1. G³osy
Mit wampira uchodzi za jeden z najbardziej powszechnych i wiecznotrwa³ych. Romantycy nie mieli co do tego w¹tpliwoœci. Charles Nodier nazywa³
go „najbardziej uniwersalnym spoœród naszych przes¹dów”. Aleksander Dumas wskazywa³ wrêcz na przeœladowczy charakter wampira: „Dok¹dkolwiek
pójdziemy, bêdzie zawsze szed³ za nami”.
Wspó³czeœni badacze podzielaj¹ to przekonanie. Jean-Paul Roux, autor ksi¹¿ki
o mitach i symbolach krwi, utrzymuje z moc¹: „Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
powrót zmar³ych, którzy ³akn¹ krwi i przychodz¹ po ni¹ na ziemiê, by³ i pozostanie ide¹ uniwersaln¹”1. Michel Meslin, pisz¹c o wyobra¿eniach fantastycznych, podkreœla g³êbokoœæ wierzenia zakorzenionego w psychologii zbiorowej, ¿e istniej¹ duchy utrzymuj¹ce stosunki z uœpionymi œmiertelnikami,
ss¹ce ich krew, a nieraz po¿eraj¹ce cia³o2. Clive Leatherdale w ksi¹¿ce o Draculi Brama Stokera dowodzi, ¿e „uniwersalnoœæ wiary w regeneracyjn¹ moc
krwi i w ¿ycie po œmierci powoduje w konsekwencji, ¿e ich kombinacja – czyli
wampiryzm – objawia siê jako tak¿e uniwersalna”3. Ten¿e badacz, utrzymuj¹c, ¿e legendy o umar³ych, przychodz¹cych piæ krew ludzk¹, znajduj¹ siê
w prawie ka¿dej kulturze, cytuje Leonarda Wolfa, równie¿ z ksi¹¿ki o Draculi: „Wampiry ukazywa³y siê wszêdzie tam, gdzie ludzie krwawili”4.
S¹ to przeœwiadczenia zbli¿one do przekonañ Stokera. W swej s³ynnej powieœci z 1897 roku, uchodz¹cej za jeden z najwa¿niejszych tekstów kultury
popularnej ostatnich stu lat, pracowicie skompilowa³ kr¹¿¹ce w podaniach
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2 1 . LUNAT YCZNE KOBIETY

21. Lunatyczne kobiety
Podlegaj¹ca czasowi lunarnemu kobieta ma wyj¹tkow¹ sk³onnoœæ do spania. Inicjuj¹cy karierê wampira w popularnej literaturze dziewiêtnastowiecznej, osnuty na opowiadaniu Polidoriego melodramat Nodiera Upior (por.
rozdzia³ 18) zaczyna³ siê od obrazu kobiety œpi¹cej w grocie pe³nej grobów;
we œnie nawiedza j¹ wampir. Tym samym koñczy siê temat wampiryczny
w wieku XIX: œpi¹ca kobieta to powtarzaj¹ca siê uporczywie figura powieœci Stokera. Lucy jest zreszt¹ po prostu od wczesnych lat ¿ycia lunatyczk¹
i somnambuliczk¹; wskutek tego w³aœnie Dracula ma do niej ³atwy dostêp
i mo¿e j¹ zwampiryzowaæ. Równie¿ Mina, mimo ¿e tak ró¿na od Lucy, jako
kobieta, a wiêc istota s³aba1, mo¿e byæ poddana wampirowi. Chroniona przez
uwielbiaj¹cych j¹ mê¿czyzn, jest ci¹gle odsy³ana do ³ó¿ka na spoczynek.
Ironia polega na tym, ¿e wtedy w³aœnie nad ni¹ – oddzielon¹ od jasnych
mê¿czyzn – mo¿e obj¹æ w³adztwo ciemny wampir. Gdy zaczyna spaæ coraz
d³u¿ej i budzi siê coraz bardziej zmêczona, jest to nieomylnym znakiem, ¿e
wampir dokona³ na ni¹ seksualnej napaœci.
Obraz œpi¹cej kobiety zajmowa³ wyobraŸniê artystów na prze³omie XVIII
i XIX wieku. Jej sen, nieprzytomnoœæ czy pozorna martwota budzi³y w patrz¹cych fantazmaty o spe³nieniu aktu seksualnego, któremu bezwolna kobieta by³aby powolna2. Na tym znanym od dawna motywie opar³ swe opowiadanie Markiza von O. Heinrich von Kleist. Jej omdlenie podczas zdobywania
twierdzy wykorzystuje oficer, który staje siê sprawc¹ poczêcia dziecka, wy-
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p³yn¹cych z popêdów seksualnych i o kobietach, szczególnie sk³onnych do zaspokajania podejrzanych
moralnie apetytów erotycznych („Dracula”…, s. 80–82).
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najbardziej mu odpowiadaj¹cy, trzeba, ¿eby potraktowa³o swój ludzki przedmiot jako rzecz. […] biernoœæ sama w sobie jest ju¿ odpowiedzi¹ na wymaganie po¿¹dania. […] Tym, co charakteryzuje erotyzm, nie jest przedmiot ruchomy i ¿ywy, lecz znieruchomia³y i martwy, bo tylko on oderwany jest od
normalnego œwiata” (Historia erotyzmu. Prze³o¿y³ I. Kania, Kraków 1992, s. 122).
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