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Posiadamy niesamowitą władzę. Nie 
istnieje gatunek dla którego jesteœmy 
jednym z podstawowych Ÿróde³ po-
karmu. - Nie? No, chyba ¿e tym ga-
tunkiem by³by wampir… Tylko ta 
istota nas przewy¿sza. Jedynie ona 
jest w stanie nas pokonać. Ale jeszcze 
gorsza by³a œwiadomoœæ, ¿e wampiry 
mog¹ nas uczyniæ jednym z nich. Jed-
n¹ z przyczyn przera¿enia, jakie budz¹ 
wampiry, jest w³aœnie ich zdolnoœæ 
do zara¿ania ofiar niepohamowanym 
pragnieniem ludzkiej krwi. 
  Wampir nie tylko posiada te same 
zdolnoœci co cz³owiek, ale ³¹czy je 
z nadprzyrodzon¹ moc¹. Jest istot¹ 
obdarzon¹ inteligencj¹, wiedz¹ gro-
madzon¹ nawet przez stulecia, gdy¿ 
wampir nie podlega procesom starze-
nia siê. Nie umiera tak, jak umiera 
cz³owiek. Nie jest nara¿ony na cho-
roby i g³ód wynikaj¹cy z biedy. Jest 
znacznie szybszy i posiada o wiele 
wiêksz¹ od ludzkiej si³ê fizyczn¹ i 
psychiczn¹. Zdolny jest zahipnoty-
zowaæ swoj¹ ofiarê, zmusiæ niektóre 
dzikie zwierzêta do pos³uszeństwa. 
Mo¿e przybraæ postaæ nietoperza, wil-
ka, b¹dŸ bezkszta³tnej mg³y. Jak by te-
go by³o ma³o, wampir posiada³ rów-
nie¿ nieodparty urok osobisty, który
przyci¹ga³ do niego ludzi – jego ofia-
ry. Jego uroda jest myl¹ca. W daw- 
nych czasach uwa¿ano, ¿e piêkno ze-
wnêtrzne by³o odbiciem piêkna we-
wnêtrznego. Jednak w przypadku 
wampira pod cielesn¹ pow³ok¹, która 
wzbudza³a zachwyt, kry³ siê potwór. 
Potwór wykorzystujący swój piękny 
wygl¹d, jako narzêdzie maj¹ce mu 
pomóc w zwabieniu ofiary. Wampir 
potrafi³ doskonale wtopiæ siê w t³um, 
przystosowaæ siê do ¿ycia w ró¿nych 
spo³eczeñstwach, bez trudu imituj¹c 
ludzkie zachowanie. 
  Dawniej wiara w istnienie wam-
pirów by³a popularnym zjawiskiem. 
Ta istota wœród ludzi rodzi³a lêk, ale 
wzbudza³a te¿ gniew i zazdroœæ. Zaz-
droœæ œmiertelnego cz³owieka o moż-
liwoœæ wiecznego ¿ycia. Wampir bu-
dzi³ lêk, ale równie¿ podziw. Podziw 
dla jego piêknego, silnego, wiecznie 
m³odego cia³a. Têsknotê za marze-
niem, jakim jest posiadanie – choæ po 
czêœci – tak wielkiej mocy, jak¹ ma ta 
istota. Mocy większej od potęgi ludz-
kiej i boskiej. Sprawiaj¹cej, ¿e wampir 
móg³ ³amaæ wszelkie tabu. Wampir
uosabia³ jedynego przeciwnika cz³o-
wieka, który by³by w stanie go po-
konaæ. Ludzie, szczególnie w³adcy i 
najwy¿si kap³ani, mieli œwiadomoœæ 
tego, ¿e wy¿ej od nich stoi tylko Bóg. 
Mieli œwiadomoœæ tego, ¿e posiadaj¹ 
kontrolê, w³adzê, która jest mniejsza 
tylko od w³adzy boskiej. Wampir sta³ 
wy¿ej od cz³owieka w hierarchii wła-
dzy. Ludzie z w³adców zmienili się 
w ofiary, zwierzêta na które siê polu-
je, stanowi¹ce Ÿród³o pokarmu dla in-
nych istot. By³o to powodem lêku, ale 
przede wszystkim gniewu i zawiœci 
wobec wampirów. Œwiadomoœæ ta 
wzbudza³a sprzeciw, niezgodê na by-
cie ni¿szym, s³abszym – na bycie ga-

tunkiem, który spad³ ze szczytu łań-
cucha pokarmowego. Zawiœæ i gniew 
bra³y siê równie¿ z odwiecznego dą-
¿enia ludzi do posiadania jak najwiê-
kszej w³adzy. Moc wszelkiego rodza-
ju od zarania dziejów stanowi³a ludzki 
przedmiot po¿¹dania. St¹d te¿ zrodzi-
³a siê u ludzi tak silna chêæ zniszcze-
nia wampirów. Unicestwienia ich by 
ponownie móc ¿yæ w przeœwiadcze-
niu, ¿e jesteœmy bezpieczni, a nasz ga-
tunek jest dominuj¹cy. By ponownie 
posiadaæ niepodwa¿aln¹ w³adzê nad 
reszt¹ ziemskich istot.
