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Wampiryzm – choroba - metafora.  
Wampir jako chory i wampir w porównaniu z chorym 
w literaturze i kulturze1 
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Postaci wampirów, obecne w tekstach literackich od czasów 
starożytnych2, cieszą się nadal niesłabnącym zainteresowaniem na 
przełomie XX i XXI wieku. Uwagę zwraca rosnąca popularność utworów 
z kręgu literatury popularnej poświęconych tematyce wampiryzmu, które 
ponadto wprawiają w ruch machinę marketingową – na ich podstawie lub 
równolegle do nich powstają filmy, seriale, komiksy czy gry komputerowe. 
Jednocześnie badacze nie zaprzestają prób naukowego opisania fenomenu 
wampiryzmu oraz obrazów wampira w literaturze, sztuce czy wierzeniach: 
oprócz Marii Janion, autorki uznawanej już niemal za klasyczną pozycji 
Wampir – biografia symboliczna, problem ten poruszali również między 
innymi Anita Has-Tokarz (Horror w literaturze współczesnej i filmie), Anna 
Gemra (Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum 
Frankensteina w wybranych utworach) czy Dariusz Brzostek 
(Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy). Na drugim biegunie 
względem badań literaturo- czy szerzej, kulturoznawczych, sytuują się – 
pojawiające się zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku – teorie, mające na 
celu racjonalne wytłumaczenie obecności wampirów w ludzkiej 
świadomości. Dociekania te, przedostające się zwykle do dyskursu 
publicznego z kręgów związanych z medycyną czy biochemią, zmierzają de 
facto do konkretnego celu: przyrównania wampiryzmu do jakiejś znanej 
jednostki chorobowej. Te medykalizujące teorie najżywiej funkcjonują 
w latach 80. XX wieku, na co dowodem jest między innymi wystąpienie na 
posiedzeniu Amerykańskiego Stowarzyszenia do Spraw Postępu w Nauce 
kanadyjskiego biochemika, Davida Dolphina3, którego wnioski 

                                                 
1
 Artykuł jest rozwinięciem tez zawartych w referacie wygłoszonym 11 grudnia 2011 r. 

podczas konferencji „Przeklęci krwiopijcy. Wampiryzm w mitach i religiach świata”, która 
odbywała się 10 i 11 grudnia 2011 r. w Krakowie. 
2
 Badacze są zgodni co do tego, że pierwszych śladów wierzeń związanych z wampiryzmem 

należy szukać w mitach starożytnej Mezopotamii; por. np. A. Has-Tokarz, Horror 
w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011, s. 235. 
3
  Por. Ten wampir jest naprawdę chory!, „Przekrój” 1985, nr  z 15.09. 
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potwierdza i uzupełnia jakiś czas później Michael Moss4. Obaj badacze 
dostrzegli szereg analogii między wyglądem i zachowaniem hipotetycznych 
wampirów a objawami porfirii. Choroba ta, będąca stosunkowo rzadką 
przypadłością, zwykle o etiologii genetycznej, polega na nieprawidłowej 
syntezie hemu, składnika krwi, co z kolei powoduje szereg objawów, które 
mogą tłumaczyć tajemnicze cechy wampirów: m.in. czerwonawe 
zabarwienie zębów, kurczenie się dziąseł, anemię, nadwrażliwość skóry na 
słońce, ale również zaburzenia psychiczne, takie jak halucynacje czy objawy 
paranoidalne. Szponiaste dłonie wampira okazują się więc efektem 
zbliznowaceń na poparzonej słońcem skórze porfiryka, a nagły 
„wampiryzm” młodych dziewcząt otaczających atrakcyjnego mężczyznę 
może być w istocie efektem nadmiaru estrogenów w ich 
organizmie i przestrzeganej przez nie diety, która uaktywnia utajoną dotąd 
w organizmach chorobę. Także historie o piciu krwi znajdują w tej teorii 
swe racjonalne uzasadnienie: chorzy na porfirię mogli, zdaniem badaczy, 
kierowani desperacją, atakować innych, by dostarczyć sobie wraz z ich 
krwią niezbędnego ich organizmom składnika.  

Próbę wyjaśnienia ataków rzekomych wampirów podejmuje 
również inny naukowiec, Juan Gomes Alonso, który z kolei doszukuje się 
związków wampiryzmu z wścieklizną5. Opiera się przy tym na dość 
powszechnym przekonaniu, że osoby cierpiące na tę chorobę przejawiają 
wstręt do wody i luster; ponadto wskazuje na inne objawy: napadowe 
skurcze twarzy z odsłonięciem zębów, nadmierną agresję, światłowstręt, 
a u mężczyzn – także wzrost aktywności seksualnej. By potwierdzić swoją 
tezę, odwołuje się również do sposobu zarażenia, a konkretniej do tego, że 
wirus przemieszcza się w ślinie – jego zdaniem ranki na szyjach ludzi 
uznawanych za ofiary wampirów mogły być efektem pogryzienia przez 
chore zwierzę, przekazujące w ten sposób wirus wścieklizny. 

