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  Dlaczego w³aœnie krew jest dla lu-
dzi tak cenna i wa¿na? OdpowiedŸ 
jest jasna – bez tej substancji cz³owiek 
po prostu umiera. Jednak nie jest to 
jedyny powód, dla którego ten p³yn 
ma dla nas znaczenie. Zjawisko wam-
piryzmu wœród ludzi budzi tak wiele 
kontrowersji, gdy¿ jest zwi¹zane z ka-
nibalizmem. Kanibalizm w kulturze 
europejskiej od dawna by³ odrzucany, 
budzi³ odrazê spo³eczn¹, by³ potêpia-
ny przez koœcio³y. Spo¿ywanie krwi 
drugiego cz³owieka stanowi³o jedno 
z wa¿nych kulturowych tabu. Wam-
piryzm jest form¹ paso¿ytnictwa. 
W przypadku ludzi - jest to ¿erowanie 
na swoim w³asnym gatunku. Dlatego 
w³aœnie ludzie pos¹dzani o wampi-
ryzm budzili odrazê. Ponadto wampir 
to ktoœ wiêcej, ni¿ paso¿yt. Kradzie¿ 
krwi by³a czymœ szczególnym – kra-
dzie¿¹ ludzkich si³ witalnych. Wampir 
stawa³ siê wiêc z³odziejem ¿ycia, isto-
t¹ bezkarnie wysysaj¹c¹ cudz¹ ener-
giê, istniej¹c¹ dziêki odbieraniu innym 
ich si³y. 
  W wielu opowieœciach wampir opi-
sany jest jako istota ¿yj¹ca w œwiecie 
zdominowanym przez ludzi i bardzo 
do nich podobna, zarówno w kwestii 
wygl¹du jak i psychiki. Postaæ wam-
pira, ostatecznie wykreowana w XIX 
wieku, posiada³a z³o¿one cechy cha-
rakteru. Wampir przesta³ byæ istot¹, 
któr¹ kierowa³y pierwotne, zwierzêce 
instynkty. Zacz¹³ jawiæ siê jako inte-
ligentny drapie¿nik, umiej¹cy dosko-
nale naœladowaæ cz³owieka, jego za-
chowanie, maniery, sposób bycia nie
wzbudzaj¹cy podejrzeñ. Coraz wiêcej 
Ÿróde³ zaczyna przedstawiaæ wampira 
i jego wewnêtrzne doznania tak, jak 
opisuje siê emocje odczuwane przez 
ludzi. Jego psychika czêsto jest opisa-
na jako dewiacyjna, zaœ on sam czêsto 
przejawia sk³onnoœci do sadyzmu. Za-
pach krwi dzia³a na wampira pobu-
dzaj¹co, wabi go, a sam widok krwi 
jest dla niego podniecaj¹cy, wyzwala 
w nim wiêksze pragnienie. Dla wam-
pira sama czynnoœæ polowania i wy-
sysania z ofiary jej si³y witalnej staje 
siê swoistym rytua³em. Odczuwany 
przez niego przyp³yw mocy, energii 
¿yciowej wprawia go w stan euforii, 
daje mu poczucie w³adzy, wyraŸnej 
dominacji nad cz³owiekiem. Ludzka 
krew staje siê dla wampira nie tylko 
Ÿród³em ¿ycia – jest jak narkotyk, któ-
rego obecnoœæ podnieca i stymuluje 
uczucie przyjemnoœci.
  Legendy mówi¹ o silnym zwi¹zku 
wampirów ze œwiatem zwierzêcym. 
Wœród zwierz¹t zjawisko wampiry-
zmu nie jest niczym nowym ani nie-
zwyk³ym. Krwi¹ ssaków – równie¿ 

cz³owieka – ¿ywi¹ siê kleszcze. Ró¿ne 
gatunki pijawek ¿eruj¹ na rybach, śli-
makach, p³azach, gadach, ptakach i 
krêgowcach – przysysaj¹c siê do ich 
cia³a. Pijawki lekarskie podczas po¿y-
wiania siê wydzielają specjaln¹ sub-
stancjê bia³kow¹ o nazwie hirudina. 
