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MA GORZATA SOKALSKA 
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o s k i  

Inkarnacje lorda Rutvena.  
Adaptacje i transformacje mitu wampirycznego 

Popularno  postaci wampirów we wspó czesnej kulturze, zw aszcza po-
pularnej, nie ulega w tpliwo ci, co prze o y o si  na wzmo one zaintereso-
wanie badaczy mitem wampirycznym1. Je li o no no ci i sile rozwojowej 
mitu, tematu literackiego decyduje jego zdolno  adaptacji, reagowania na 
zmieniaj c  si  rzeczywisto  i odradzania si  w postaci odmiennej, ale po-
zwalaj cej rozpozna  pierwotny kontur, to wampir okazuje si  jednym 
z najbardziej produktywnych wytworów ludzkiej wyobra ni, pozostaj c przy 
tym w bliskich zwi zkach z rzeczywisto ci  pozaliterack , a nawet pozakul-
turow . Przyk adowo popularno  pierwszych filmów o wampirach powi -
za  mo na z wielkim kryzysem lat 30. XX wieku (wampir stanowi uposta-
ciowanie skrywanych l ków, jest uosobieniem ukrytych róde  frustracji); 
realia zimnej wojny, ustawiczny l k przed inwazj , sabota em i dywersj  
szerzon  przez wys anników wrogiego mocarstwa spowodowa , i  tematyka 
wampiryczna cieszy a si  nies abn c  popularno ci  równie  po II wojnie 
wiatowej; z kolei w latach 90. ubieg ego stulecia ekranizacja Draculi Francisa 

Forda Coppoli przypomina o widmie AIDS, miertelnej choroby roznoszo-
nej przez kontakt z krwi  zaka onego. Wydaje si , e zdolno  do mimikry 
kulturowo-obyczajowej jest wzgl dnie sta  cech  wspó czesnego wampira. 
Czy jednak by o tak zawsze? Zwrócenie si  ku wcze niejszym przyk adom 
                                                           

1 M.in. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Wyd. s owo/obraz terytoria, Gda sk 2008 

(wyd. pierwsze: Gda sk 2002); B. Zwoli ska, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycz-

nej: na przyk adzie „Opowie ci niesamowitych” Edgara Allana Poego, „Poganki” Narcyzy michowskiej oraz 

opowiada  Stefana Grabi skiego, Wyd. UG, Gda sk 2002; A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilko-

ak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wyd. UWr, Wroc aw 2008. 
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pozwoli w uk adzie zamkni tym zanalizowa  zjawisko zbie no ci mi dzy 
kreacjami wampirycznymi a towarzysz cymi ich powstaniu okoliczno ciami 
kulturowymi, równie  o czysto literackim charakterze. 

Tekstem, od którego rozpoczynaj  si  na powa nie literackie losy wampi-
ra, jest opowiadanie, którego autorem by  w oskiego pochodzenia lekarz 
John Polidori, uczestnik s ynnego spotkania w willi Diodati, podczas które-
go narodzi o si  monstrum doktora Frankensteina oraz w a nie wampir. 
Wcze niejsze realizacje motywów wampirycznych do  mocno zakorzenio-
ne by y w wyobra ni ludowej b d  te  staro ytnych przekazach2, wi c czyn 
Polidoriego, który wprowadzi  wampira do przestrzeni wspó czesnej, sam 
w sobie obrazuje mechanizm adaptacji kulturowej. Z czysto literackiego 
punktu widzenia mo na Wampira zaklasyfikowa  do rednio udanych przed-
si wzi  artystycznych. Zbyt du o jest rozsianych po tek cie sygna ów suge-
ruj cych kierunek rozwoju akcji, narracji momentami brakuje p ynno ci, nie 
radzi sobie ona zw aszcza z oddaniem dialogów, a mo liwo ci tkwi cych 
w greckim kolorycie lokalnym niemal nie wykorzystano. Jednocze nie jed-
nak historyczne pierwsze stwo tego opowiadania przed innymi, s ynniej-
szymi i literacko lepszymi realizacjami mitu wampirycznego ka e przyjrze  
mu si  bli ej w poszukiwaniu jego faktycznych warto ci. 

W opowiadaniu Polidoriego wci  obecne s  pierwiastki pierwotne, charakte-
rystyczne dla kszta tuj cego si  dopiero wizerunku wampira, silnie inspiro-
wanego demonologi  staro ytn , greck  (g ówny bohater Aubrey3 udaje si  
w podró  do Grecji, a poznana tam dziewczyna o imieniu Janthe opowiada 
mu pe n  grozy lokaln  legend  o wampirach). Jednocze nie jednak w opo-
wiadaniu pojawiaj  si  innowacje polegaj ce na: osadzeniu akcji w szeroko 
poj tej wspó czesno ci, w Londynie (miejscu bliskim pierwszym odbiorcom 
tekstu), odwo aniach do wci  modnego gotycyzmu czy przede wszystkim 
nadaniu postaci tytu owej opowiadania, lordowi Rutwenowi, cech wyra nie 
wzorowanych na G.G. Byronie4. Jako „pierwszy wampir dzia aj cy jawnie, 

                                                           

2 Jak cho by Narzeczona z Koryntu J.W. Goethego adaptuj ca staro ytn  opowie  o Philin-

nion i Machatesie, przekazan  przez Flegona z Tralles. 
3 Pisowni  imion poszczególnych bohaterów, lekko modyfikowanych w poszczególnych 

adaptacjach, podaj  zawsze w formie w a ciwej dla cytowanego ród a. 
4 Stylizacja ta szczególnie czytelna by a w okresie powstania opowiadania, gdy opini  pu-

bliczn  szokowa y powszechnie komentowane post pki Byrona, zw aszcza jego krótki acz 

burzliwy zwi zek z lady Caroline Lamb, którego efektem by o powstanie powie ci zatytu o-

wanej Glenarvon. W powie ci napisanej przez dn  zemsty kobiet  w do  przejrzysty sposób 

jako Clarence de Ruthven lord Glenarvon sportretowany zosta  Byron. Zob. A. Gemra, Od 

gotycyzmu…, s. 125. Zwi zkiem Byrona z narodzinami mitu wampirycznego, jak równie  
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na salonach, w wietle dziennym”5, bohater Polidoriego czy pierwiastki 
wielu wcze niejszych realizacji i wytycza kierunek, w jakim zmierza  b d  
kolejne adaptacje motywu wampira w literaturze 2. po owy XIX wieku (jak 
Carmilla Josepha Sheridana le Fanu czy Dracula Brama Stokera). 

Z uwagi na przekszta cenia, jakim ulega opowie  Polidoriego, przyjrze  

si  nale y takim aspektom kreacji wampira jak jego pochodzenie, zdolno  

regeneracji oraz oddzia ywanie na otoczenie. O pochodzeniu Rutwena w a-

ciwie nie wiadomo nic, poza wspomnian  greck  legend , która ka e uto -

sami  go z lokalnym wampirem. W toku opowiadania jeste my natomiast 

wiadkami cudownego zmartwychwstania bohatera, który – czuj c zbli aj c  

si  mier  – prosi towarzysza podró y, by wyniós  go z ciemnej jaskini. 