Opowieści o wampiryzmie próbowano tłumaczyć jednak nie tylko 
chorobami ciała, lecz również zaburzeniami psychicznymi. Pojawiają się 
opinie, według których osoby uznawane za wampiry cierpiały w istocie na 
schizofrenię6. Objawy „klątwy” byłyby więc w takim wypadku skutkiem 
jedynie zaburzeń psychicznych, efektem różnorakich lęków i zachwiań 
psychicznej równowagi.  

                                                 
4
  Por. M. T. Załoga, Zachorować na Draculę, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr z 07.05. 

5
 Por. Wścieklizna wampira, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr z 26-27.09.; Chory wampir, 

„Życie” 1998, nr z 28.09. 
6
 Twierdzi tak np. Lawrence Kayton w 1972 r.; por. M. Janion, Wampir. Biografia 

symboliczna, Gdańsk 2004, s. 69. 
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Teorie te, zarysowane powyżej w bardzo skróconej wersji, skłaniają 
do głębszych refleksji na gruncie nie tylko medycznym, lecz również 
kulturoznawczym. Skoro bowiem wyraźnie widać niezwykle silną potrzebę 
zracjonalizowania wszelkich opowieści o wampirach i znalezienia dla nich 
wyjaśnień medycznych, warto zadać sobie pytanie o przyczyny tych 
tendencji. Zapewne mają one związek z typową ludzką potrzebą 
wyjaśniania niezrozumiałych zjawisk w celu ich oswojenia czy zrozumienia. 
Zdaje się jednak, że taka interpretacja licznych prób powiązania 
wampiryzmu z realnie istniejącymi chorobami nie jest wyczerpująca. Na 
szczególną uwagę zasługuje bowiem również to, że szukając w medycynie 
wyjaśnienia mitu wampirycznego, w istocie próbuje się traktować 
wampiryzm jako swoistą m e t a f o r ę  chorób, a jego objawy, wiążące się 
często z siłami nadprzyrodzonymi – jako przenośnie zwyczajnych 
symptomów chorobowych.  

By wyjaśnić ten stan rzeczy, należy odnaleźć podobieństwa 
pomiędzy wampiryzmem a stanem choroby. Susan Sontag we wstępie do 
pracy Choroba jako metafora zauważa: „Choroba jest nocną półkulą życia, 
naszym bardziej uciążliwym obywatelstwem. Od dnia narodzin każdy z nas 
posiada bowiem jakby dwa paszporty – przynależy zarówno do świata 
zdrowych, jak i do świata chorych”7. Opozycyjność choroby do 
zdrowia i ludzkie bezustanne zawieszenie pomiędzy nimi stanowią 
niebywale istotny trop. Sama choroba sytuuje się gdzieś na granicy 
pomiędzy życiem i śmiercią, podobnie jak wampiryzm, czyniący z ludzi 
istoty pozornie martwe, ale obdarzone niektórymi cechami żywych 
organizmów, a więc dający złudną nieśmiertelność. Z kolei w przypadku 
choroby, zwłaszcza ciężkiej, do podświadomości obserwatorów – 
a niekiedy i samego chorego – dochodzi sprzeczny sygnał: ciało zaczyna 
powoli obumierać, jednak śmierć nie następuje gwałtownie, zgodnie 
z przewidywaniami. O ile więc wampir jest martwy, ale i na wpół żywy, 
o tyle ciężko chory pozostaje żywy, ale i na wpół martwy. Zasadne w tym 
kontekście wydaje się również przywołanie tez Arnolda van Gennepa, który 
zajmował się badaniem tzw. obrzędów przejścia, wyróżniając w każdym 
z nich trzy fazy: preliminalną, liminalną i postliminalną. Jednostka podczas 
fazy liminalnej jest już wyłączona ze starej grupy, odebrana jest jej 
dotychczasowa rola społeczna i jeszcze nie nadano jej nowej. Mary 
Douglas, interpretując tezy Gennepa, pisze: „Niebezpieczeństwo leży 
w samych stanach przejścia, jako że przejście nie jest ani jednym stanem, 

                                                 
7
 S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum. J. Anders, Warszawa 1999, 

s. 7. 
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ani drugim, nie daje się ono określić. Osoba, która musi go dokonać, jest 
sama w niebezpieczeństwie i emanuje je na innych”8. Takim stanem 
przejściowym jest niewątpliwie wampiryzm9, ale może nim być również 
choroba, zwłaszcza przewlekła czy taka, o której zwykło się myśleć jako 
o śmiertelnej (dżuma, gruźlica, AIDS, a także inne podobnego pokroju). 
Zarówno chory, jak i wampir, zawieszeni są pomiędzy stanem życia 
a stanem śmierci, pozostają więc w fazie wykluczenia, równocześnie 
stanowiąc niebezpieczeństwo dla tych, którzy pozostają jednoznaczni, żywi. 
W świadomości społecznej choroba stanowi dla realne, bliskie zagrożenie, 
a podobnie funkcjonuje w opowieściach wampiryzm: wampiry w kulturze 
ludowej – i nie tylko – wywołują strach, bo ich ataku nie da się przewidzieć, 
nadchodzą niezauważone i przynoszą ze sobą śmierć.  

