zwięzły sposób ukazuje „karierę” wampira w szeroko pojętej 

sztuce. Dokonano w nim prezentacji najważniejszych utworów podejmujących tematykę 

wampiryczną, zarówno literackich, jak i filmowych, wśród których miejsce szczególne 

zajmuje Dracula Brama Stockera – powieść do dziś wywierająca przemożny wpływ na 

powszechne wyobrażenie krwiopijcy. Przedstawione zostały także uniwersum gier 

komputerowych oraz współczesne odmiany wampiryzmu. 
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Część główna pracy podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszym z nich 

(Oświeceniowe paradoksy, czyli głosy za i przeciw upiorom) pod lupę wzięto 

osiemnastowieczne utwory, wykorzystujące motyw upiora. Omówiono stosunek pisarzy i 

myślicieli doby klasycyzmu do zjawiska „upioromanii”, ukazując różne stanowiska 

w kwestii wiary w istnienie powracających zza grobu zmarłych. Skrajne poglądy na temat 

występowania upiorów reprezentowali m.in. Benedykt Chmielowski i Jan Bohomolec - 

stanowią one odbicie podejścia do wiary i zabobonu w oświeceniu. Wśród omawianych 

utworów najwięcej miejsca poświęcono Wieczorom badeńskim Józefa Maksymiliana 

Ossolińskiego, którego strategią literackiego „rozprawiania się” z upiorami było 

budowanie napięcia, by na koniec ukazać racjonalne wyjaśnienie na pozór 

paranormalnych zjawisk. 

Rozdział IV (Wampir jako metafora, czyli romantyczna wizja świata) stanowi 

analizę dziewiętnastowiecznych utworów podejmujących, nie zawsze wprost, tematykę 

wampiryczną. Zwrot ku ludowości i odrzucenie oświeceniowego przekonania 

o możliwości całkowitego poznania za pomocą metod naukowych zmieniły podejście do 

upiora/wampira, czyniąc go nie tylko pełnoprawnym bohaterem, jak również metaforą 

zjawisk ważnych i często poruszanych: szaleństwa, samotności, miłości i wyobcowania, 

jak również, na gruncie polskim, patriotyzmu. Wampiryzm stał się dla romantyków 

sposobem wyrażania stanów emocjonalnych i, dzięki zdolności transgresji, poznania 

nieograniczonego fizykalnymi zaporami. W przypadku polskiego romantyzmu istotna 

staje się kategoria walki narodowowyzwoleńczej, łącząca się z motywem miłości 

silniejszej niż śmierć i poświęcenia, widoczna w Dziadach Adama Mickiewicza i 

Kordianie Juliusza Słowackiego. Z upiorem łączy się pojecie „dwojedusznika”, 

w kontekście którego przeanalizowane zostaje zjawisko sobowtórstwa, na przykładach 

m.in. Poganki Narcyzy Żmichowskiej i opowiadań Stefana Grabowskiego.  

Dalszą części pracy poświęcono pierwiastkowi feminalnemu wampirycznego 

fantazmatu. Prześledzono losy „demonicznych” postaci kobiecych w kulturze, poczynając 

od Lilith i jej podobnych istot występujących w mitologiach różnych rejonów świata. Za 

punkt wyjścia uczyniono matriarchat i kult bogini – matki, a także przemiany roli 

kobiecej w perspektywie społecznej. Ambiwalencję w postrzeganiu kobiet uwypuklił 

modernizm i to utwory z początku dwudziestego wieku (Wampir Władysława Stanisława 

Reymonta i nowele Stefana Grabińskiego) stały się przedmiotem rozważań rozdziału V 

(Kobieta demon. Wampiryczne femme fatale). Wyjątkiem jest Poganka Narcyzy 

Żmichowskiej, która wpisuje się w tematykę wysysających życiową energię mężczyzn 
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upiornych femme fatale. Jako dopełnienie zaprezentowano męskiego przedstawiciela 

mentalnego wampiryzmu – Rajmunda, bohatera powieści Włodzimierza Bełcikowskiego 

Tajemnica wiecznego życia. 