Wampir nie boi si  s o ca ani go nie unika6, ale do jego zmartwychwstania 

potrzebny jest lunarny rytua , co symbolicznie wi e go z si ami nocnymi, 

ciemno ci  i z em. Istotne wydaj  si  równie  be kotane w gor czce urywki 

zda  i zakl cia: „czarna melancholia – nowa si a ycia”, „Zniszczenie… 

moja zdobycz… Go  o pó nocy, zrodzony z trupa… mroczna strona natu-

ry…”7. Wampir zna tajemnicze formu y, jego powrót ze wiata umar ych jest 

wynikiem dzia ania jakiego  rodzaju magii, a wampiryczna egzystencja jest 

antytez  tradycyjnie pojmowanej ludzkiej witalno ci („czarna melancholia”). 
W relacjach Rutwena z otoczeniem zwraca uwag  przede wszystkim sto-

sunek do kobiet oraz do Aubreya. Wampir sieje zgorszenie, upaja si  nie-
prawo ci  i poszukuje zgnilizny moralnej8, m ode i niedo wiadczone dziew-
cz ta uwodzi (jak pewn  W oszk  oraz Alicj , siostr  g ównego bohatera), 
starsze deprawuje, doprowadzaj c do tego, e trac  zahamowania obyczajowo-

                                                                                                                                   

dziejami transformacji opowiadania (w tym omawianym w niniejszym artykule melodrama-

tem) zajmuje si  M. Coghen w studium Lord Byron and the Metamorphoses of Polidori’s „Vampyre”, 

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2011, vol. 6, s. 29–40. 
5 A. Gemra, Od gotycyzmu…, s. 127. 
6 Jednoznaczne powi zanie wampira z ciemno ci  oraz symboliczna mier  w promieniach 

s onecznych s  w a ciwie reinterpretacj  wizualn , zwi zan  przede wszystkim z rozwojem 

kina (ekranowy wampir umiera w promieniach s o ca ju  w Nosferatu F.W. Murnaua). Jeszcze 

Drakula Stokera nie by  nadwra liwy na promienie s oneczne, cho  oczywi cie nie przepada  

za nimi. 
7 J.W. Polidori, Wampir, prze . M. Pawlina, w: M. Janion, Wampir…, s. 252. 
8 „(…) lord wyszukiwa  z upodobaniem miejsca deprawacji. Jego zainteresowania kr y y 

wokó  gier hazardowych (…)”. „Rzekomy d entelmen dysponowa  osobliw  sugestywn  si  

i za jej pomoc  budzi  u tych, którzy mu zaufali, pierwotne instynkty, wywo ywa  prostackie 

odczucia i z owrogie my li, a to, co dobre w naturze ludzkiej, obraca  w z o”. J.W. Polidori, 

Wampir…, s. 247, 248. 
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-seksualne9. Równie  Janthe, opowiadaj c legend  o wampirze, podkre la, e 
cechuje go po dliwo  w stosunku do p ci pi knej oraz e raz do roku 
musi „odnowi  swoje si y witalne krwi  niewinnej dziewczyny”10. Sposób 
post powania lorda z kobietami pozwala wr cz snu  domys y na temat jego 
mizoginizmu11, w tej za  perspektywie jedynym prawdziwym obiektem jego 
zainteresowania okazuje si  Aubrey12 (i Janthe, i Alicja staj  si  ofiarami 
wampira ze wzgl du na m odzie ca, nie za  z uwagi na szczególne upodo-
banie, jakie Rutwen znajdowa by w ich kobieco ci). 

Miar  w a ciw  do tego, by okre li  ogrom popularno ci Wampira Polido-
riego wydaje si  przede wszystkim kryterium ilo ci adaptacji, jakim opowia-
danie zosta o poddane. Interesuj ce wydaje si  tu zw aszcza zjawisko prze-
kszta ce  tekstu w zetkni ciu z nowymi mediami (przekaz multimedialny 
w przypadku spektaklu teatralnego), nowymi gatunkami (odej cie od prozy 
epickiej) i wreszcie skierowanie do nowego typu odbiorców – grupy znacz-
nie szerszej i bardziej zró nicowanej ni  w przypadku czytelników tekstu 
oryginalnego. Poszukiwacze wra e , bezpiecznej grozy i schematycznej 
pogadanki umoralniaj cej o triumfie dobra nad z em po raz pierwszy 13 
czerwca 1820 roku w teatrze Porte-Saint-Martin mieli okazj  obejrze  melo-
dramat13 Le Vampire stworzony przez spó k  autorsk  – Pierre François 

                                                           

9 Damy, które obdarza  w Londynie swoj  uwag  Ruthwen, „od czasu jego wyjazdu nie 

tylko straci y swój zewn trzny urok, lecz oddawa y si  ponadto rozwi z emu trybowi ycia, 

co doprowadzi o ju  do wielu towarzyskich skandali”. Tam e. 
10 Tam e, s. 249. 
11 Teza ta wi e si  poniek d z interpretacj  wskazuj c  na ukryty w tek homoseksualny 

(co oczywi cie w najwi kszym stopniu wynika z uto samianiem Rutwena z Byronem). 
12 Relacja pomi dzy dwoma m czyznami: starszym, do wiadczonym i zdeprawowanym, 

który za nic ma konwencje spo eczne i obyczajowe oraz m odym, wchodz cym dopiero 

w wiat i poszukuj cym w asnej w nim drogi, który mo e ulec zgubnemu wp ywowi mentora, 

przypomina uk ad wykorzystany jako punkt wyj cia w Portrecie Doriana Graya O. Wilde’a. Rys 

demoniczny i wampiryczny by by ciekawym uzupe nieniem charakterystyki lorda Henry’ego 

Wottona (cho  wampiryzm rozumie  tu nale y metaforycznie, jako erowanie na otoczeniu 

i czerpanie z niego si  – w sensie czysto przeno nym). 
13 Melodramat, czyli sztuka opowiadaj ca „o walce s abego z silnym, uciele niaj cych od-

powiednio sprawiedliwo  i niesprawiedliwo , uzbrojonych w nieskazitelno  lub perfidi , 

rywalizuj cych ze sob  (niekiedy) w kr gu rodzinnym. Akcja i inscenizacja mno  efekty 

s u ce wywo aniu u odbiorców klimatu zbiorowej histerii, u atwionej przez ich uprzedni 

wspó udzia , szczególnie gdy sytuacja historyczna rozwija w nich poczucie niewinno ci 

i krzywdy”. J. Goimard, Le mélo, de l’image au concept in Le mélodrame, „Europe” 1987, vol. 65, nr 

703–704, s. 101–108 cyt. za: Z. Przychodniak, W kr gu melodramatu. O nowych publikacjach 

francuskich i jednej polskiej sprzed pó wiecza, w: D. Ratajczak, red., Dramat i teatr romantyczny, t. 1, 

Wyd. Wiedza o Kulturze, Wroc aw 1992, s. 313. 
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Adolphe Carmouche, Achilles de Jouffroy i Charles Nodier. Popularno  
sfabrykowanego przez nich melodramatu spowodowa a b yskawiczne po-
wstanie t umacze , które zaadaptowa y to dzie o na kolejne j zyki narodo-
we. Mniej wi cej po dwóch miesi cach od francuskiej premiery angielsk  
przeróbk  stworzy  James Robinson Planché, okre laj c j  mianem dwuak-
towej melodramy romantycznej (The Vampire, or The Bride of the Isles14). 
W marcu 1821 roku Niemcom zaprezentowano adaptacj  dokonan  przez 
Heinricha Ludwiga Rittera zatytu owan  Der Vampyr oder Die Todten-Braut, 
która nast pnie zainspirowa a Wilhelma Augusta Wohlbrücka do stworzenia 
libretta romantycznej opery Der Vampyr z muzyk  Heinricha Marschnera 
(premiera 29 marca 1828 r. w Lipsku). W kwietniu 1821 roku Wampira ob-
jawi  w Warszawie Bonawentura Kudlicz15. Ju  w listopadzie tego samego 
roku widzowie w Wilnie mieli okazj  obejrze  przera aj cego w roli tytu o-
wej Ignacego Werowskiego oraz Józef  Ledóchowsk  jako jego niedosz  
ofiar . W tym samym niemal czasie w oparach strachu uton  Lwów (26 
pa dziernika 1821) oraz Kraków (13 grudnia 1821)16. atwo zauwa y , i  od 
momentu przekszta cenia w melodramat, kariera Wampira nabiera intensyw-
nych rumie ców. Wypada w zwi zku z tym zada  pytanie o zakres prze-
kszta ce , jakim poddane zosta o opowiadanie, by w formule melodrama-
tycznej rozs awi  oderwan  od kontekstu oryginalnego fabu . 