Ponadto zarówno choroba, jak i wampiryzm są swoistym 
zawieszeniem nie tylko pomiędzy światem życia a światem śmierci, ale też 
pomiędzy podmiotem a przedmiotem – oba te stany są na swój sposób 
a b i e k t a l n e , wstrętne. Dokładniejsze objaśnienie tej tezy wymaga 
odwołania się przynajmniej skrótowo do poglądów Julii Kristevej, która 
termin abiekt (czy też, w polskim tłumaczeniu, „wy-miot”) wprowadziła do 
dyskursu naukowego. Pojęcie to wiąże się z postlacanowskim modelem 
pojmowania rozwoju psychicznego człowieka, według którego podmiot, 
w tak zwanej fazie lustrzanej, przedjęzykowej, zauważa, że to, co wcześniej 
postrzegał jako oderwane od siebie elementy, w istocie stanowi jedno 
ciało. Zdaniem Kristevej w procesie tworzenia podmiotowości konieczne 
jest wyodrębnienie czystego, prawidłowego ciała. Na tym etapie potrzeba 
więc konfrontacji z własną cielesnością oraz tym, co w niej 
obrzydliwe i kulturowo odrzucane, bo naruszające integralność podmiotu. 
Tym właśnie jest abiekt – wszystkim, co wstrętne i odepchnięte, społecznie 
nieakceptowane, nieczyste10. Wiąże się przede wszystkim z jedzeniem czy 
wchłanianiem, wydalaniem i wydzielinami ciała oraz z płciowością. Reakcją 
na kontakt z wy-miotem jest abjection, poczucie wstrętu wywołanego 
materialnością własnego ciała, jego fizjologią, elementami 
przekraczającymi jego granice. Równocześnie jednak im mocniej to, co 
wstrętne, jest wypierane, tym bardziej staje się kuszące. Zwłaszcza że nie 

                                                 
8
 Cyt. za: J. S. Wasilewski, Tabu, zakaz magiczny, nieczystość, „Etnografia polska” XXXI, 

1987, z. 1, s. 25. 
9
 Tezy A. van Gennepa przywołuje również Maria Janion; por. M. Janion, op. cit., s. 29. 

10
 Por. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007, 

passim; M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, 
Poznań 2000, s. 25-26 
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ma przed tym zjawiskiem ucieczki – nie możemy się od abiektu oddzielić, 
bo wyrasta z samego podmiotu11. 

To, że zarówno wampiryzm, jak i choroby wiążą się ściśle z kategorią 
wstrętu, z tym, co odpychane i naruszające integralność podmiotu, ale 
również fakt, iż i wampir, i chory, wykazują w ogóle zadziwiająco wiele cech 
wspólnych, pokazać może analiza przedstawień obu tych stanów. 
Szczególnie przydatne będzie w tym kontekście przywołanie obrazów 
literackich, które przekazują najpełniejsze chyba, najbardziej szczegółowe 
przedstawienia obu stanów.  

Wygodny punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi zwłaszcza 
gruźlica – ze względu na jej niezwykle częstą obecność w literaturze oraz 
drobiazgowość i wieloaspektowość jej przedstawień. Abiektalność gruźlicy 
wynika w dużej mierze z kojarzonych z tą chorobą wydzielin ciała: kaszel, 
związany z odkrztuszaniem śluzu i krwi, stanowi najbardziej 
charakterystyczny jej objaw. Do innych symptomów charakterystycznych 
dla gruźlicy należy: nienaturalna bladość (choć niekiedy przełamywana 
gorączkowymi rumieńcami), nieprzyjemny zapach dobiegający z ust, 
szczupłość i wiotkość ciała, wyostrzone rysy twarzy, błyszczące oczy, 
a w kwestii zachowania: napady nienaturalnej energiczności i pobudzenie 
erotyczne. Jednak od XVIII wieku gruźlica okazuje się chorobą zadziwiająco 
ambiwalentną. Na pierwszy plan wychodzą te jej cechy, które prowadzą do 
swoistej estetyzacji postaci chorego, jakby w odruchu odrzucania tego, co 
odrażające12. Dla Ewy, młodziutkiej bohaterki Chaty wuja Toma Harriet 
Stowe, choroba staje się czynnikiem dodatkowo uwznioślającym tę i tak już 
wyjątkowo niewinną i czystą postać. Gdy autorka opisuje proces umierania 
dziewczynki, podkreśla na każdym kroku jej nieziemskość: bladą skórę, 
zlewającą się z białymi, zwiewnymi sukienkami, w które ubierana jest 
konająca, błyszczące oczy, łagodny głos. Patrzenie na nią napawa 
przerażeniem nawet jej ojca, bowiem śpiąca Ewa wygląda jak „istota 
wyższego rzędu, obca i daleka”13.  Jest to jednak przykład dość skrajny; na 
polskim gruncie obserwuje się raczej tendencję do opisywania gruźlicy na 
sposób naturalistyczny czy przynajmniej noszący pewne znamiona tego 
sposobu obrazowania. Jeden z przykładów może stanowić powieść 
Ignacego Dąbrowskiego Śmierć¸ której tytuł miał początkowo brzmieć 
Suchotnik. Istotnie: Dąbrowski prezentuje wnikliwe studium umierania na 
gruźlicę, której objawy przedstawione są względnie szczegółowo, choć bez 