Przeciwdzia³a ona krzepniêciu krwi, 
wiêc rany, powsta³e na skutek przy-
ssania siê pijawki potrafi¹ d³ugo krwa-
wiæ. Innymi zwierzêtami ¿eruj¹cymi 
w podobny sposób s¹ minogi. Do-
ros³e – atakuj¹ g³ównie ryby i mog¹ 
paso¿ytowaæ na nich od kilku dni do 
kilku tygodni. S¹ wyj¹tkowo ¿arłocz-
ne. Uœmiercaj¹ wiele ryb; czêsto przy-
czyn¹ œmierci ofiar jest samo zranie-
nie przez minogê. W lejku gêbowym 
tych paso¿ytów znajduj¹ siê gruczoły
produkuj¹ce wydzielinê uniemo¿li-
wiaj¹c¹ krzepniêcie krwi ofiary. Wy-
dzielina ta powoduje rozpad tkanek i 
czerwonych krwinek. Zwierzêciem, 
prawdopodobnie najbardziej kojarzo-
nym z piciem krwi, jest dziœ ssak z ro-
dziny nietoperzy. Gatunek ten zosta³ 
opisany doœæ póŸno – na pocz¹tku 
XIX wieku. Wiedza o tych nietope-
rzach mog³a zainspirowaæ powstanie 
kolejnych w¹tków legendy. Silne sta³o 
siê powi¹zanie pomiêdzy wampirami 
istniej¹cymi realnie, i tymi zrodzony-
mi z opowieœci. Ró¿ne gatunki nie-
toperzy by³y od dawna powszechnie 
znane w Europie i na innych konty-
nentach. Nietoperz jest stworzeniem 
nocnym, w ciemnoœciach prawie nie-
widocznym ze wzglêdu na niemal
czarne ubarwienie, wystêpuj¹ce u wiê-
kszoœci gatunków tych ssaków. Zwie-
rzêtom tym przypisywano cechy ma-
giczne, ich obecnoœæ ³¹czono z obec-
noœci¹ si³ nieczystych. Nietoperze sta-
³y siê ulubionymi zwierzêtami cza-
rownic, podobnie jak czarne koty, ro-
puchy, paj¹ki, wê¿e.
 Odpychaj¹cy wygl¹d, oraz strach, ja-
ki budzi³ widok wylatuj¹cych z ciem-
noœci nietoperzy, sprawi³y, ¿e sta³y siê 
one elementem zabobonów. Wampir 
by³ nocn¹ zjaw¹. Móg³ przyjœæ nie-
spodziewanie, wy³oniæ siê z mroku i 
niezauwa¿enie odwiedziæ dom swo-
jej ofiary. Wampir by³ demonem, du-
chem, istot¹ zdoln¹ odlecieæ i znikn¹æ 
w otch³ani nocy. By³ istot¹, któr¹ le-
gendy zaczê³y opisywaæ jako upiora 
zdolnego przybraæ postaæ nietoperza. 
Sam w¹tek umiejêtnoœci lotu i bez-
g³oœnego sfruniêcia na swoj¹ ofiarê 
móg³ mieæ jedno ze swoich Ÿróde³ 
równie¿ w treœciach dotycz¹cych wie-
rzeñ kultur staro¿ytnych. 
   Ró¿ne Ÿród³a opisuj¹ legendarnego
wampira jako demona, mog¹cego 
przybraæ inn¹ postaæ, zdolnego prze-

mieniæ siê nie tylko w nietoperza, ale 
równie¿ w wilka. Pod tak¹ postaci¹ 
wampir bez trudu móg³ schwytaæ cz³o-
wieka na terenie lasu. Stawa³ siê wte-
dy drapie¿nikiem doskona³ym, ³¹cz¹-
cym cechy zwierzêce, czyli si³ê, szyb-
koœæ, wytrzyma³oœæ, doskona³y wêch i 
s³uch, z cechami ludzkimi – inteligen-
cj¹ i zdolnoœci¹ logicznego myœlenia. 