Z racji liczebno ci widowni teatralnej, wi kszej atrakcyjno ci widowiska 
teatralnego17, szybszego obiegu artystycznego (t umaczenia, wyst py go cinne, 

                                                           

14 Zob. L. Goehr, D. Herwitz, red., The Don Giovanni Moment. Essays on a Legacy of an Opera, 

Columbia University Press, New York, Chichester 2006, s. 80. Ju  wówczas nast pi o zbli e-

nie mitu wampirycznego do mitu donjuanowskiego, do której to my li wypadnie powróci  

w dalszych uwagach. 
15 [Carmouche P.F.A., Jouffroy A; Nodier C.], Upior: melodrama w 3ch aktach z prologiem; 

z francuzkiego t ómaczona przez B. Kudlicza. Grana pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim 

dnia 8 Kwietnia 1821 Roku, Drukarnia tkiewicza, Warszawa 1821, http://ebuw.uw.edu.pl 

/dlibra/doccontent?id=2344&from=FBC [dost p: 22.05.2013]. Wszystkie cytowane frag-

menty melodramatu pochodz  z tego wydania; w cytatach stosuj  pisowni  zmodernizowan . 
16 J. Michalik, red., Dramat obcy w Polsce 1765–1965. Premiery, druki, egzemplarze, t. 1, Wyd. 

Ksi garnia Akademicka, Kraków 2001, za: M. Coghen, Lord Byron…, s. 30. 
17 Melodramat zawiera w sobie element tradycyjnego teatru dramatycznego (recytacj , gr  

aktorsk ), wizualn  szat  zwiastuj c  nadej cie nowej epoki inscenizacji teatralnej (w szkole 

melodramatu praktykowali najwi ksi romantyczni inscenizatorzy, z Pierrem Cicerim na czele), 

pierwiastek muzyczny (w postaci partii instrumentalnych, jak uwertura czy intermedia, ale 

równie  sceny z towarzyszeniem muzyki), baletowy (choreografia towarzysz ca pantomi-

micznym scenom ilustrowanym muzycznie przypomina  mog a raczej balet ni  element 

tradycyjnej gry aktorskiej), wreszcie rodki techniczne s u ce wywo aniu efektów specjalnych. 
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dzia alno  w drownych trup teatralnych) melodramat okaza  si  zjawiskiem 
o wi kszej sile oddzia ywania. Wymogi narzucone przez konwencj  gatunku 
zadecydowa y o szeregu przemian, które dotkn y w a ciwie wszystkich 
elementów pierwotnych opowiadania Polidoriego. Zmienia si  miejsce akcji, 
zamiast wspó czesnego Londynu przenosimy si  do Szkocji, na wysp  Staffa 
– malownicz , s yn c  z Groty Fingala, jedn  z archipelagu Hebrydów. Usuni ta 
zosta a niemal ca a kulturowo-wampiryczna geografia grecka18, a w jej miejsce 
pojawi  si  sygnalizowany krajobrazem, a przede wszystkim imieniem po-
tencjalnej ofiary wampira – Malwiny – kontekst osjaniczny. W perspektywie 
dojrzewaj cego wówczas romantyzmu, zw aszcza w odmianie kontynentalnej, 
skojarzenie szkockie jest w wi kszym stopniu zbie ne z oczekiwaniami od-
biorców co do pó nocnego t a opowie ci o upiorach19. Rekwizyt przestrzenny 
istniej cy w opowiadaniu pierwotnym – grota, w której Aubrey odnajdzie 
zamordowan  Janthe – w melodramacie staje si  elementem modnego gotyc-
kiego sztafa u. Jej opis doprecyzowuje niezwyk y charakter miejsca: 

Scena dzieje si  w grocie skrystalizowanej, której d ugie, ko czaste wy-
dr enia wisz  od góry. – Ob czysto  jej jest otwarta, wewn trz zape -
niona grobami w ró nych kszta tach, stoj  s upy, piramidy, sze cio ciany, 
wszystko prostej niekszta tnej roboty (Upiór, s. 3). 

Pokryta ornamentami naturalnych nawisów skalnych jaskinia okazuje si  
przestrzeni  cmentarn , pradawn  (grobowce s  wykonane prosto i bez 
finezji) i osobliwie multikulturow  (kszta ty nagrobków wywo uj  skojarzenia 
z ró nymi epokami, kulturami). Najwi ksz  niespodziank  w porównaniu do 
                                                                                                                                   

Te ostatnie przynale a y, rzecz jasna, do warstwy inscenizacyjnej, niemniej jednak warto 

podkre li  osobno, i  w a nie w melodramatach, z uwagi na ich nierzadko fantastyczne fabu-

y, konieczne by o wykorzystywanie bogatej teatralnej maszynerii, specjalnych form dekoracji, 

trików malarskich itp. Szeroko o tym zjawisku pisze M.-A. Allévy-Viala, Inscenizacja romantycz-

na we Francji, prze . W. Natanson, Wyd. PIW, Warszawa 1958. Badaczka stwierdza nawet, e 

„[r]ó ne melodramaty, feerie, balety-pantomimy, które si  ukaza y na tej scenie [Panorama-

-Dramatique – M.S.], by y tylko pretekstami do pokazania dekoracji Alaux, Daguerre’a, 

Guégo, a tak e i Ciceriego, dekoratora Opery (…)”. Tam e, s. 71. 
18 Jedyn  jej pozosta o ci  jest wzmianka o podró y do „niejakich Aten”, któr  Aubray 

odbywa  w towarzystwie Rutwena (Upiór, s. 25). 
19 „Ludzie Pó nocy (…) do wiadczaj  swoistego «zanurzenia» w ponurym pejza u septen-

trionalnym, który epatuje ch odem, pustk  i mg ” – pisze O. P aszczewska, analizuj c pogl dy 

madame de Staël na temat zwi zku geografii z charakterem narodowym, a zatem i kultur . 

O. P aszczewska, Cienie Po udnia i blaski Pó nocy, czyli o literaturze i geografii, w: M. Cie la-Korytowska, 

M. Sokalska, red., Persefona, czyli dwie strony rzeczywisto ci, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 255. 
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adaptowanej opowie ci jest jednak pojawienie si  w prologu melodramatu 
postaci fantastycznych: Ituriela, anio a ksi yca i Oskara, geniusza ma -
e stw. Zw aszcza drugi z nich odegra istotn  rol  w przebiegu akcji, gdy 

udaj c w drownego grajka, swoj  pie ni  – sugeruj c  upiorny charakter 
lorda Rutwena – przestrzega  b dzie zgromadzonych na weselu wie niaków 
przed niebezpiecze stwem20. Na skutek wprowadzenia do melodramatu 
fantastycznego prologu prezentuj cego zawik anie akcji i jej bohaterów, zniwe-
czony zostaje swoisty suspens, z jakim – mimo wszystko – w Wampirze Polido-
riego zwi zane by o odkrycie rzeczywistego oblicza Ruthvena. Widz melodra-
matu z miejsca zostaje u wiadomiony co do charakteru g ównej postaci spekta-
klu. Co wi cej, je li pochodzenie wampira w opowiadaniu okryte zosta o mro-
kiem tajemnicy – w melodramacie a  nazbyt jasno wy uszcza si , e 

pewne nieszcz liwe dusze, przeznaczone na m ki za swoje wyst pki, 
u ywaj  tego strasznego prawa [po dania krwi – M.S.], które wykony-
waj  najbardziej na dzieciach i m odych panienkach (Upiór, s. 6). 

