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  Jeœli wydarzy siê coœ niecodzienne-
go, coœ niewyt³umaczalnego, coœ, wo-
bec czego nie mo¿na pozostaæ obojêt-
nym, wówczas staje siê to inspiracj¹ 
do tworzenia niezwyk³ych opowieœci. 
Opowieœci te powtarzane s¹ wśród
cz³onków danej spo³ecznoœci, przepe³-
nia je magia, a ich bohaterami są ta-
jemnicze istoty i ludzie prze¿ywaj¹cy 
najbardziej nieprawdopodobne przy-
gody. Wraz z up³ywem czasu przera-
dzaj¹ siê w legendy. 
  Legendy o wampirach – lub tylko 
ich fragmenty - s¹ przedmiotem po-
tocznej wiedzy dziêki swej obecnoœci 
w kulturze. Niezale¿nie od epoki, by³y 
owiane aur¹ tajemniczoœci. Ich korze-
nie siêgaj¹ czasów, w których religia 
chrzeœcijañska nie wszêdzie jeszcze 
by³a rozpowszechniona. Wiara w ist-
nienie tych upiorów ma wiele Ÿródeł,
zrodzi³a siê na obszarach, gdzie od-
dzia³ywa³y na siebie ró¿ne kultury. 
Aby uzmys³owiæ sobie z³o¿onoœæ le-
gend dotycz¹cych wampirów, nale¿y 
najpierw poznaæ przyczyny powsta-
nia opowieœci o tych istotach i prze-
analizowaæ ich elementy. Jednym z
nich by³ zawsze obecny w legendach 
element tajemnicy, który móg³ byæ 
jedn¹ z g³ównych przyczyn zaintere-
sowania, jakie wci¹¿ budz¹ historie o 
wampirach. Jednak wspó³czesne wi-
zerunki tych istot znacznie ró¿ni¹ siê
od „pierwowzoru”. 
  Demonem doœæ wczeœnie zapo¿y-
czonym przez S³owian zachodnich jest
strzyga (okreœlana równie¿ w rodzaju 
mêskim: strzyg, strzygoñ i strzy¿).
Strzyga wystêpowa³a w postaci cza-
rownicy – sowy, która wysysa³a krew. 
S³owo to prawdopodobnie pochodzi
od ³aciñskiego striga, oraz greckiego 
striks. Okolicznoœci oraz czas przyjê-
cia tego terminu nie s¹ jasne. Jego ro-
dzaj mêski prawdopodobnie jest wy-
nikiem pomys³owoœci S³owian, która
przek³ada siê na wizerunek innego de-
mona –  upiora. „Upiorem lub wam-
pirem – pisze Aleksander Gieysztor –
dawniej po polsku upirem i upirzyc¹, 
w¹pierzem, nazywano okrutn¹ istotê, 
któr¹ za wzglêdów jêzykowych Brück-
ner podejrzewa³ o ba³kañskie pocho-
dzenie; tam istotnie zachowa³ siê naj-
obfitszy zasób wierzeñ o duchach lu-
dzi zmar³ych i ¿ywych trupach past-
wi¹cych siê nad ¿ywymi a¿ do ich za-
bicia”. Upiory mia³y ¿ywiæ siê cia³em 
ludzkim i jego krwi¹, dusz¹ człowie-
ka, nêkaæ swoj¹ w³asn¹ rodzinê oraz 
krewnych. Wierzono te¿ w stosunki 

seksualne odbywane przez upiory 
z istotami ¿ywymi. Upiory mia³y rów-
nie¿ powodowaæ œmieræ wielu osób 
w krótkim okresie czasu. 