Strach przed nocnymi drapie¿nikami 
by³ kolejnym impulsem do rozbudo-
wania w¹tków legendy wampira. Wi-
dok rozszarpanych ludzkich zw³ok 
budzi³ strach w mieszkañcach wiosek, 
gdy¿ w bliskim s¹siedztwie lasów i dzi-
kich terenów o wiele czêœciej zdarza³y 
siê przypadki zagryzienia cz³owieka 
przez zwierzê. W okolicach miast by-
³o to ma³o prawdopodobne. W ma³ych 
spo³ecznoœciach, z dala od cywilizacji, 
zdarzenia tak wstrz¹saj¹ce jak œmieræ, 
szczególnie, gdy jej okolicznoœci nie 
da³o siê do koñca wyjaœniæ. Dawa³y 
pocz¹tek plotkom, przes¹dom, histo-
riom powtarzanym wœród znajomych. 
Jedna z takich historii da³a pocz¹tek 
opowieœci o tajemniczej, potwornej is-
tocie przybieraj¹cej postaæ zwierzêcia 
poluj¹cego na ludzi. 
  Sama postaæ wampira ma w sobie 
du¿o cech zwierzêcych. Umiejêtnoœæ 
przeistaczania siê w bestiê poluj¹c¹ 
noc¹ nie by³a jedyn¹ cech¹, przypi-
sywan¹ wampirom. Zdolnoœæ meta-
morfozy u tych istot jest opisywana 
równie¿ w starszych Ÿród³ach. Czêsto 
nag³¹ œmieræ, zw³aszcza podczas snu, 
³¹czono z dzia³aniem si³ nieczystych,
równie¿ z atakiem wampira. Wierzo-
no, ¿e zjawa, demon, a tak¿e legendar-

ny wampir by³y zdolne przybraæ po-
staæ bezbarwnej mg³y, lub bezkszta³t-
nego ob³oku. Opisy wampira jako zja-
wy, zdolnej rozp³yn¹æ siê w powie-
trzu, znaleŸæ mo¿na nie tylko w star-
szych Ÿród³ach, ale równie¿ we współ-
czesnych ksi¹¿kach. Oto fragment 
Miasteczka Salem Stephena Kinga: 
„Jej cia³o nagle sta³o siê zupe³nie prze-
zroczyste. (…) blask ulicznej latarni 
pada³ ju¿ tylko na pust¹ œcianê. (…) 
ohydna postaæ wtopi³a siê w mikro-
skopijne szczeliny w murze niczym 
rzadki, rozchodz¹cy siê b³yskawicznie 
w powietrzu dym”. Wampir, posiada-
j¹cy zdolnoœæ przemiany w niewidzial-
n¹ zjawê, móg³ z ³atwoœci¹ ¿erowaæ 
na mieszkañcach wsi i miast. W takiej 
postaci bez trudu przenika³ noc¹ przez 
szczeliny w drzwiach domów, gdzie 
odnajdywa³ swoje ofiary – œpi¹ce, ni-
czego nieœwiadome i bezbronne. Nie-
które Ÿród³a przypisuj¹ wampirom 
równie¿ zdolnoœæ hipnozy i wp³ywa-
nia na ludzk¹ psychikê.
  Wampir, to ¿¹dny krwi drapie¿nik. 
W ludowych wierzeniach przedsta-
wiany, jako demon czyhaj¹cy na ludz-
kie ¿ycie, bezwzglêdny, bezosobowy 
i okrutny potwór kieruj¹cy siê in-
stynktem, nie znaj¹cy litoœci, ani praw 
moralnych. Niektóre Ÿród³a z kolei po-
daj¹, ¿e upiory te kierowa³y siê jedn¹ 
doœæ dziwn¹ zasad¹, prawem, którego 
nie mog³y z³amaæ. By³ to pewien wa-
runek: je¿eli wampir chcia³ wejœæ do 
czyjegoœ domu, ofiara sama musia³a 
go zaprosiæ. Bez œwiadomej zgody de-
mon nie móg³ przekroczyæ progu czy-
jegoœ domostwa. Ponadto cz³owiek 
móg³ cofn¹æ to zaproszenie, wówczas 
wampir równie¿ nie móg³ w ¿aden 
sposób (przez ¿aden otwór) przedo-
staæ siê do jego mieszkania. Gdy zapro-
szenie zosta³o odwo³ane, upiór musia³ 
natychmiast opuœciæ dom, niezale¿-
nie od tego, którêdy do niego wszed³. 