Jak poucza Oskar, niektóre upiory pojawiaj  si  w postaci po miertnej, 
z oznakami rozk adu, s  przera aj ce i odstr czaj ce, inne jednak – i te nios  
najwi ksze zagro enie – zupe nie przypominaj  ywego cz owieka. 

Konwencja gatunku wymaga skonkretyzowania wielu informacji, jak rów-
nie  silniejszej wymowy moralnej p yn cej z prezentowanej historii, który to 
przekaz zostaje wszczepiony w adaptowan  fabu . Oryginalny wampir by  
bajronicznie zdeprawowany, tajemniczy, zaskakuj cy; jego melodramatyczna 
inkarnacja reprezentuje z o poddane surowej ocenie moralnej. Moralno  
zreszt  staje si  kategori  kluczow , pozwalaj c  zreinterpretowa  poczyna-
nia melodramatycznego lorda Rutwena. Jak stwierdza Zbigniew Przychod-
niak, relacjonuj c francuskie badania nad melodramatem, 

[s]po eczny i moralizatorski rygoryzm w po czeniu z pobudzaniem m -
skich fantazmów erotycznych – oto jedno ze róde  perwersyjno ci me-
lodramatu21. 

                                                           

20 „Nim ci twój m  r k  poda, / Strze  si  o dziewico m oda / Mi o ci co w mier  za-

mienia. / (…) Gdy s o ca z ote promienie, / Opuszcz  gór waszych szczyty, / Duch z pie-

kie  ofiar nie syty, / Wychodzi na ich z udzenie. / Unikaj jego znamienia, / Gdy ci martw  

r k  poda – / Strze  si  o dziewico m oda, / Mi o ci co w mier  zamienia” (Upiór, s. 50). 
21 Z. Przychodniak, W kr gu melodramatu…, s. 312 (uwaga ta dotyczy omówienia artyku u 

L. Métayer, Lekcja heroiny). W innej rozprawie Przychodniak zwraca  tak e uwag , e „(…) 

w warstwie psychologicznej [melodramat – M.S.] – odwo ywa  si  do zupe nie nowej estetyki 
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W opowiadaniu, jak pami tamy, przed u enie upiornej egzystencji kosz-
tem krwi niewinnej niewiasty wi e si  z zemst  wampira na jego przyjacielu. 
Tego motywu w melodramacie nie ma, za  upiór poddany zostaje dzia aniu 
silnej konwencji obyczajowej. Aby omota  i wyssa  pi kn  Malwin , lord 
Rutwen wpierw musi nak oni  j  do ma e stwa, dopiero bowiem zawar szy 
ów zwi zek, zbli y si  do dziewczyny na tyle, by zaspokoi  swój krwawy 
apetyt. Wampir z opowiadania równie  nak ania  Alicj  do ma e stwa, by 
dokona  zemsty i jednocze nie si  po ywi ; jednak e sukces, jaki osi gn  
i cel, do jakiego zmierza , w znacznym stopniu maskuj  matrymonialny for-
tel, który okazuje si  jedynie perypeti , nie za  tematem zasadniczym intrygi. 
W melodramacie perwersja orygina u ust puje surowszym wymaganiom 
odbiorców, ma e stwo staje si  celem zast pczym, ma usankcjonowa  akt 
seksualny, który ca kowicie zast puje w tym wariancie akt wampiryczny. Co 
prawda po drodze lord próbuje szcz cia równie  z drug  niewinn  dziew-
czyn  – usi uje uwie  w dzie  lubu s u c  Lowett , ko czy si  to jednak 
nad wyraz przykro, zostaje bowiem miertelnie zraniony przez obro ców 
cnotliwej dziewicy. 

Wskazan  powy ej zmian  fabularn  (zamiast zemsty – nieetyczne d enie 
do ma e stwa22) uzna  mo na za skutek uboczny procesu transpozycji 
tre ci opowiadania w formu  melodramatyczn ; jednak e warto zauwa y , 
e zjawisko to sprzyja powstaniu dodatkowych filiacji, które by y obce tek-

stowi oryginalnemu, a wynikaj  z blisko ci melodramatu i teatru muzyczne-
go23. Lord Rutwen, je li poza wampirem zobaczy  w nim równie  oszusta 
matrymonialnego wyzyskuj cego kobiety ró nych stanów, zdradza zaskaku-
j co du o podobie stw do najpopularniejszego bodaj operowego otra-
                                                                                                                                   

wstrz su, y  z l ków wspó czesnego widza, jego fantazmatów, marze , stereotypów. (…) 

Obrazy przemocy, gwa tu, podszyte erotyzmem i sadyzmem, ukazywa y (i ukazuj ) najcz -

ciej wiat wytr cony z równowagi, pe en zagro e ”. Z. Przychodniak, Alojzy Feli ski „Barba-

ra Radziwi ówna”. Mi dzy tragedi  a melodramatem, w: J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, red., Dra-

mat polski. Interpretacje, cz. 1: Od wieku XVI do M odej Polski, Wyd. s owo/obraz terytoria, 

Gda sk 2001, s. 124. 
22 Uk onem wobec pruderii odbiorców teatralnych jest, rzecz jasna, owa substytucja aktu 

seksualnego/wampirycznego, który ust puje ma e stwu; jednak e samo ma e stwo – 

zawierane w niecnych celach, którego sensem jest zaspokojenie ukrytych przed narzeczon  

potrzeb m czyzny, równie  sytuuje si  w kr gu popularnej, obyczajowo-spo ecznej tematyki 

melodramatów, a wi c np. oszustów matrymonialnych – ten schemat postaci bowiem narzu-

cony zostaje Rutwenowi w momencie wej cia w konwencj  melodramatyczn . 
23 Co prawda francuski melodramat XIX w. zachowa  niewiele elementów muzycznych, 

niemniej jednak równie  w Upiorze wyst puj  stosowne partie przeznaczone do opracowania 

muzycznego (sceny baletowe w akcie II, pie  Oskara). 
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-uwodziciela, Don Giovanniego. Niepohamowany i atawistyczny p d do 
kobiet tego lubie nika24 znajduje w postaci Rutwena osobliw  interpretacj , 
zostaje bowiem wyja niony dos ownie poj t  dz  krwi. Niemoralne i nie-
wyt umaczalne w ludzkim pojmowaniu zachowanie pierwszego bohatera25 
zostaje w postaci wampira oderotyzowane, poddane surowej ocenie moral-
nej i wyt umaczone dzia aniem Z a. Przygl daj c si  bli ej zalotom Rutwena 
do Lowetty podczas jej wesela, nie sposób si  oprze  wra eniu, e uderzaj -
ce jest tu podobie stwo do sceny mi dzy Don Giovannim i Zerlin  (cho , 
jak przysta o na bohaterk  melodramatu, Lowetta pozostaje nieugi ta 
w swej cnocie i wierno ci wie o po lubionemu Edgarowi, w przeciwie -
stwie do ulegaj cej czu ym s ówkom i westchnieniom Zerliny). Scena wesela 
ko czy si  podobnym tumultem jak wie cz cy akt I Don Giovanniego bal, 
w obu przypadkach równie , korzystaj c z zamieszania wywo anego ta ca-
mi, otr stara si  zbli y  do swojej ofiary26. Pe ne podobie stwo wi e 
wreszcie zako czenie obu dzie . S ynna scena z pos giem Komandora, który 
przybywa wieczerza  u Don Giovanniego i w imieniu za wiatów wykona  
wyrok na grzeszniku, w realizacjach scenicznych z pocz tku XIX wieku 
wygl da a niemal dok adnie tak, jak fina  melodramatu o upiorze: 

[Rutwen] Upuszcza pugina  i chce uciec. – Cienie, duchy wychodz  
z ziemi i porywaj  go z sob . – Anio  niszcz cy pokazuje si  w ob oku. – 
Piorun uderza i duchy przepadaj  si  z Rutwenem. – Deszcz ognisty 
ko czy. – Obraz ogólny (Upiór, s. 80)27. 