  Nie nale¿y zapominaæ, ¿e wiele po-
staci obecnych w legendach zmienia-
³o siê tak, jak zmienia³y siê same le-
gendy. Bohaterem opowieœci o wam-
pirach, by³ Drakula. W³ad Tepes –
W³ad Palownik, hospodar Wo³osz-
czyzny, dziœ stanowi¹cej czêœæ Ru-
munii, rz¹dzi³ w XV wieku. Podpisy-
wa³ siê jako W³ad Dracula, co z grub-
sza mo¿na przet³umaczyæ jako syn 
smoka lub syn diab³a. Jednak nie tylko
przydomek ³¹czy postaæ historyczn¹ 
z mitycznym wampirem. Dracula z po-
wieœci Brama Stokera jest związany
z Transylwani¹, czyli Siedmiogrodem, 
bardziej ni¿ z terenem Wołoszczyzny,
co w pewnym stopniu mo¿e siê zga-
dzaæ z przekazami historycznymi. Vlad 
Tepes IV by³ znany w Europie jako 
nieustraszony wojownik, który mê¿-
nie walczy³ z tureck¹ ekspansj¹. Do 
dziœ pozostaje on rumuñskim boha-
terem narodowym. Rodacy znali go 
jako Draculê, czyli smoka lub diab³a, 
w³adcê walcz¹cego o chrzeœcijañskie 
idea³y. S³awê przynios³y mu nie tylko 
wojny z Turkami, lecz równie¿ jego 
niezwyk³e okrucieñstwo. Vlad Tepes 
IV by³ bardzo kontrowersyjn¹ posta-
ci¹ – broni¹c religii chrzeœcijañskiej 
jednoczeœnie mordowa³ swoich wro-
gów w sposób potêpiany przez Koœ-
ció³. Jednak historyczny ksi¹¿ê, w prze-
ciwieñstwie do legendarnej postaci 
wykreowanej przez Brama Stokera, 
nie by³ wampirem. Swój póŸniejszy
przydomek – Palownik – zawdziêcza³ 
nabijaniu na pal pokonanych przeciw-
ników. Nie bez przyczyny wiêc ru-
muñski w³adca sta³ siê inspiracj¹ dla 
pisarza – przy jego okrutnych czynach 
bledn¹ dokonania wampira z powieœ-
ci. Drakula w dziewiêtnastowiecznym 
dziele jest obdarzony ogromn¹ si³¹, 
zarówno fizyczną jak i psychiczną.
W filmach bywa³ przedstawiany jako 
elegancki, przystojny mê¿czyzna, naj-
czêœciej nosz¹cy d³ug¹, czarn¹ pelery-
nê ze szkar³atn¹ podszewk¹ i stoj¹cym 
ko³nierzem. Wzbudza³ lêk, ale jedno-
czeœnie mia³ niesamowit¹ moc oddzia-
³ywania na ludzi swoim wygl¹dem i 
osobowoœcią. Fascynację, jaką wzbu-
dzi³a ta postaæ, mo¿na wyjaœniæ jej sil-
nym erotyzmem. 
  Zainteresowanie, jakie wœród ludzi 
budz¹ opowieœci o wampirach, jest 
w du¿ej mierze zwi¹zane z obecnym 

w tych historiach pierwiastkiem seksu-
alnym. Samo ugryzienie w szyjê sta-
nowi element gry mi³osnej. Moment, 
w którym wampir zatapia k³y w szyi
ofiary, jest sta³ym motywem pojawia-
j¹cym siê w opowieœciach dotyczą-
cych tych istot. Psychologowie uwa-
¿aj¹, ¿e poca³unek wampira ³¹czy 
w sobie aspekty erotyczne i sadystycz-
ne. Wed³ug Ernsta Jonesa, seksualny 
charakter, jaki ma czynnoœæ ssania
w okresie dzieciñstwa, zostaje prze-
tworzony i ulega przemianie w poca-
³unek. Zdaniem Freuda, samo uką-
szenie ma w sobie element erotyczny
wzmocniony elementem sadyzmu.
