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Die Vampirschwestern to – podobno – niemiecki fenomen literatury dziecięcej i mło-

dzieżowej, bardzo popularna seria literacka o półwampirzych siostrach, żyjących w ma-

łym, niemieckim miasteczku. Z książkowym oryginałem nie miałem do czynienia, a do 

filmu podszedłem bez wygórowanych oczekiwań i – mam nadzieję – uprzedzeń. Co 

prawda nie jestem miłośnikiem współczesnego kina młodzieżowego, ale skoro dotyczy 

ono wampirów, a nie jest Zmierzchem... Wybrałem się na prasowy pokaz niemieckiej 

produkcji i muszę przyznać: film ten naprawdę mną wstrząsnął. Wstrząsnął na tyle, że 

zacząłem doceniać nieszczęsną ekranizację Felixa, Neta i Niki. 

Ten film jest zły. Nie tylko zły dla dzieci (choć także), nieudany ogólnie, artystycznie, 

koncepcyjnie, wizualnie. Prawda, że młodszy widz często posiada mniejsze oczekiwania 

w stosunku do obrazu, potrafi cieszyć się kinem pełnym niedoróbek i niekonsekwencji, o 

ile czuje w nim ducha przygody. Dla mnie przygodą i prawdziwym wyzwaniem było wy-

siedzenie 97 minut na seansie. Siostry wampirki są obrazem bardzo niedobrym, gdyż 

fatalne wykonanie rujnuje obiecujący koncept. 

Fabuła filmu (ponoć w miarę wiernie podążająca za pierwszą książka z cyklu) opisu-

je rodzinę Tepesów (serio? Autorko i scenarzysto?): ojca-wampira, matkę-człowieka i 

dwie dwunastoletnie córki krwi mieszanej. To one są bohaterkami owej przygody, gdyż 

jako półwampiry potrafią latać, hipnotyzować i teleportować się na niewielkie odległo-

ści, a przy tym nie muszą za dnia chodzić w długich płaszczach i okularach przeciwsło-

necznych. Tepesowie przeprowadzają się z rumuńskiego miasta wampirów (pokazane-

go w filmie dość zdawkowo) do Niemiec, do miasteczka, z którego pochodzi ludzka  
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matka Silvanii i Dakarii. Wejście w nowy, już dzienny tryb życia, zatargi z wścibskim są-

siadem i kłopoty w adaptacji w szkole mogłyby stanowić doskonały szkielet fabuły; mo-

że młodzieżowo naiwnej, może sztampowej, ale przecież właśnie tego powinniśmy 

oczekiwać od podobnego filmu. Istniała też inna ścieżka: poprowadzenie tej dziecięcej 

opowieści w mroczniejsze miejsce, pokazanie konfliktu między ludzka i wampirzą natu-

rą, nieustannych wyborów, jakich muszą dokonywać zarówno dzieci mieszanej krwi, jak 

i ich rodzice. Reżyser, zamiast jednak zdecydować się podążyć którąkolwiek z tych dróg, 

śmiało ruszył na manowce. Pokazał trochę potencjalnie mrocznego tła opowieści, potem 

na wierzch nałożył sporo lukru klasycznej opowieści o dojrzewaniu, ale zrobił to nie-

sprawnie, jakby niechętnie. Przez chwilę film wydawał się produkcyjniakiem Nowej, 

Wspanialej Europy (sielankowe pokazanie losu imigrantów, potępienie rasizmu, nietole-

rancji, delikatne akcenty antychrześcijańskie... etc), lecz i tym się zapewne znudził, bo 

mniej więcej od połowy opowieści Siostry Wampirki to tylko mało przekonująca akcja, 

przerywana skatologicznym humorem. 

Właśnie: brak smaku twórców „morduje” tę produkcję. Żarty z nauczycieli, chorych 

psychicznie oraz niebywałe natężenie tzw. humoru toaletowego czyni film męczącym 

dla dorosłego widza. Nie wiem, jak mogą na to zareagować dzieci, ale gdybym był rodzi-

cem i zobaczył moją pociechę, wychodzącą z filmu z uśmiechem na twarzy, odbyłbym z 

nią poważną rozmowę (np. o szkodliwości ofensywnego używania klątw i środków 

przeczyszczających). 

Płytkiej historii, niekonsekwentnie prowadzonej akcji i zdawkowych dialogów nie 

ratuje niemal nic. Zwłaszcza aktorzy dziecięcy (siostry, ale nie tylko), grający... cóż, jak 

zazwyczaj grają początkujący aktorzy dziecięcy, nie pomagają w odbiorze opowieści. 

Jedyną przekonującą kreacją wydaje mi się sąsiad, amatorski łowca wampirów, który ze 

złoczyńcy filmu zmienia się w ofiarę okrutnych zabaw bohaterów. Jeśli film miał jakieś 

walory wychowawcze, musiałem je przegapić, odwracając wzrok od scen skatologicz-

nych. 

Siostry Wampirki wydają się natomiast ciekawe, jako źródło dla badaczy estetyki 

niesamowitości i horroru. Oto widzimy, w jak homeopatyczny roztwór może zostać roz-

cieńczony archetyp wampira, długa tradycja legend miejskich i strasznych historii. Dzi-

waczny sztafaż serii (łączący dbałość o szczegóły z zupełnym brakiem porządkującej ich 

konsekwencji) pewnie zniesmaczy miłośnika literatury i kina wampirycznego, ale za-

chwyci literaturoznawcę i historyka idei. Bo jeśli, wedle formuły Arthura Lovejoya, ten-
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dencje epoki ujawniają się wyraźniej u twórców „niższej rangi niż u przewodnich geniu-

szy"1, to Siostry wampirki doskonale opisują mroczną stronę naszej współczesnej estety-

ki. 

 
1 Arthur Lovejoy, Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei, przekł. Artur Przybysławski, Warszawa 1999, 
s. 26 