                                                           

24 Niczym drapie nik stwierdza w akcie I, zanim jeszcze na scenie pojawi si  Donna Elvira: 

„mi pare sentir odor di femmina” (wszystkie cytaty z libretta za: http://www.librettidopera 

.it/dongiov/a_01.html [dost p: 10.11.2012]) – rozpoznaje wi c kobiety „na w ch” i nie jest 

w stanie powstrzyma  si  przed atakiem. 
25 Ta niewyt umaczalno  motywacji bohatera prowadzi a do powstania takich reinterpre-

tacji, jak w opowiadaniu E.T.A. Hoffmanna Don Juan. Z dziennika podró uj cego entuzjasty, gdzie 

win  za post powanie bohatera obarczony zosta  pierwiastek boskiej doskona o ci, popycha-

j cy go do nieustannego poszukiwania wra e  zdolnych zaspokoi  metafizyczne pragnienia. 
26 „Rutwen korzysta z chwili kiedy Edgar nalewa napój, wykrada si  za Lowett . Taniec 

trwa ci gle; lecz wkrótce Edgar nie widz c swojej ony, wybiega nagle jej szuka ; po nieja-

kiej chwili, s ycha  krzyk za kulisami” (Upiór, s. 57). Don Giovanni podczas balu „ballando 

conduce Zerlina presso una porta, e la fa entrare quasi per forza”, chwil  pó niej rozlega 

si  krzyk dziewczyny i wszyscy, równie  jej narzeczony Masetto, biegn  za kulisy, by j  

ratowa . 
27 O polskich przedstawieniach Don Giovanniego pisa a A. Borkowska-Rychlewska, przyta-

czaj c ciekawe informacje dotycz ce dekoracji, w jakich grywano t  oper  na pocz tku lat 20. 

XIX w. (a wi c w okresie, w którym i Upiór wi ci  triumfy sceniczne). Zob. A. Borkowska-
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Z uwagi na struktur  melodramatu i wymogi kompozycyjne gatunku akcja 
Upiora poddana zosta a jeszcze jednemu istotnemu przekszta ceniu. Popu-
larna w teatrach paryskich zw aszcza lat 20. XIX wieku odmiana melodra-
matu z zasady sk ada a si  z trzech aktów, z rzadka poprzedzonych prolo-
giem28. W porównaniu do rozwlek ego, momentami rozbudowuj cego si  
w nowych kierunkach opowiadania, melodramat realizowa  za o enia pièce 

bien faite, musia  trzyma  w napi ciu, by  precyzyjnie skonstruowany29. Tra-
dycyjny dla gatunku uk ad trzyaktowy podsun  twórcom teatralnej wersji 
Wampira genialny chwyt kompozycyjny, polegaj cy na znacznym skonden-
sowaniu akcji i jej skróceniu. Ka demu aktowi przyporz dkowano jedynie 
dwana cie godzin. Pod koniec aktu I Rutwen informuje Aubraya: „nie mog  
jak tylko trzydzie ci sze  godzin zostawa  z tob ” (Upiór, s. 37), t umacz c 
to rzekomymi obowi zkami w Londynie. W akcie II, jako go  na weselu 
Lowetty, Rutwen z rado ci  zaciera  b dzie r ce, e trafia mu si  „[j]eszcze 
jedna narzeczona i 24 godzin” (Upiór, s. 46). Tu  za  przed fatalnym dla 
niego fina em, próbuj c napr dce doprowadzi  do lubu z Malwin , bohater 
z dr eniem g osu mówi sam do siebie, e zosta a mu jeszcze tylko godzina 
(Upiór, s. 72). To w a nie czas pozwala go ostatecznie unicestwi , bowiem 
zwi zany zdradzieck  przysi g  Aubray nie mo e ostrzec siostry przed 
cz owiekiem, którego mierci by  wiadkiem. Wampir zostaje pokonany, 
poniewa  mija jego czas. 

Tak cis e powi zanie akcji melodramatu z motywem up ywu czasu po-
zwoli o na sformu owanie tezy, i  to w a nie Upiór móg  zasugerowa  Ada-
mowi Mickiewiczowi pomys , by tajemniczy nocny go  odwiedzaj cy ksi -
dza w IV cz ci Dziadów, dosta  na wykonanie tajnej misji tylko trzy godzi-
ny30. Ich up yw, odmierzany licznymi napomknieniami o czasie oraz przede 

                                                                                                                                   

-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Wyd. Universitas, 

Kraków 2006, s. 68–69. 
28 Zob. B. Tomaszewski, Francuski melodramat pocz tku XIX wieku (z historii tragedii nieregular-

nej), prze . E. Szrojt, „Dialog” 1967, nr 11, s. 117. 
29 Przy czym, co ciekawe, jak zauwa a Tomaszewski, dla melodramatu charakterystyczna jest 

osobliwa nieteatralno  tre ci, co wydaje si  przeczy  oczywistej sk din d sceniczno ci owego 

gatunku. Zdaniem badacza „[s]ceniczno  wynika a z techniki prowadzenia fabu y. Szybki rozwój 

akcji wymaga  bardziej z o onej i rozleg ej fabu y, ni  to si  dzia o w teatrze klasycznym”. Tam e, 

s. 118. To w a nie by o powodem tak cz stego si gania przez melodramat po literatur , równie  

powie ciow . Wampir Polidoriego, ze swoj  do  rozbudowan  i zawik an  miejscami akcj  jest 

wi c – paradoksalnie – bardzo dobrym obiektem adaptacji melodramatycznej. 
30 Zob. M. Sokalska, Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasi ski – S owacki, Wyd. UJ, 

Kraków 2009, s. 119–121. Potencjalny zwi zek mi dzy melodramatem a dzie em Mickiewicza 
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wszystkim gasn cymi kolejno wiecami, organizuje wypowied  bohatera. 
W czasie tych trzech godzin przekszta ca si  on z tajemniczego nieznajome-
go w Pielgrzyma, wreszcie rozpoznany zostaje jako Gustaw. Z czysto sce-
nicznego punktu widzenia za o y  wi c mo na, i  ten sam bohater, który 
w zwi zku ze sposobem napisania jego roli w dramacie nie ma czasu na 
zmian  ubioru czy charakteryzacji, jednocze nie wygl da obco i niepokoj -
co, a chwil  pó niej blisko i znajomo. Takie osobliwe „podwójne widzenie” 
postaci równie  skojarzy  mo na z Upiorem w a nie, w którym aktor odtwa-
rzaj cy Rutwena od pocz tku ucharakteryzowany by  upiornie, czego jednak 
wszyscy uczestnicy akcji scenicznej, poza postaciami fantastycznymi, zdawali 
si  nie dostrzega . W perspektywie teatralnej upiorno  obu bohaterów ma 
wi c konwencjonalny charakter. 