                                                 
11

 Por. M. Bakke, op. cit., s. 26. 
12

 Por. S. Sontag, op. cit., s. 30 i nn. 
13

 H. E. Stowe, Chata wuja Toma, tłum. A. Wolf, Gdańsk 2001, s. 77. 
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przesadnego podkreślania elementów wykraczających poza pewien 
estetyczny kanon – wyjątkiem są momenty, kiedy sam główny bohater, 
Rudnicki, wysoce samokrytycznie stwierdza, że jego schorzenie jest niczym 
innym, jak tylko powolnym gniciem. Choroba Rudnickiego, przejawia się 
głównie atakami kaszlu i pluciem krwią, a także gorączką i swoistą 
huśtawką nastrojów – od nadpobudliwości do apatii. Estetyzacja w tym 
przypadku dotyczy głównie sfery mentalnej bohatera: jego dziennik pełen 
jest obszernych refleksji na tematy związane na przykład z religią, analiz 
własnych stanów psychicznych, a gdy jest on już świadom własnej choroby,  
przemyślenia pogłębiają się jeszcze. Ponadto chory na suchoty, niejako in 
articulo mortis, zmienia Rudnicki w znacznym stopniu sam sposób 
patrzenia na świat; opisuje to następująco: 

 

Umierający – to zupełnie inni ludzie. Do nich nie można stosować zwykłych 
praw logiki i życia. Są to ludzie jakby z innych planet, obdarzeni odrębnymi 
zmysłami i władzami umysłu. Znieczuleni na jedno, przeczuleni na drugie, 
inaczej patrzą na otaczający ich świat i pojmują go odmiennie

14
.  

 

Abstrahując nieco od kwestii przemiany literackiego obrazu gruźlicy, 
warto wspomnieć, że zarówno Ewa z powieści H. Stowe, jak i Rudnicki ze 
Śmierci, pozostają wyobcowani, odizolowani od innych ludzi, nie tylko 
w aspekcie fizycznym, dosłownym – jak wtedy, gdy pielęgnujący 
Rudnickiego Stach obawia się wypicia herbaty z filiżanki chorego – ale 
przede wszystkim w sensie mentalnym. W odniesieniu do obojga 
bohaterów pojawiają się określenia typu: „istota wyższego rzędu” czy 
„jakby z innych planet”, oboje są obcy i inni, więc jednoznacznie wykluczeni 
ze społeczności żywych, a równocześnie niezakorzenieni w nowej – wśród 
zmarłych. 

Trudno nie zauważyć pewnych analogii, które występują pomiędzy 
tymi i podobnymi im obrazami a niektórymi przynajmniej wizerunkami 
literackich wampirów. Jednym z oczywistych powiązań jest wskazywana we 
wszystkich przypadkach bladość skóry, a także krew, umiejscowiona 
w okolicy ust: u gruźlików w wyniku kaszlu, a u wampirów – z powodu 
pożywiania się. Ponadto wampir, podobnie jak gruźlik, prezentuje się 
niekiedy ambiwalentnie – ma bowiem zarówno cechy trupa, jak i żywego, 
niekiedy niezwykle pociągającego czy nawet uduchowionego żywego 
człowieka. W balladzie Johna Stagga The Vampyre wampir zagrażający 
głównemu bohaterowi przedstawiony jest jako „cuchnący prześladowca”, 

                                                 
14

 I. Dąbrowski, Śmierć¸ Warszawa 1921, s. 125. 
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nie ma żadnych cech uatrakcyjniających jego wygląd, obraz jest więc 
jednoznacznie negatywny. Z kolei już Lord Ruthven, bohater powieści The 
Vampyre Johna Polidoriego, poddany został estetyzacji: zwraca uwagę 
niezwykłą bladością, nadnaturalną regularnością i ostrością rysów twarzy 
oraz błyszczącymi oczami. Uwznioślenie nie dotyczy jedynie fizyczności: 
również osobowość Ruthvena jest niezwykła – wampir budzi niebywały 
respekt, jest też, jak wszystko, co abiektalne, dziwnie pociągający.  