Tematem rozdziału VI (Literackie strzygi. Między folklorem, fantasy i grozą) są 

literackie portrety strzyg, stanowiących jeden z wariantów figury wampira, szczególnie 

często występujący w fantasy i powieściach grozy. Analizę tekstów poprzedza zwięzłe 

omówienie obu gatunków, a także charakterystyka strzygi oraz ukazanie powiązań 

rodzimych wierzeń z tymi wywodzącymi się z antycznej Grecji. Funkcjonowanie tej 

pokrewnej upiorowi istoty na kartach literatury zaprezentowano na przykładzie m.in. 

Domu na Wyrębach Stefana Dardy i cyklu Zapomniana księga Paulny Hendel.  

Ostatni, VII rozdział dysertacji, zatytułowany Wampir ponowoczesny. Nowe 

kierunki w rozwoju figury krwiopijcy, omawia zmiany zachodzące w obrębie motywu na 

przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Postmodernistyczna perspektywa, sankcjonująca 

odmienność i różnorodność, umożliwiła odświeżenie fantazmatu i nadanie mu nowych, 

często nieoczywistych i zaskakujących cech, nawet tych uznawane za immanentne, jak 

egzystencja dzienna czy przezwyciężenie konieczności picia krwi. Reprezentantami 

nowych tendencji na gruncie literatury polskiej są m.in. Regis z sagi o wiedźminie 

Geralcie Andrzeja Sapkowskiego i bohaterowie cyklu Wampir z… Andrzeja Pilipiuka. 

Rezultatem transformacji figury krwiopijcy jest jego humanizacja – istota pierwotnie 

zagrażająca człowiekowi, obca i związana ze sferą mroku, nabrała ludzkich cech, 

problemów i dylematów. 

W zakończeniu dysertacji ujęto i podsumowano najistotniejsze poruszone w niej 

kwestie. Przedstawiona analiza nie wyczerpuje tematu, stanowi raczej zarys 

problematyki, skupiając się na najpopularniejszych, a zarazem najbardziej 

reprezentatywnych tekstach podejmujących tematykę wampiryczną na gruncie polskim. 

Całość pracy doktorskiej dopełnia bibliografia z podziałem na podmiotową, 

przedmiotową oraz adresy stron internetowych.  
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SUMMARY 

 

 

 

The dissertation is devoted to the figure of a vampire in Polish literature from the 

Enlightenment to the twenty-first century. It is an attempt at a cross-sectional presentation 

of the ways in which the bloodsucker functions in prose and poetry, as well as showing 

the changes in his image throughout the ages. One of the topics covered is the 

convergence of individual literary characters with the folk prototype, as well as the 

stereotypical image established in popular culture. The discussed works refer to the motif 

directly or they do it indirectly, by giving the characters vampiric features, such as 

drinking blood or liminal existence. The vampire theme is one of the most vital in 

literature and mass culture. It has numerous connotations and is eagerly used by writers, 

poets, painters and filmmakers. The changes taking place in the image mirror the moods 

and postulates of a particular epoch, and the constant reinterpretations of the motif allow 

to maintain its vitality. 

The introductory part is divided into two chapters. The first one (Historical 

genesis of the figure of a vampire) is an attempt to place the figure of the vampire in the 

historical and cultural context, from antiquity, through the beliefs of peoples from 

different regions of the world, to the present day. The particular emphasis was placed on 

Slavic mythology, organically linked to the figure of the vampire and on the etymology of 

the word itself. The dissertation presents detailed beliefs about vampirism, such as the 

ways of transformations and remedies, as well as the differences between its various 

variants. It also introduces the occurrence of vampirism from a scientific perspective. 

Chapter two, entitled From Horror to Fascination and Parody. The image of 

a vampire in culture, shows in a concise way the "career" of a vampire in culture. It 

presents the most important works dealing with vampire themes, both literary and film, 

among which Dracula by Bram Stocker has a special place - a novel that still exerts an 

overwhelming influence on the common perception of the bloodsucker. The topics 

covered are also computer games using the theme as well as modern understanding of the 

concept, including energy vampirism. 

