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Wampir w garniturze człowieka 

 

Na wstępie bezceremonialnie podkreślę, iż nie odczuwam żadnych negatywnych 

emocji w związku z wampirami i modą na nie. Dodam jednakowoż, że darzę głęboką mi-

łością wszelkie istoty nadnaturalne i zaczęły mnie irytować tendencje do tego, o czym 

opowiadała w wywiadzie (numer wampiryczny „Creatio”) profesor Anna Gemra, a mia-

nowicie do nadmiernego oswajania monstrów. Bo przecież wampir – potwór przecie 

w czystej postaci – nagle stał się chłopaczkiem i przesłodkim idolem nastolatek, tudzież 

emanującym seksualnością niewolnikiem miłości (np. w cyklu Kerrelyn Sparks Love and 

stake). Nie, nie tak miało być! Wampiry powinny się bronić! 

I wreszcie obroniły! W powieści Andrew Fukudy Polowanie są po prostu wspa-

niale, przepysznie krwiożercze, nienawistne i urządzające okrutne rajdy na… heperów. 

De facto bowiem autor dokonuje tutaj dość intrygującej wolty, obdarzając wampiry prze-

świadczeniem, że są ludźmi, których przysmak stanowią dość rzadko występujący w na-

turze heperzy. 

Społeczność wampiryczna skonstruowana została na podstawie wzorca dyktator-

skiego, a więc zdania władcy i wydanych przezeń rozkazów kwestionować nie można. Ist-

nienie populacji determinują liczne nakazy oraz zakazy. Społeczeństwo to złożone jest 

zresztą z jednostek o przeciętnej umysłowości i niezbyt wybitnych zdolnościach. Obraz 

wampira jest tu zatem częściowo budowany na elementach tradycyjnych, jednak nieco 

deformowany za pomocą wprowadzenia takich cech, które uzasadnią okrucieństwo, nie-

zdolność do głębszej refleksji oraz godzenie się na pozbawiony indywidualizmu sposób 

funkcjonowania w przestrzeni społecznej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na pre-

cyzję, z którą Fukuda konstruuje świat przedstawiony. 
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Fabuła powieści dotyczy tytułowego Polowania, czyli wydarzenia, które odbywa 

się niezwykle rzadko, a mogą w nim uczestniczyć jedynie wybrani. Tym razem zostaje 

zorganizowana loteria, która wyłonić ma zwycięzców, a zatem tych, którzy dostąpią za-

szczytu udziału w tym epokowym i emocjonującym wydarzeniu. Taką szansę otrzymuje 

główny bohater, niewyróżniający się niczym szczególnym nastoletni uczeń. I wszystko 

byłoby zapewne idealnie, gdyby nie fakt, że młodzieniec ów okazuje się nie łowcą, a zwie-

rzyną. Od lat bowiem udaje wampira/człowieka, dostosowując wzorce zachowań do tych 

ogólnie przyjętych. Nie wolno mu się pocić, nie wolno okazywać emocji, przez cały czas, 

w każdej sekundzie swojego życia musi dbać o zachowanie pozorów. 

Intrygujące odwrócenie ról, a także doskonały sposób opisania obserwacji i metod 

badawczych, które stosują wampiry, badając heperów, sprawiają, że powieść Fukudy jest 

lekturą niezwykle przyjemną. Widać zresztą, że pomimo słabego zarysowania niektórych 

aspektów świata przedstawionego czy postaci wyłania się intryga, która w pierwszym to-

mie zostaje tylko zapowiedziana. Zbyt wiele szczegółów i wypadków wydaje się wiązać 

ze sobą i tworzyć spójną, acz jeszcze nie do końca wyjaśniona całość. Fabułę zamyka 

zresztą coś, co wielbiciele seriali określiliby mianem cliffhangera – i to, rzec można, spo-

rego kalibru. 

Jeśli do wszystkich tych perełek dodamy jeszcze obowiązkowy wątek miłosny, na 

szczęście nie taki znów bardzo kliszowy, to lektura powieści Fukudy jest naprawdę przy-

jemnością. A zawdzięczam ją pełnym zachęty słowom osoby, której gust literacki bardzo 

sobie cenię. 

 