Zarówno wampiryzm, jak i gruźlica, są również wykorzystywane jako 
metafora pewnych stanów psychicznych. Szczególną uwagę zwraca tu 
aspekt emocjonalny, a konkretniej: kwestia miłości, zwykle pożądliwej, 
niszczącej, zaborczej, a w najlepszym wypadku – zakazanej lub 
wymagającej przekroczenia granic. Gruźlicę pojmowano (zwłaszcza przed 
romantyzmem) jako żar, trawiący człowieka od środka, chorobę 
gwałtownych żądz i nadmiaru namiętności15. Wspomniana już 
nadaktywność seksualna gruźlików była w pełni akceptowana: chorym 
wręcz zalecano w ramach terapii odbywanie stosunków płciowych16. 
Bohater Brzeziny Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisław, odrzuca nakazy 
moralne i nawiązuje romans z posługaczką. Na krytykę brata reaguje 
agresją – śmiertelnie chory, pragnie wykorzystać pozostałe mu dni do 
ostatka, czerpać z życia, mimo że oznacza to naganne moralnie 
zachowanie. Podobny wydźwięk mają niektóre realizacje mitu 
wampirycznego: za przykład może tu posłużyć opowiadanie Carmilla 
Josepha Sheridana Le Fanu. Tytułowa wampirzyca wprowadza główną 
bohaterkę utworu, Laurę, w świat zmysłowości, jednak w obrębie tego 
wyeksponowanego wątku erotycznego na uwagę zasługuje fakt, że miłość 
Carmilli do Laury jest zaborcza, cielesna, izolująca, całkowicie 
nakierunkowana na zaspokojenie żądz wampirzycy. Ponadto wiąże się ona 
nieuchronnie ze śmiercią, a więc z przekroczeniem granicy życia – by obie 
kobiety mogły być razem, Laura musi wyrównać swój status ontologiczny 
do takiego samego, jaki ma Carmilla – musi przejść do stanu nie-życia17. 
Carmilla podkreśla to kilkakrotnie, powtarzając Laurze, że nieuniknionym 
końcem ich związku jest śmierć, a w końcu tłumacząc konieczność śmierci 
swej ofiary następującymi słowami:  

 

                                                 
15

 Por. S. Sontag, op. cit., s. 24. 
16

 Por. ibidem, s. 25. 
17

 Por. A. Gemra, Cała władza w rękach kobiet? O wampirzycach i istotach im podobnych, 
[w:] Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego, red. P. Cieliczka, P. Kuciński, Warszawa 
2008, ss. 51-52. 
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Lecz umrzeć tak, jak kochankowie – umrzeć razem, by potem razem żyć? 
Życie dziewczyny na tym świecie to żywot gąsienicy, co z nadejściem lata 
zmieni się w motyla. Lecz zanim się to stanie, skrępowana swymi 
potrzebami, przyzwyczajeniami, swą naturą, jest tylko poczwarką, larwą. 
Czyż tego nie widzisz?

18
  

 

Miłość wampira, podobnie jak miłość gruźlika, ma więc 
nierozerwalny związek z balansowaniem na granicy życia i śmierci, jest 
w niej coś perwersyjnego, łamiącego tabu. Z drugiej strony gruźlica od 
romantyzmu postrzegana bywa często jako metafora uległości i bezsilności 
– a jako taka stanowi usprawiedliwienie dla niemoralnego stylu życia. Nieco 
przewrotnie działa ta zasada w przypadku wampiryzmu. Zrównaniu ulega 
bowiem tym razem sam wampir i odizolowana, jakby spersonifikowana 
choroba: lubieżność chorego zaatakowanego przez gruźlicę jest 
usprawiedliwiona, tak jak usprawiedliwiona jest bezwolność wobec ataku 
wampira. Widać to chociażby w przypadku Miny i Lucy z Draculi Brama 
Stokera. Dla obu bohaterek obcowanie fizyczne z Draculą, perwersyjny akt 
wampirzego pocałunku następuje w momencie, gdy wyłącza się ich 
świadomość – obie są bezwolne, pogrążone we śnie lub transie, niezdolne 
do odparcia ataku. Anna Gemra interpretuje to przez pryzmat uśpienia 
wiktoriańskiej świadomości każdej z kobiet i zauważa, że jedynie wampir 
jest w stanie zapewnić im ekstazę, do której nie mogą doprowadzić ich 
prawowici partnerzy, jako że miłość cielesna i duchowa są wobec siebie 
przeciwstawne19. 