The main part of the work is divided into five chapters. In the first of them (The 

Enlightenment paradoxes - voices for and against vampires), eighteenth-century works 
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using the theme are examined. This part raises issue of the attitude of classicism related 

writers and thinkers towards “vampiremania”, showing various opinions on the question 

of faith in the existence of the dead returning from the grave. Extreme views on the 

occurrence of ghouls were represented by, among others, Benedykt Chmielowski and Jan 

Bohomolec - they reflect the approach to faith and superstition in the Enlightenment. The 

section on Wieczory badeńskie by Józef Maksymilian Ossoliński is the most 

comprehensive. His strategy of literary "dealing with vampires" was to build tension, and 

finally show a rational explanation of seemingly paranormal phenomena. 

Chapter 4 (Vampire as a metaphor or a romantic vision of the world) is 

an analysis of nineteenth-century works dealing, not always explicitly, with vampire 

themes. The turn to folk and the rejection of the Enlightenment belief about the 

possibility of total cognition through scientific methods changed the approach to the 

ghoul/vampire, making him not only a fully fledged hero, but also a metaphor of 

important and often raised issues such as madness, loneliness, love and alienation, as well 

as, in case of Polish literature, patriotism. Vampirism became for romantics a way of 

expressing emotional states and, thanks to the ability of transgression, cognition unlimited 

by physical barriers. In the case of Polish Romanticism, the category of national 

independence movement, associated with the motif of love stronger than death and 

sacrifice, becomes important, as seen in Dziady by Adam Mickiewicz and Kordian by 

Juliusz Słowacki. The Vampire is connected with the concept of a "dwojedusznik” in the 

context of which the phenomenon of doppelganger is analyzed. The works using this  

theme are, among others, Poganka by Narcyza Żmichowska and novels by Stefan 

Grabowski.  

The further part of the dissertation is devoted to the feminal element of the 

vampiric phantasm. The history of "demonic" female characters in culture was traced, 

starting with Lilith and her similar creatures occurring in the mythologies of different 

regions of the world. The starting point was the matriarchy and cult of the goddess – 

mother, as well as the transformation of the female role in the social perspective. The 

ambivalence in the perception of women was emphasized by modernism, and it was the 

works from the early twentieth century (Wampir by Władysław Stanisław Reymont and 

Stefan Grabiński's novels) that became the subject of considerations in Chapter 5 (Demon 

Woman. Vampiric femme fatale). The exception is nineteenth centrury novel Poganka by 

Narcyza Żmichowska. As a complement to the vision of litetary mental vampires a male 
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representative, Rajmund, the hero of Włodzimierz Bełcikowski's novel Sekret wiecznego 

życia, is presented. 

Chapter 6 (Literary Strigoi. Between Folklore, Fantasy and Terror) is devoted to 

literary portraits of strigoi, which are one of the variants of the figure of a vampire, 

especially often found in fantasy and horror novels. The analysis of the texts is preceded 

by a brief overview of both species, as well as the characteristics of the striga and 

showing the connections between native beliefs and those originating in ancient Greece. 

The functioning of this ghost-like creature in the pages of literature is presented in, 

among others, Dom na Wyrębach by Stefan Darda and the series Zapomniana księga by 

Paulna Hendel. 

The last, 7th chapter of the dissertation, entitled Postmodern Vampire. New 

directions in the development of the bloodsucker figure, discusses the changes taking 

place within the theme over the last fifty years. The postmodern perspective, sanctioning 

diversity, made it possible to refresh the phantasm and gave it new, often non-obvious 

and surprising features, even those considered immanent, such as daily existence or 

overcoming the need to drink blood. Representatives of new trends in Polish literature 

are, inter alia, Regis from Wiedźmin by Andrzej Sapkowski and the heroes of the series 

Wampir z... by Andrzej Pilipiuk. The result of the transformation of the bloodsucker 

figure is its humanization - a creature that was originally a threat to humans, alien and 

connected with the sphere of darkness, acquired human features, problems and dilemmas. 

At the end of the dissertation, the most important issues raised in it are included 

and summarized. The presented analysis does not exhaust the topic, but is rather an 

outline of the issue, focusing on the most popular and, at the same time, the most 

representative texts dealing with vampire topics in Polish literature. 

The entire doctoral dissertation is completed with a bibliography. 
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