W pracy o dziejach wampiryzmu 
Montague Summers pisze o œcis³ym 
zwi¹zku podniecenia seksualnego i
fascynacji, jak¹ wzbudza krew. Wspó³-
czesna psychologia zwraca uwagê na 
fakt, ¿e równie¿ w fantazjach erotycz-
nych zdrowych psychicznie osób wy-
stêpuj¹ motywy niewielkich skaleczeñ 
i krwi. Brytyjski pisarz, znawca zagad-
nienia wampiryzmu, Maurice Richard-
son, zgadza³ siê z pogl¹dem Freuda, 
¿e t³umione pragnienia seksualne daj¹ 
o sobie znaæ w postaci lêku. Postaæ 
wampira by³a dla niego wcieleniem 
pragnieñ seksualnych, które t³umiliœ-
my w okresie dzieciñstwa. Nie sposób 
zaprzeczyæ, ¿e element erotyzmu od-
grywa du¿¹ rolê w legendach dotyczą-
cych wampirów. 
  W opisach wierzeñ staros³owiañ-
skich pojawia siê motyw upiora mês-
kiego i ¿eñskiego. Czêsto wampir wy-
biera ofiarê, która jest odmiennej p³ci
– oto demon, który za ¿ycia by³ mê¿-
czyzn¹, atakuje kobiety; wampirzyce 
zaœ wybieraj¹ mê¿czyzn na ofiary. 
Wampir mêski najczêœciej zakrada siê 
do kobiecej sypialni, z kolei wampir 
kobiecy zwabia ofiary do swojego do-
mu i tam wysysa z nich krew. W po-
pularnych opowieœciach wampirzyce 
by³y równie wa¿nymi postaciami, jak 
ich mêski odpowiednik. Opisywane 
s¹ one jako wyj¹tkowo poci¹gające
gaj¹ce i jednoczeœnie okrutne uwodzi-
cielki. Czerwone zabarwienie ich ust
by³o wynikiem krwawej diety, ale rów-
nie¿ symbolem kobiecego erotyzmu.
Istoty te, dziêki przyci¹gaj¹cej sile 
swojej urody i zmys³owoœci, mog³y 
zyskaæ w³adzê nad niejednym cz³o-
wiekiem. Taki obraz wampirzycy sta-
je siê wzorem dla wizerunku femme 
fatale.
  Kolejnym motywem, powtarzaj¹-
cym siê w legendach opowiadaj¹cych 

o wampirach, jest krew. Jej obecność
dostrzegamy w ka¿dej historii doty-
cz¹cej wampirów i czasem wydaje siê 
ona odgrywaæ w nich kluczow¹ rolê. 
Widok krwi towarzyszy ludziom w ich
codziennym ¿yciu – w rzeŸni, szpita-
lu, w domu podczas przygotowywa-
nia surowego miêsa. Szczególnie na
wsiach dzieci od najm³odszych lat 
przyzwyczajaj¹ siê do widoku krwi,
obserwuj¹c zabijanie zwierz¹t hodo-
wanych w gospodarstwie. Jest to swo-
isty element wiejskiej tradycji, obecny 
od wieków w wielu kulturach. W me-
dycynie ludowej chêtnie stosowano 
przystawianie pijawek. Dawniej po-
pularn¹, równie¿ na dworach królew-
skich, praktyk¹ by³o upuszczanie krwi 
choremu cz³owiekowi. Uwa¿ano, ¿e 
wraz z up³ywem krwi z cia³a pacjen-
ta jest wydalana choroba. Praktyka ta 
ma d³ug¹ tradycjê, znali j¹ miêdzy in-
nymi Indianie z plemienia Azteków. 
Widok krwi w wielu kulturach nie był
wiêc niczym nowym ani nadzwyczaj-
nym. 
  Spróbujmy zobaczyæ tê niezwyk³¹ 
substancjê oczami wampira. To czys-
ta, p³ynna czerwieñ, która ma wiêcej
ni¿ dziesiêæ ró¿nych odcieni – od g³ê-
boko p¹sowej, poprzez ciemny kar-
min, szkarłat, barwę wina, a¿ do jas-
nej, soczystej czerwieni. Do tego krew
na ludzkiej skórze, wyp³ywaj¹ca ze 
skaleczenia, przypominaæ mo¿e po-
³yskliwy syrop, który zmienia barwę
w zale¿noœci od œwiat³a. Wysychaj¹c, 
stopniowo ciemnieje i staje siê coraz 
bardziej lepka w dotyku. Sam jej wy-
gl¹d i zapach mo¿e budziæ zaintereso-
wanie, fascynowaæ. W filmie „Czer-
wony Smok” jeden z bohaterów, psy-
chopata o nazwisku Hannibal Lecter, 
wypowiada s³owa: - Widzia³eœ kiedyœ 
krew w œwietle ksiê¿yca? Jest ca³kiem 
czarna. 