S³owa „Odwo³ujê swoje zaproszenie” 
stawa³y siê pewnego rodzaju zaklê-
ciem, wobec którego wampir traci³ 
swoj¹ si³ê. Czytamy o tym miêdzy in-
nymi w Miasteczku Salem:
  „Mark Petrie odwróci³ siê na bok i 
spojrza³ w okno. (…)
– Wpuœæ mnie – wyszepta³ jakiœ g³os. 
Mark nie by³ pewien, czy dobieg³ zza 
okna, czy rozleg³ siê jedynie w jego 
umyœle. (…)
   Potworna, zagl¹daj¹ca przez okno 
istota nie mia³a na czym staæ ani czego 
siê trzymaæ. Pokój Marka znajdowa³ 
siê na piêtrze, a za oknem nie by³o pa-
rapetu. Mimo to wisia³a w powietrzu 

albo te¿ przylgnê³a do zewnêtrznej 
œciany niczym jakiœ monstrualny ro-
bak. (…)
  Oczywiœcie. Wczeœniej zawsze trze-
ba zaprosiæ je do domu. Wiedzia³ o 
tym z pism o potworach (…)”.
„ – Nie! – krzykn¹³, cofaj¹c siê o krok 
i wyci¹gn¹³ przed siebie krucyfiks.
  To, co kiedyœ by³o Mike’em Ryer-
sonem, zasycza³o, jakby ktoœ chlusn¹³ 
mu w twarz wrz¹c¹ wod¹, i unios³o 
rêce w obronnym geœcie. (…)
– OdejdŸ! – wyskrzecza³ Matt. – Od-
wo³ujê swoje zaproszenie!  
  Ryerson wrzasn¹³ przeraŸliwie wy-
sokim, pe³nym bólu i nienawiœci g³o-
sem. Zatoczy³ siê do ty³u, uderzaj¹c 
nogami w parapet okna, i chwia³ siê 
przez chwilê, usi³uj¹c na pró¿no od-
zyskaæ równowagê. (…) Przechyli³ siê 
i wypad³ w ciemnoœæ z uniesionymi 
w górê rêkami”.
       
  Z biegiem lat postaæ z legend ewo-
luowa³a, nie by³a ju¿ tworem ³¹cz¹-
cym w sobie cechy demona i dzikiej 
bestii, ale przedstawiano j¹ raczej jako 
inteligentnego ³owcê. Jako myœliwe-
go umiejêtnie uwodz¹cego i mami¹-
cego niczego nie podejrzewaj¹cego 
cz³owieka, który by³ powoli wci¹ga-
ny w skrupulatnie zastawione sid³a 
wampira. Wa¿na jest tutaj zmiana oto-
czenia – wampir przestaje polowaæ na 
terenach wsi i lasów, przenosi siê do 
miast i ¿yje w ludzkim t³umie. Poluje 
na cz³onków danego spo³eczeñstwa, 
¿eruje na nich, pozbawia ¿ycia. Ta 
przemiana wzbudzi³a jeszcze wiêkszy 
strach przed tymi istotami. Strach ten 
nie by³ jednak nieuzasadniony. Mia³ 
g³êbsz¹ przyczynê, która kry³a siê 
w ludzkich, pierwotnych instynktach.
  Gatunek homo sapiens nie ma natu-
ralnych wrogów. Ludzie zabijaj¹ siê 
nawzajem z wielu powodów, ale ¿ad-
nym z nich nie jest genetycznie uwa-
runkowana potrzeba, aby zjeœæ drugie-
go cz³owieka i dziêki temu prze¿yæ. 
Brakuje zjawiska selekcji naturalnej –
choroby zosta³y niemal zupe³nie wy-
eliminowane i coraz rzadziej stanowi¹ 
przyczynê œmierci. Równie¿ umieral-
noœæ potomstwa jest coraz mniejsza. 
Inne gatunki s¹ podporz¹dkowane 
cz³owiekowi, gdy¿ przewy¿sza je pod 
wieloma wzglêdami – przepaœæ po-
miêdzy cz³owiekiem a innymi zwie-
rzêtami sta³a siê ogromna. Od dawna 
dominujemy, jesteœmy niepodzielny-
mi w³adcami planety na której ¿yje-
my. Czujemy siê bezkarnie, wyko-
rzystuj¹c zasoby otaczaj¹cego œwiata. 