Gruźlica stanowi doświadczenie jednostkowe, dotyka pojedynczej 
osoby, która musi stoczyć z nią samotną walkę; podobnie wampiryzm. 
Jednak nie oznacza to, że oba te stany nie mają wpływu na zbiorowość. 
Zarówno chory, jak i wampir mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzkiej 
wspólnoty, w której przebywają. Nie dziwią więc podobieństwa pomiędzy 
realizacjami mitu wampirycznego a obrazami chorób związanych z wielkimi 
epidemiami – dżumy czy cholery – a także chorób powszechnych, niejako 
„społecznych”, takich jak syfilis. Monika Sznajderman w pracy poświęconej 
tematyce zarazy podkreśla, że epidemie były często tłumaczone jako kary 
za przekroczenie nakazów moralnych, rządzących życiem społeczności20. 
Dla przykładu: w Dzienniku roku zarazy Daniela Defoe narrator przedstawia 
epidemię jako całkowicie zrozumiałą karę boską za grzechy popełnione 
przez mieszkańców Londynu. Także syfilis uznawano za oczywistą, 
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 J. S. Le Fanu, Carmilla, [w:] M. Janion, op. cit., s. 385. 
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 por. A. Gemra, Cała władza..., s. 55. 
20

 M. Sznajderman, Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Warszawa 1994, s. 
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zasłużoną pokutę za lubieżne życie. Również powiązania wampiryzmu 
z lubieżnością nie ograniczają się tylko do wskazanych wyżej analogii 
między obrazem rozbuchanego erotycznie gruźlika i wampira. Za przykład 
po raz kolejny posłużyć tu mogą postaci Miny i Lucy, a także innych 
wampirzyc pojawiających się w Draculi. Wprawdzie obie kobiety są 
w pewien sposób usprawiedliwione, ich bezwolność wobec wampira jest 
bowiem efektem braku pełnej świadomości, jednakże wyraźnie rysują się 
w powieści przestrogi dla nich i kary czekające za sprzeniewierzenie się 
zasadom. Lucy umiera w męczarniach, a przedtem spełnia się jej grzeszne 
marzenie o poliandrii: przez transfuzje krwi zostaje połączona 
przeinaczonym, symbolicznym małżeństwem z kilkoma mężczyznami naraz. 
Mina, jako mniej nieco od przyjaciółki wyzwolona, bardziej pruderyjna i nie 
przywiązująca aż tak wielkiej wagi do kokieterii i kontaktów damsko-
męskich, wykazuje od razu po wampirzym „gwałcie” skruchę, sama siebie 
określając jako nieczystą – ale nawet po tym akcie zostaje wykluczona na 
przykład ze społeczności kościoła, czego symbolem staje się piętno 
wypalone na jej czole przez hostię. Sylwetki pozostałych wampirzyc 
prezentują jeszcze wyraźniej, z czym wiąże się bezrefleksyjne zaspokajanie 
żądz: są one co prawda piękne (pięknieje też zresztą Lucy po śmierci), 
jednak pozbawiono je szansy na macierzyństwo, a co więcej: zamiast rodzić 
dzieci, mordują je21. Jednakże wampiryzm wiązany jest z grzesznym 
aspektem miłości także w wielu innych utworach, a czasem nawet stanowi 
paradoksalnie zarówno przyczynę, jak i skutek braku kontroli nad własną 
seksualnością. Widać to w postaci wspomnianego już Lorda Ruthvena – 
doprowadza on cnotliwe kobiety do przekroczenia granic moralności, 
a w konsekwencji tego aktu tracą one zupełnie kontrolę nad sobą i stają się 
rozerotyzowane22.  

Dżuma czy cholera wiążą się także z wampiryzmem przez podejście 
do kwestii obcości i obcego. Zaraza sprzyja zacieśnianiu więzi społecznych; 
wzmocniona zostaje integralność grupy, a obcy, którzy znajdują się w jej 
obrębie, w większości przypadków zostają uznani za sprawców epidemii  
i, w konsekwencji, karani lub izolowani23. Wampir stanowi podobne 
zagrożenie – jako obcy, zawsze inny, musi być nieustannie izolowany ze 
społeczeństwa, któremu mógłby zagrażać. Udowadniają to analogiczne 
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 Obszernie analizuje wątek grzesznej seksualności w Draculi Anna Gemra; por. A. Gemra, 
Cała władza…, ss. 54-55. 
22

 Por. A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina  
w wybranych utworach, Wrocław 2008, s. 202. 
 
23

 por. M. Sznajderman, op. cit., s. 37 i nn. 
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zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i atakowi wampira, 
związane z rytuałami zamknięcia. Podczas zarazy, na co zwraca uwagę 
Monika Sznajderman, powołując się między innymi na tezy Ludwika 
Stommy24, zawsze starano się jak najszczelniej zamknąć przestrzeń wokół 
osad ludzkich, by nie wpuścić do niej złych duchów: zatrzaskiwano więc 
bramy, ale też wyorywano wokół wioski bruzdy czy okapywano cztery rogi 
terytorium wsi woskiem z gromnicy, zakreślając w ten sposób sferę 
bezpieczną, wolną od ingerencji groźnych mocy. Przykład na to, że wampir 
może być traktowany jako symbol zarazy, złego ducha przynoszącego 
epidemię, znaleźć chociażby w opowiadaniu Aleksego Tołstoja Rodzina 
Wilkołaka25. Jeden z bohaterów tego niedługiego tekstu, zamieniony 
w wampira dziadek, stara się udawać normalne funkcjonowanie, jednak na 
skutek ostrożności swego starszego syna zostaje narażony na 
zdemaskowanie i niebezpieczeństwo. Nocą krąży wokół zamkniętego  
dokładnie domu, a nie mogąc dostać się do wnętrza, w końcu uderza 
w najsłabszy punkt rodziny: podatne na przekupstwo dziecko, któremu 
obiecuje prezent. Chłopiec nie chce wyjść na zewnątrz, jednak okazuje się, 
że by wampir mógł nasycić swój głód, wystarczy otwarte okno. Magiczny 
krąg bezpiecznego, zamkniętego domu zostaje w ten sposób przerwany, 
a zło-zaraza ma dostęp do jego wnętrza.  