 Krew mo¿e siê staæ fetyszem. Cieczą,
której mo¿na nadaæ aurê erotyzmu.
Substancj¹, która nagle z p³ynu ustro-
jowego staje siê p³ynem uwalniają-
cym najró¿niejsze, czasami bardzo
silne uczucia. Gdy mamy do czynienia 
tylko z prost¹ definicj¹ przyjmujemy
mujemy j¹ obojêtnie. Jednak widok 

krwi w wielu ludziach wyzwala od-
ruch wymiotny, niechêæ, potrzebê od-
wrócenia wzroku, jest czymœ odpy-
chaj¹cym. A przecie¿, jeœli sami krwa-
wimy – nawet je¿eli to tylko niewiel-
kie skaleczenie – fakt ten budzi w nas 
lêk, ale równie¿ sprzeciw, niezgodê na 
utratê p³ynu, który nale¿y do nas i jest 
czêœci¹ naszego cia³a. Utrata krwi daje 
nam pojêcie o tym, ¿e jesteœmy s³abi, 
mo¿na nas zraniæ, ¿e jesteœmy istota-
mi kruchymi i œmiertelnymi. 
  Analizuj¹c znaczenie krwi w legen-
dzie wampira nie nale¿y zapominaæ 
o tym, ¿e zarówno w dawnych cza-
sach, jak i obecnie, krew jest uwa¿ana
przez niektóre cywilizacje za substan-
cjê o w³aœciwoœciach magicznych.
Czarodziejsk¹ moc krwi wykorzysty-
wano, aby odczyniæ z³y urok. Œlady 
takich wierzeñ odnajdujemy nawet 
w baœniach Braci Grimm: „Gdy pod-
czas wesela powiedzie j¹ do tañca, 
królewna zblednie nagle i padnie jak 
martwa na ziemiê. O¿yje wówczas 
dopiero, gdy ktoœ podniesie j¹, wyssie 
z jej prawej piersi trzy krople krwi i 
wypluje je natychmiast”. Krew za-
wsze posiada³a znaczenie symbolicz-
ne. By³a ona i jest obecna w ró¿nych 
kulturach i stanowi wa¿ny element nie-
których rytua³ów. Tradycje kultywo-
wania rytua³ów, zwi¹zanych z obec-
noœci¹ krwi (na przyk³ad rytua³y ini-
cjacji, obrzêdy zwi¹zane z p³odnoœ-
ci¹), odnajdujemy na ró¿nych konty-
kontynentach. Jedna z ilustracji religij-
nych ukazuje wcielenie hinduistycz-
nej bogini Kali. Kobieta o czerwonej 
skórze trzyma w prawej rêce w³asn¹ 
g³owê, zaœ z jej szyi tryska obficie 
krew, któr¹ pij¹ dwie postaci wier-
nych. Mog¹ one ¿yæ tylko dziêki krwa-
wej ofierze. Obecnie, miêdzy innymi 
na obszarze dzisiejszego Banglade-
szu, maj¹ miejsce kulturowe rytua³y 
z udzia³em krwi. Ludzie tañcz¹ w eks-
tazie, któr¹ wed³ug wierzeñ wywo³u-
j¹ duchy i wypicie zwierzêcej, czêsto 
koziej krwi. PóŸniej nastêpuje silne 
pobudzenie, utrata przytomnoœci, sen 
i przebudzenie, po którym uczestni-
cz¹cy w rytuale wraca do rzeczywis-
toœci. 
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