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Nie będę ukrywać: lubię mroczne historie, których okładkowe opisy odwołują się do 

tajemniczego samolotu, z którego nikt nie wysiada po wylądowaniu, uwielbiam czytać o 

epidemiach, metamorfozach cielesnych i nadciągającym mroku oraz czających się w nim 

wampirach. Wszystkie te elementy zapewnić ma lektura powieści – w zamiarze: pierw-

szej części trylogii – Guillermo del Toro i Chucka Hogana, zatytułowanej Wirus.  Jednako-

woż pierwsze już akapity wzbudziły moją wątpliwość co do jakości tekstu oraz (a 

owszem!) jego adresatów. Opowieść rozpoczyna się bowiem rozdziałem napisanym ra-

czej w konwencji przeznaczonej dla młodszego czytelnika. Jednakowoż kolejne fragmenty 

utworu zdają się tej tezie przeczyć. Wprawdzie – czy to z winy tłumacza, czy po prostu 

średnio uzdolnionych autorów – styl narracji wciąż kuleje, a wartość artystyczna powieści 

jest nikła, lecz przynajmniej kilka brutalnych incydentów wskazuje, że nie jest to rzecz 

przeznaczona dla ośmiolatków. Niestety wrażenie to bezustannie towarzyszyło mi pod-

czas lektury Wirusa, albowiem zilustrowany on została serią dramatycznie kiczowatych 

rysunków, autorstwa Macieja Kamudy. Niemiła dla oka jest również okładka, co zdu-

miewa, albowiem publikacje Zysk i S-ka mają z reguły interesującą szatę graficzną. Wy-

trzeszczone oko, z wbitym w nie robalem nie wzbudza zainteresowania, za to negatywnie 

wpływa na pierwszy kontakt i w związku z tym również pierwsze wrażenie potencjalnego 

odbiorcy. Słowem, które nasuwa się względem poziomu artystycznego okładki, jest „tan-

deta”. Kolejny mój zarzut odnosi się do tłumaczenia tytułu oryginału, a zatem The Strain. 

 
 Recenzja książki: Guillermo del Toro, Chuck Hogan, Wirus [The Strain], przekł. Anna Klingofer, Poznań: 

Zysk i S-ka 2014, ISBN:978-83-77-85-519-5, ss. 560. 
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W kontekście fabuły powieści jest on moim zdaniem chybiony, albowiem w języku angiel-

skim może oznaczać także inne aspekty, jest wieloznaczny i w związku z tym jego kono-

tacja jest zupełnie inna od uproszczonego Wirusa. 

Wspomnieć również trzeba, że na podstawie tworu del Toro i Hogana zrealizowano 

serial The Strain, który nie ma niestety zbyt dużej oglądalności, jest słaby aktorsko i w 

zasadzie pod każdym nieomal względem koresponduje z moja opinią o okładce – jest tedy 

wysoce tandetny. Krytycy kierują pod adresem fabuły te same zarzuty, jakie dotyczą rów-

nież samej powieści, a więc nagromadzenie klisz czy jednowymiarowość postaci. Fabuła 

powieści jest dość przewidywalna, razi banalnością i brakiem pomysłu na sugestywne od-

świeżenie nużącego już motywu wampiryzmu. Niczego nie zmienia epidemiczność, jako 

że od dawna badacze wskazują na ten właśnie aspekt funkcjonowania w tekstach figur 

wampirycznych. Novum nie stanowi także wprowadzenie bohaterów, którzy postrzegają 

rzeczywistość w sposób czysto empiryczny, bowiem i to nie jest w podobnej konwencji 

czymś niewyzyskanym uprzednio. Gorzej nawet, albowiem reprezentantom CDC nie przy-

chodzi nawet do głowy ewentualność rozpoznania pierwiastka nadnaturalnego. Uważają 

oni ofiary za konsekwencję oddziaływania czynnika chorobotwórczego. I nawet w zde-

rzeniu z prawdą pozostają w tej materii bardzo arbitralni. Przeciwwagą dla ich stanowi-

ska jest przede wszystkim postać Abrahama Setrakiana, dość mocno leciwego właściciela 

lombardu, który we wczesnej młodości był świadkiem i w pewnym sensie obiektem dzia-

łań wampirycznych. Jest on zaprzysięgłym wrogiem stworzeń ciemności i za wszelką cenę 

próbuje przeciwdziałać ich planom. O pozostałych bohaterach powiedzieć można, że to 

barwna, acz przypadkowa – co typowe jak opowieści o nadciągającej lub dziejącej się wła-

śnie apokalipsie – zbieranina ludzi obdarzonych najrozmaitszymi, a przy tym bywa, ze 

użytecznymi zdolnościami. Również ich historie są po prostu echem innych, zapisanych 

lub sfilmowanych wcześniej po wielekroć.  To samo rzec można o interakcjach oraz dzia-

łaniach protagonistów. Antagonistów wole nawet nie wspomniał, bo wyszłoby na to, że 

bezlitośnie pastwię się nad tworem del Toro i Hogana. 

Lecz gdyby choć fabuła wnosiła cokolwiek oryginalnego, powieść można byłoby po-

traktować jako przeciętną. jednak nawet w tym wypadku autorzy po prostu zawodzą. 

Choćby z tego względu, że wszystko to już zostało opowiedziane, a zmiksowanie wampi-

rów z wirusami i zagładą ludzkiego gatunku jest… cóż… delikatnie ujmując niespecjalnie 

dobrym rozwiązaniem. Nagina się tu motywy, które nijak nie mogą się zgrabnie połączyć 
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w całość. O ile wyjściowa sekwencja zagadki samolotu jeszcze przykuwała uwagę, to póź-

niej ten suspens został w zasadzie zlikwidowany.  

Musze jednak przyznać, że Wirus czytać można bez specjalnej odrazy, niekiedy nawet 

ta przewidywalność fabuły daje asumpt do dokonywania skojarzeń, skąd dany motyw po-

chodzi, w jaki sposób został przekształcony i jak autorzy próbują go zrekonstruować jako 

element opracowanej przez siebie całości.  

Nie mam pojęcia, czy del Toro i Hogan wyciągną wnioski ze słabej oglądalności serialu 

i czy pozostałe dwie części trylogii będą lepsze pod względem artystycznym. Nie udało mi 

się polubić tej historii, nużą mnie już teksty poświęcone wampirom, przynajmniej takie, 

które traktują ten konkretny motyw ze śmiertelną powagą. Być może na moją negatywną 

ocenę miał wpływ kontakt z inną powieścią (pochodzącą z czasów sprzed „wampiroma-

nii”) napisaną przez autora daleko bardziej utalentowanego utalentowanego i zawiera-

jącą znacznie zgrabniejsze wątki dotyczące wojennej przeszłości bohaterów. W pewnym 

momencie losy Abrahama zaczęły być dla mnie przewidywalne, co świadczy jedynie o fak-

cie, jak mocno jego losy ukorzenione są w stereotypie Żyda prześladowanego wiele lat po 

wojnie przez dawne demony.  To z kolei oznacza, że autorzy Wirusa być może zbyt wcze-

śnie wypuścili swoje dzieło w świat, nie dając sobie szansy na dopracowanie tekstu. No 

bo wirus? Wampirzy wirus (pasożyt?) w formie robaczków? Naprawdę? Serio? 

 