Motyw zakreślania bezpiecznej przestrzeni pojawia się również na 
przykład w Wiju Mikołaja Gogola. Główny bohater opowiadania, Choma, 
zmuszony jest do spędzenia trzech nocy przy ciele zmarłej dziewczyny, 
która w istocie jest wiedźmą-wampirzycą. Choma broni się przed złymi 
mocami przez zakreślenie wokół siebie kręgu i odmawianie zaklęć. Metoda 
okazuje się bardzo skuteczna: 

 

Stanęła prawie na samej kresie; widać było, że nie miała siły przestąpić jej —
 i zsiniała cała jak człowiek od kilku dni umarły. [...] Ale nic nie widząc, ze 
wściekłością widoczną na jej drgającej twarzy, zwróciła się w inną 
stronę i rozcapierzonymi rękami łapała każdy słup i węgieł, chcąc chwycić 
Chomę. Na koniec stanęła, pogroziła palcem i położyła się z powrotem do 
trumny. [...] Nagle trumna zerwała się z miejsca i ze świstem jęła latać po 
całej cerkwi, przecinając na wszystkie strony powietrze. Filozof widział ją 
niemal nad swoją głową, ale jednocześnie spostrzegł, że nie mogła 
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 por. ibidem, s. 37 s. 38. 
25

 W tym wypadku „wilkołak” to słowiańska odmiana wampira, przy czym wilkołak 
najchętniej żywi się krwią swych bliskich. Kwestię tę tłumaczy narrator opowiadania 
Tołstoja. 
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przekroczyć koła, które zakreślił. Wzmocnił więc swoje zaklęcia. Trumna 
runęła na środku cerkwi i znieruchomiała

26
. 

 

Na pewien rodzaj metafory zamknięcia i postaci obcego czytelnik 
natrafia również w przypadku Carmilli. Wampirzyca, której prawdziwe imię 
brzmi Mircalla, trafia do należącego do Laury i jej ojca domu który, jak 
wynika z początkowego opisu, jakiego dokonuje narratorka, mieści się na 
uboczu, daleko od towarzystwa i miejskich rozrywek. Dorastająca w nim 
dziewczyna jest więc po pierwsze zupełnie niedoświadczona, po drugie zaś 
– zamknięta w swojej ciasnej, przydomowej przestrzeni. Do tego kręgu 
dostaje się Carmilla, obca, która przynosi ze sobą śmiertelne zagrożenie nie 
tylko dla okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim dla samej 
gospodyni. 

Kiedy od ok. XVIII wieku zaczął zmieniać się kulturowy obraz 
gruźlicy, miejsce, które zajmowała ona wcześniej, zostało częściowo 
zapełnione przez inną chorobę – raka. Również to schorzenie jako metafora 
ma pewne cechy wspólne z realizacjami mitu wampirycznego. Przede 
wszystkim rak traktowany był z jednej strony jako choroba stłumionych, 
zduszonych emocji, z drugiej – jako efekt niepanowania nad własnymi 
żądzami (w tym wypadku – tłumienia ich), podobnie jak wcześniej 
gruźlica27, a więc po części pozostają w tym przypadku aktualne te 
powiązania między wampiryzmem a chorobą, jakie dotyczyły właśnie 
suchot. Ponadto choroby nowotworowe postrzega się często w kontekście 
swoiście militarnym. Podczas mówienia o nich zwykło się używać określeń 
z zakresu wojskowości: rak „atakuje”, z rakiem się „walczy”, jego komórki 
dokonują „inwazji”28. Nowotworowi zostaje nadany status wroga, pasożyta, 
obcego bytu trawiącego organizm nosiciela. Z drugiej jednak strony chorym 
na nowotwory towarzyszy świadomość, że to ich własne komórki 
występują przeciwko ciału, „wróg” jest więc częścią ich samych. Taka 
dwubiegunowość dotyczy po części również wampiryzmu. Wampir był 
początkowo rozumiany jako symbol zła zewnętrznego, metafizycznego, 
nadchodzącego znienacka; potem jego obraz ewoluował stopniowo, aż stał 
się metaforą złej, ciemnej strony każdego człowieka, wewnętrznego 
mroku29. Wciąż jednak oba te sposoby rozumienia wampiryzmu przenikają 
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 Por. S. Sontag, op. cit., ss. 24-25. 
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się. Najlepszym przykładem są chyba powieści Anny Rice: jej wampiryczni 
bohaterowie mają w sobie bestię, z którą jednak starają się walczyć. Louis 
de Pointe du Lac z Wywiadu z wampirem poszukuje miłości i przyjaźni, 
potrafi być opiekuńczy i wrażliwy, do wampirzego dziecka, Claudii, 
podchodzi z uczuciem, dzieli się z dziewczynką wiedzą 
o świecie i przemyśleniami, traktując ją jak prawdziwy rodzic. Nawet nosząc 
w sobie przekleństwo wampiryzmu, stara się być pozostać jak najbardziej 
ludzki. Z kolei ludzie przedstawieni w powieściach Rice nie są już 
jednoznacznie dobrzy – i w nich drzemie pewna bestia, którą jednak nie 
jest klątwa wampiryczna, a ich własne, ciemne instynkty30. 