Podobie stwa mi dzy IV cz ci  Dziadów a melodramatem o wampirze 
mo na jeszcze mno y 31, co pozwala uzna  ten przyk ad za kolejny stopie  
procesu adaptacji materii pierwotnej: to dzi ki ogniwu melodramatycznemu 
pierwiastek wampiryczny móg  zasymilowa  si  w tak znacznym stopniu ze 
struktur  arcydzie a Mickiewiczowskiego. Mówi  tu mo na zreszt  nie tylko 
o bardziej bezpo rednim zwi zku z cz ci  IV dramatu, ale i o osobliwym 
wampirycznym pi tnie, jakie odci ni te jest na pozosta ych jego cz ciach. 
Wampir patronuje balladzie Upiór32, postacie powsta ych z grobu widzimy 
w nocnym obrz dzie z II cz ci Dziadów, za  w cz ci III wampiryczna oka-
e si  pie , która 

(…) by a ju  w grobie, ju  ch odna, – 
Krew poczu a – spod ziemi wygl da – 

                                                                                                                                   

podnoszony by  ju  we wcze niejszych badaniach, m.in. przez M. Witkowskiego, wiat teatral-

ny m odego Mickiewicza, Wyd. PIW, Warszawa 1971, s. 156 i n. 
31 Obaj, Gustaw i Rutwen, przybywaj  do wiata ludzi ze szczególn  misj  do wykonania, 

obaj maj  silne zwi zki z tym, co nadprzyrodzone, obu mo na wr cz traktowa  jako duchy 

powrotników, ukaranych za jakie  przewinienia egzystencj  nieumar ych. W szczególny 

sposób wi e ich równie  tematyka mi osna: dla Gustawa mi o  jest powodem, ale i przy-

czyn  powrotu, dla Rutwena – szans  na unikni cie ostatecznego zgonu. Eros (je li przypisa  

Rutwenowi donjuanowsk  po dliwo , a nie jedynie wyrachowanie) i Tanatos to si y, które 

kszta tuj  byt wampiryczny obu bohaterów. W przypadku Gustawa wreszcie mo na mówi  

te  o specyficznym objawianiu si  wampiryzmu w warstwie j zyka dramatu. Wszak fraza 

o „umar ym dla wiata” to jeden z uporczywie powracaj cych motywów tej cz ci dramatu. 
32 Tematyk  upiorn  odnajdziemy równie  cho by w Ucieczce, realizuj cej w tek Bürgerow-

skiej Lenory, co w szerokiej perspektywie pozwala wi za  twórczo  Mickiewicza z tak mod-

nymi wówczas tematami i w tkami wspó tworz cymi romantyczny mit upiora-wampira. 



304 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

I jak upiór powstaje krwi g odna: 
I krwi da, krwi da, krwi da33. 

Mechanizm adaptacji w tku wampirycznego, uruchomiony dzi ki melo-
dramatowi o lordzie Rutwenie, rozwin  si  w twórczo ci i my li wieszcza 
szeroko, przez d ugie lata pozostaj c w centrum jego zainteresowa 34. 

Równie interesuj cy jak w tek polski dziejów adaptacji Wampira wydaje si  
przypadek niemiecki, sygnowany nazwiskami Heinricha Ludwiga Rittera, 
jako autora t umaczenia wersji melodramatycznej i Heinricha Marschnera, 
który napisa  romantyczn  oper  Der Vampyr. Je li lady operowe pojawi y 
si  ju  w momencie adaptacji oryginalnego opowiadania w melodramacie, to 
przeróbka operowa pozwala zaobserwowa  nie tylko pog biaj cy si  roz-
ziew mi dzy tekstem oryginalnym a jego kolejnym opracowaniem, ale te  
coraz bardziej intensywne uobecnienie inspiracji p yn cych z gatunku doce-
lowego. Pozostaj  wi c w operze Marschnera zarówno oryginalne elementy 
(po danie krwi, wskrzeszenie Ruthvena w lunarnym rytuale, który pomaga 
mu przeprowadzi  przyjaciel, Edgar Aubry, wymuszenie na nim przysi gi 
milczenia na temat owego zmartwychwstania), jak i nalecia o ci pochodzenia 
melodramatycznego (imi  g ównej e skiej postaci – Malwina, znaczne 
skrócenie czasu akcji – przysi ga milczenia obejmuje tym razem 24 godziny; 
w tek wesela s u cych, podczas którego Ruthven zaleca si  do panny m o-
dej Emmy i zostaje z zemsty zastrzelony przez jej m a). Przede wszystkim 
jednak pojawiaj  si  tu nowe aspekty, z jednej strony wzmacniaj ce melo-
dramatyczny zarys akcji, z drugiej za  b d ce wynikiem silnego osadzenia 
dzie a w tradycji niemieckiej opery romantycznej. 

Przyk adem pierwszego zjawiska jest zmiana charakteru relacji cz cych 
Edgara Aubry’ego z Malwin  Davenaut – nie s  rodze stwem, lecz par  
kochanków rozdzielonych przez niesprawiedliw  i krótkowzroczn  postaw  
ojca dziewczyny, który nie chce zgodzi  si  na jej zwi zek z ubogim szlach-
cicem, ale planuje wyda  j  za m  za ksi cia Marsdena (czyli zmartwych-
wsta ego Ruthvena). Zjawisko drugie uwidacznia si  przede wszystkim 
w zasobie rodków muzycznych, zw aszcza za  w pierwszym obrazie opery 
                                                           

33 A. Mickiewicz, Dziady. Cz  III, w: tego , Utwory dramatyczne, Wyd. Czytelnik, Warszawa 

1965, w. 463–466. 
34 Nie mo na zapomina  równie  o t umaczonym przez Mickiewicza Giaurze i s ynnej kl -

twie wampirycznej, jaka rzucona zostaje na niewiernego w wersach 731–764 poematu („Lecz 

wprzód zostaniesz na ziemi upiorem”). Upiorom po wi cone zosta y równie  spore fragmen-

ty prelekcji paryskich (wyk ad XV i XX w roku 1840/1841). Zob. M. Janion, Polacy i ich wam-

piry, w: tej e, Wobec z a, Wyd. Verba, Chotomów 1989, s. 33–53. 
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rozgrywaj cym si  w ponurej jaskini, podczas sabatu piekielnych duchów 
i wampirów35. Ze sceny tej dowiadujemy si , e Ruthven jest ofiar  si  z a, 
które kusz  s abych ludzi. Zawar  pakt z piek em i dlatego musi zdoby  
w ci gu jednego dnia trzy niewinne ofiary p ci e skiej. Pierwsz  z nich 
b dzie Janthe, drug  s u ca Emma, trzeci  powinna sta  si  Malwina36. 

Nocna sceneria sabatu, na równi z ponur  i przera aj c  muzyk  tego frag-
mentu (chóry piekielne, dra ni ca instrumentacja, recytowana rola Mistrza 
Wampirów), pozwalaj  dostrzec liczne podobie stwa do najs ynniejszej ro-
mantycznej opery niemieckiej – Wolnego strzelca Karola Marii Webera. Kaspar, 
dzia aj cy pod wp ywem z ego ducha Samiela, czarny charakter tej opery, 
ukazuje ca  prawd  o s abo ci cz owieka, jego podatno ci na z o. Cho  pró-
buje sprowadzi  na z  drog  innego cz owieka, by jego dusz  op aci  swoje 
dalsze ycie, nie czerpie on jakich  dodatkowych rozkoszy z tego faktu, a spo-
tkanie z Samielem napawa go g bokim l kiem. Ruthven tymczasem, zaraz po 
mro cej krew w y ach scenie zaprzysi enia w s u b  z u, piewa energiczn  
ari  gniewu i dzy, Ha! Welche Lust, w której obrazowo kre li rado  z mor-
dowania niewinnych istot37. Raduje go nie tylko smak yciodajnej krwi, ale 
zw aszcza uczucia i reakcje, jakie wzbudza w ofiarach oraz erotyczna otoczka 
aktu wampirycznego. Z piersi swych ofiar (a wi c kobiet) chce wysysa  poca-
unkami nowe ycie38, które go wzmocni; mówi o purpurowych wargach, 

o dr eniu cia a – przed miertnym, ale kojarz cym si  przecie  równie  ze sta-
nem podniecenia. Jego s owa s  podwójnie perwersyjne: jako pochwa a mierci, 
przyjemno ci z jej zadawania niewinnym ofiarom oraz jako opis szczególnej 
profanacji, jakiej poddawane jest ich cia o w chwili wampirycznego poca unku. 
Eros i Tanatos, wampiryzm i erotyka splataj  si  w tej operze w sposób, który 
jest ju  bardzo bliski wspó czesnym kreacjom wampirycznym. 