Czasy dzisiejsze przynoszą pewne przewartościowanie: choroby, 
które poprzednio stanowiły klarowne symbole pokuty za grzechy, 
utożsamiane są teraz raczej co najwyżej ze skutkiem niezdrowego trybu 
życia. Rolę choroby jednoznacznie złej, utożsamianej wyłącznie z karą za 
rozwiązłość (jak niegdyś syfilis), przejmuje w drugiej połowie XX 
wieku i w wieku XXI AIDS. Co ciekawe, ta choroba również jest w pewien 
sposób wiązana z wampiryzmem – wskazuje na to na przykład przywołany 
przez Marię Janion artykuł prasowy, w którym dziennikarz, opisując 
mężczyznę zarażającego przypadkowe partnerki wirusem HIV, używa 
metafor związanych z drapieżnictwem, mogących kojarzyć się również 
z wampirami polującymi na swe ofiary31. Znowu więc wampiryzm czy 
choroba zostaje powiązana z niemoralnym, rozwiązłym stylem życia. AIDS 
stanowi również przykład „nowoczesnej zarazy”, można więc 
interpretować przedstawienia tej choroby podobnie, jak wszystkie inne 
schorzenia wywołujące epidemię, czyli używając kategorii zamknięcia – 
otwarcia, obcego i innych tego typu. Przy tym wszystkim AIDS (podobnie 
jak rak), stanowi metaforę niezwykle pojemną, pozostaje bowiem chorobą 
wieloaspektową, niezdefiniowaną ostatecznie, przez co tajemniczą, 
w przeciwieństwie do gruźlicy, której związek z chorobotwórczą bakterią 
oraz proces leczenia jest dobrze znany32. 

Wampiryzm i choroby, jak wynika z powyższej – stosunkowo niezbyt 
obszernej – analizy, stanowią lub stanowiły zazwyczaj w świadomości 
społecznej skutek, zwykle negatywny, dotykania tabu. Sfera zakazana 
dotyczy często spraw związanych z seksualnością, jednak nie tylko: 
napiętnowane zostaje wszystko, co społecznie nieakceptowalne; w ten 
sposób to, co zagraża integralności podmiotu i zbiorowości, zostaje 
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bezpiecznie odizolowane, odsunięte. Działa proces opisany przez Susan 
Sontag: przedmiot lęku czy obrzydzenia, w tym przypadku to, co wstrętne, 
niebezpieczne, zostaje utożsamiony z chorobą – lub z wampiryzmem – 
które z kolei stają się metaforą33. Używane w takiej funkcji przenoszą 
piętno na inne obiekty. Literackie przedstawienia wampirów i kulturowe 
reprezentacje chorób funkcjonują więc paradoksalnie jako elementy 
obrazujące zasady obowiązujące w konkretnych społecznościach. Nawet 
współcześnie, gdy również ciężkie, dawniej śmiertelne choroby, są 
w większości możliwe do uleczenia lub złagodzenia, stanowią one czynnik, 
który utrudnia dotkniętym nimi osobom kontakty ze społeczeństwem34. 
Podobnie wampiryzm: nawet gdy literackie i filmowe wampiry osiągnęły 
status istot nie gorszych od ludzi, a wręcz od nich lepszych, doskonalszych, 
wyposażonych w specjalne zdolności, ich przekleństwo pozostaje tym, co 
wymusza na nich odizolowanie się od reszty społeczeństwa. Podobieństwa 
pomiędzy wampiryzmem i chorobami pozostają więc ciągle aktualne –
 i oba te stany funkcjonować będą zapewne jako metafory jeszcze długo. 
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Summary 
The purpose of this article is to link a vampire in literature and culture of the 
disease and its cultural connotations. The author first examines the medical 
context, and then compares the vampires with images of people suffering from 
tuberculosis, cancer and AIDS, and draws attention to the many similarities. The 
article analyzes the classic novel about vampires (e.g. Carmilla by J.S. Le Fanu, 
Dracula by M. Shelley) and books of the twentieth century. 