Od Wampira Marschnera prowadz  dwie cie ki adaptacyjne, które wiad-
cz  o no no ci tego wariantu opowie ci o Rutvenie. Przypadek pierwszy, 
mniej mo e oczywisty, dotyczy Ryszarda Wagnera, który w 1833 roku dyrygo-

                                                           

35 Didaskalia informuj : „Wildnis, seitlich eine Höhle. Im Hintergrunde erhöhtes Plateau. 

Chor der Hexen und Geister in abenteuerlichen Gestalten”. W.A. Wohlbrück, Der Vampyr. 

Libretto, w: H.A. Marschner, Der Vampyr, dyr. G. Neuhold, CD 7001834-HOM, s. 2. 
36 Les aw Czapli ski dostrzega tu kolejn  analogi  do postaci Don Giovanniego, bowiem 

równie  Mozartowski bohater ma na swoim koncie trzy ofiary-kobiety: Donn  Ann , Zerlin  

i Donn  Elvir . Por. L. Czapli ski, W kr gu operowych mitów, Wyd. Rabid, Kraków 2003, s. 135. 
37 „(…) z sadystyczn  satysfakcj  delektuje si  przed miertnymi konwulsjami swych ofiar, 

z których wysysa krew”. Tam e, s. 136. 
38 „An blühender Brust / Neues Leben / in wonnigem Beben, / Mit einem Kusse in sich 

zu saugen!”. W.A. Wohlbrück, Der Vampyr …, s. 5. 
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wa  wykonaniem opery Marschnera w Würzburgu. Piotr Kami ski nazywa 
operowego Ruthvena „brakuj cym ogniwem”, które czy Don Giovannie-
go Mozarta z Holendrem, bohaterem powsta ej w 1843 roku opery Wagne-
ra, rozpoczynaj cej szczytowy i dojrza y okres jego twórczo ci39. Tytu owy 
bohater Holendra tu acza, wiecznie ywy upiór, przemierzaj cy morza i ocea-
ny na statku-widmie, podobnie jak lord Ruthven po da niewinnej kobiety; 
jej niewinno  wszak e nie wywo uje krwawo-erotycznego po dania, pod-
lega ono bowiem sublimacji poprzez powi zanie z wzorcem Goethea skiej 
Ma gorzaty. Senta umrze, napotkawszy na swojej drodze Holendra, ale po-
zostanie nietkni ta, bo samo jej dziewicze po wi cenie zdo a uratowa  po-
t pionego upiora. Pierwotny wampir potrzebowa  wi c krwi kobiety, by 
egzystowa , naznaczaj c jednak swe ofiary pi tnem perwersji; w melodrama-
cie musia  si  o eni , by zdoby  dost p do krwi, za  jako Wagnerowski Ho-
lender, odleg y spadkobierca tradycji wampirycznej, nawet nie zbli y si  
fizycznie do wybranej kobiety, bo samo jej mi osne po wi cenie zdo a zdj  
kl tw . Wieczne ycie, najpierw owiane tajemnic , potem ród o perwersyj-
nej rozkoszy, ostatecznie stanie si  przekle stwem, od którego bohater pra-
gnie by  wyzwolony. 

W tek drugi adaptacji opery Marschnera jest o wiele bardziej wspó czesny 
i dotyczy zrealizowanego w 1992 roku projektu telewizyjnego Vampyr. A Soap 

Opera w re yserii Nigela Fincha. Produkcja ta prezentuje skrócon  i opa-
trzon  nowym angloj zycznym librettem (napisanym przez Charlesa Har-
ta40), uwspó cze nion  wersj  opery Marschnera. Tak e w przypadku tej 
adaptacji wskaza  mo na szereg zabiegów zmierzaj cych do przekszta cenia 
adaptowanego dzie a i dostosowania go do nowego widza (dok adnie: tele-
widza, znawcy seriali w rodzaju Dynastii), jego wiadomo ci gatunkowej, 

                                                           

39 P. Kami ski, Tysi c i jedna opera, t. 1, PWM, Kraków 2008, s. 839. Podobie stwa mi dzy 

operami nie ograniczaj  si  do fantastycznego statusu g ównego bohatera, ale przejawiaj  si  

równie  w tkance dzie . Jak pisze Kami ski: „[r]omanca Emmy [z Wampira Marschnera – 

M.S.] pos u y a za wzór Ballady Senty z Holendra tu acza”. Tam e. L. Czapli ski z kolei dodaje 

inne podobie stwa cz ce oper  Marschnera z twórczo ci  Wagnera – omawiana wcze niej 

aria Ruthvena kojarzy si  z monologiem Telramunda z II aktu Lohengrina, a wybrane chwyty 

instrumentacyjne stosowane przez poprzednika odnale  mo na np. w Walkirii. Zob. 

L. Czapli ski, W kr gu operowych…, s. 136. Doda  do tego mo na, e Wagner zna  równie  

drug  z oper romantycznych Marschnera, Hansa Heilinga, który tak e w wielu miejscach 

wzorowany jest na Wolnym strzelcu Webera, a który znacz co wp yn  tak na Holendra tu acza, 

jak i przede wszystkim Tannhäusera, czy nawet wybrane w tki Pier cienia Nibelungów. 
40 Autora libretta musicalu Upiór w operze A.L. Webbera, b d cego adaptacj  powie ci 

G. Leroux. 
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przyzwyczaje  zwi zanych z wybranym medium przekazu. Na pierwszy rzut 
oka zostaje wi c obni ony rejestr kulturowy utworu. Trzeba jednak przy-
zna , e przeprowadzona adaptacja oparta jest na doskona ym, ironicznym 
zabiegu; punktem odniesienia dla wielkiej opery romantycznej uczyniona 
zostaje najpopularniejsza opera naszych czasów – opera mydlana41. Dzie o 
Marschnera wt oczono w formu  serialu, znacznie skracaj c przede wszyst-
kim jego partie chóralne42; ca a ekspozycja przeprowadzona zosta a z u y-
ciem typowo filmowego chwytu – narracji prowadzonej zza kadru. Instru-
mentalna uwertura ilustruje przedakcj  – rok 1793, po cig za wampirem, 
który uciekaj c, wpad  do zbiornika z wod  w opuszczonym domostwie 
i tam, zahibernowany przez wieki, doczeka  lat 70. ubieg ego stulecia43. Fil-
mowy, a nie operowy sposób potraktowania uwertury podkre la sposób jej 
ud wi kowienia oraz wkomponowania we  czo ówki „serialu” – odg osy 
po cigu, ujadanie psów nak adaj  si  na brzmienie orkiestry, momentami 
nad nim dominuj c, natomiast po serii portretów bohaterów, z informacjami 
o ich imionach i pe nionych w prezentowanej historii funkcjach44, w cza si  
wspomniany g os z offu, opowiadaj cy o losach o ywionego wampira. 

Na skutek zmiany czasu akcji zmodyfikowana musi zosta  charakterystyka 
poszczególnych postaci oraz cz ce je relacje. Zmartwychwsta y wampir 
nosi nazwisko Ripley i b yskawicznie dostosowuje si  do nowych warunków; 
gromadzi wokó  siebie szajk  przest pcz  i prowadzi nielegalne interesy. 
W oparach myd a wampir Ripley uwiedzie i wyssie modelk , potem b dzie 
                                                           

41 Wi c Wampira z Don Giovannim, znów mo na by oby wskaza  tu pewn  analogi  inter-

pretacji filmowych, i to powstaj cych w zbli onym okresie, bowiem w 1991 roku Peter Sellars 

zaprezentowa  swoj  kontrowersyjn  adaptacj  opery Mozarta, w której powierzy  role Don 

Giovanniego i Leporella ciemnoskórym piewakom (do tego bli niakom), a akcj  swojej 

inscenizacji osadzi  w slumsach wielkiego ameryka skiego miasta. Zob. D. Littlejohn, What 

Peter Sellars Did to Mozart, w: tego , The Ultimate Art. Essays Around and About Opera, University 

of California Press, Berkeley 1992. 
42 Film podzielony jest wewn trznie przerywnikami sugeruj cymi miejsce na reklamy i po-

wtarzaj cymi si  ostrze eniami, e „niniejsza emisja zawiera sceny nago ci, przemocy i [inne] 

doros e tematy”. 
43 Ten w tek z kolei wpisuje Wampira. Oper  mydlan  w ci g adaptacyjny kultury popularnej, 

przyswajaj cej na ró ne sposoby elementy ukszta towanego w XIX wieku mitu wampirycz-

nego. Pomys  o ywienia w wieku XX staro wieckiego, XVIII-wiecznego wampira przypomi-

na jeden z w tków serialu Dark Shadows (kana  ABC, 1966–1971), uwypuklony w filmowej 

wersji wyre yserowanej przez Tima Burtona (Dark Shadows, 2012). 
44 Nawet ó ty kolor i kszta t czcionek przypomina  mo e czo ówk  Dynastii, podobnie jak 

krótkie uj cia, w których prezentowani s  poszczególni bohaterowie – charakteryzuj ce 

postacie i w momencie pojawienia si  podpisu zastygaj ce w nieruchome zdj cie. 
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próbowa  usidli  pi kn  córk  bankrutuj cego biznesmena, a  wreszcie w ko-
ciele, tu  przed sfinalizowaniem demonicznego planu po lubienia wspó -

czesnej Malwiny, zostanie zdemaskowany przez jej cichego wielbiciela, eg-
zorcyzmowany znakiem krzy a i wreszcie unicestwiony w widowiskowej 
eksplozji, która odrywa z sufitu gigantyczny krucyfiks, przebijaj cy jego cia o 
w momencie, gdy próbuje on zatopi  z by w szyi swojej ofiary. Warto pod-
kre li , e w adnej z poprzednich adaptacji lord Ruthven nie by  wra liwy 
na symbole religijne ani nie s u y y one do jego unicestwiania. Tymczasem 
w Wampirze. Operze mydlanej rozbudowany zosta  w tek satanistyczny45, co 
z pewno ci  wi za  nale y z inspiracjami p yn cymi z bujnie rozwijaj cego 
si  w 2. po owie XX wieku kina wampirycznego46. 

Tworz c posta  lorda Ruthwena, Polidori wprowadzi  ludowego czy te  
staro ytnego wampira do arystokratycznych salonów, zabarwi  go bajro-
niczn  tajemnic  i nonszalancj  w stosunku do innych osób, p ci pi knej 
zw aszcza, uczyni  ze  bohatera intryguj cego i wspó czesnego. Jego melo-
dramatyczny odpowiednik zakuty zosta  w a cuchy konwencji rodzajowych 
– wys ano go do osjanicznej Szkocji, która w wi kszym stopniu pasuje jako 
miejsce akcji historii o upiorach, i kazano nak ania  niewinn  dziewic  do 
przyspieszenia lubu. Wyrastaj cy z ducha melodramatu Ruthven operowy 
sta  si  demonicznym wariantem Don Giovanniego, cz owiekiem op tanym 

                                                           

45 Zaraz po uwerturze w operze nast puje inspirowana Wolnym strzelcem scena sabatu z ych 

duchów. W Wampirze. Operze mydlanej wspó czesnymi z ymi duchami okazuj  si  cz onkowie 

socjety, bogaci i poszukuj cy mocnych wra e  podczas tajemnych satanistycznych obrz dów. 

Czarna msza odbywa si  w ascetycznej przestrzeni wn trza przypominaj cego muzeum sztuki 

nowoczesnej. Scenografia zawiera elementy kultu – uci t  d o  na satanistycznym krucyfiksie, 

kropielnic . W rytm piekielnych chórów (wykonywanych przez chórzystki ubrane w do  

wyzywaj ce – cho  bia e – sukienki, dynamicznie zmieniaj ce si  uj cia prezentuj  zbli enia 

ich krwistoczerwonych ust i l ni cych biel  z bów – co sugeruje wampiryczny, seksualno-

-drapie ny charakter tych postaci), satani ci wpadaj  w dziwny letarg, wykonuj c specyficzne 

magiczne gesty. Funkcj  Mistrza Wampirów pe ni tu najwy sza kap anka szatana, androgy-

niczna czarnoskóra posta  o trudnych do okre lenia atrybutach p ciowych (napisy ko cowe 

filmu zawieraj  jedynie informacj , i  rol  t  gra  Winston, a wi c m czyzna). 
46 Pomimo pewnej unikatowo ci filmowa adaptacja wampirycznej opery znalaz a swoist  

kontynuacj  w filmie baletowym Dracula. Pages from a Virgin’s Diary wyre yserowanym w 2001 

roku przez Guy Maddina. Zaadaptowana na potrzeby baletu powie  Stokera wykorzystuje 

muzyk  symfoniczn  Gustava Mahlera. Zarówno sam pantomimiczny charakter filmu, jak 

i specyfika ca ej inscenizacji (kostiumy, sposób filmowania, wybór monochromatycznej ta my 

filmowej) przywodzi na my l nieme dzie o Friedricha Murnaua. Por. J. Bloomfield, At the Heart of 

„The Heart of the World”: Guy Maddin in the Twenty-First Century, w: R.G. Weiner, J. Cline, red., Cinema 

inferno. Celluloid explosions from the cultural margins, Scarecrow Press, Lanham 2010. 
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przez z o, cynicznym uwodzicielem rozkoszuj cym si  cierpieniem niewin-
nych ofiar, niepoddaj cym si  jakiejkolwiek reinterpretacji podwa aj cej 
jednoznaczn  ocen  moraln  jego czynów. Stoj cy (na razie) na ko cu tego 
a cucha wspó czesny wampir Ripley realizuje schematycznie poj ty stereo-

typ serialowego czarnego charakteru; jako biznesmen-podrywacz i typ spod 
ciemnej gwiazdy s u y co prawda szatanowi, ale pomijaj c pewne fanta-
styczne aspekty, jego filmowa egzystencja doskonale sprawdza si  w kon-
wencji przerysowanej postaci z opery mydlanej. 

Jak dowodz  powy sze przyk ady, zmiana gatunkowa za ka dym razem im-
plikuje zmiany tre ci, uzupe niaj c pierwotny zarys akcji i charakterystyk  wam-
pirycznego bohatera o nowe elementy, obce adaptowanemu orygina owi, ale 
zbie ne ze specyfik  oraz tradycj  nowego gatunku, jak równie  dopasowane do 
oczekiwa  docelowej grupy odbiorców, zaznajomionych dobrze z jego kon-
wencjami. Stworzona za  przez Polidoriego fabu a i posta  wampira doskonale 
wpasowuje si  w kolejne role wyznaczane jej przez adaptatorów. 
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Incarnations of lord Ruthven.  
Adaptations and transformations of the myth about vampires 

Popularity of myths about Vampires led to their frequent use in different adaptations. This 

happened in the case of J.W. Polidori’s tale entitled The Vampire, which was converted into 

a French melodrama. This melodrama, after being translated into Polish, significantly influ-

enced romantic creativity of A. Mickiewicz. At the same time the melodrama was also trans-

lated into other languages, including German, which inspired the creation of romantic opera 

Der Vampyr by H. Marschner. Themes of this forgotten opera were adapted among others in 

the works of R. Wagner and more recently they have been adapted for television movie. 
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