   Sam fakt istnienia wampira jest 
sprzeczny z prawami natury. Chwile, 
w których koñczy³o siê i rozpoczyna-
³o nowe istnienie, by³y zjawiskami 
œciœle ze sob¹ zwi¹zanymi. Stanowi³y 
nieod³¹czne czêœci mechanizmów rz¹-
dz¹cych wszechœwiatem. W ten spo-
sób zamyka³o siê ko³o ¿ycia. Wszystko 
podlega³o mocy przeznaczenia, si³om 
odnowy i destrukcji. Trwa³ odwieczny 
proces, w którym œmieræ rodzi³a życie,
zaœ ¿ycie rodzi³o œmieræ. Koniec eg-
zystencji jest nieodwracalnym prze-
znaczeniem ka¿dej istoty ludzkiej. 
Wampir wy³amywa³ siê z krêgu ¿ycia 
i œmierci. Pozostawa³ istot¹ zawieszo-
n¹ pomiêdzy bytem i niebytem. Tym 
samym ³ama³ tabu mówi¹ce o prze-
znaczeniu dotycz¹cemu wszystkich 
istot, podporz¹dkowaniu siê prawu 
natury – prawu staroœci, œmierci i roz-
k³adu. Kolejne tabu, z³amane przez 
wampiry, s¹ ustanowione przez religiê 
chrzeœcijañsk¹. Wed³ug staro¿ytnych 
wierzeñ krew by³a rozumiana jako 
boski element w cz³owieku. Wed³ug 
wiary katolickiej, Bóg jest Ÿród³em 
¿ycia i tylko on ma prawo je odbieraæ. 
Prawo zawarte w kodeksie, a tak¿e 
prawa moralne, okreœla³y zamordo-
wanie cz³owieka jako zbrodniê godn¹ 
najsurowszej kary. Wampir ¿ywi¹cy 
siê krwi¹ wiernych, przynosz¹cy im 
œmieræ, zacz¹³ byæ przez cz³onków 
Koœcio³a uto¿samiany z diab³em. Sta³ 
siê istot¹ nieczyst¹, przeklêt¹, skazan¹ 
na wieczne potêpienie, co jednak nie 
przeszkadza³o mu w dalszym ¿erowa-
niu na praworz¹dnych i bogobojnych 
obywatelach.
  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rzeczy niezwy-
k³e pozbawione s¹ jednoznacznoœci. 
Wampir ma dwa oblicza. Jedno uka-
kazuje nam istotê godn¹ podziwu, 
wzbudzaj¹c¹ jednoczeœnie lêk i re-
spekt. To twór bêd¹cy ucieleœnieniem 
ludzkich marzeñ o wiecznej m³odoœci, 
sile, w³adzy nad œmierci¹. Drugie obli-
cze tej istoty ods³ania jej cechy, które 
budz¹ wstrêt. Wampiry nie podlega³y 
w³adzy œmierci, która dotyka³a wszyst-
kie ¿ywe istoty, gdy¿ by³y „¿yj¹cymi 
zmar³ymi”. Tworami okreœlanymi jako 
„¿ywe trupy”, których cia³o jest mart-
we, lecz ¿yje nadal. Ta czêœæ legen-
dy wampira wzbudza³a obrzydzenie.  
źród³a z ró¿nych epok opisuj¹ wam-
piry jako istoty potrafi¹ce byæ czaru-
j¹cymi, piêknymi, kusz¹cymi. Część
opowieœci, jak równie¿ dzie³ wspó³-
czesnych, przedstawia wampira jako 
istotê nabieraj¹c¹ zdrowego wygl¹du 

i urody dopiero po wypiciu œwie¿ej 
krwi. Du¿a czêœæ opisów zawiera rów-
nie¿ informacje o wampirach jako 
istotach, które bywa³y odpychaj¹ce. 
Dwoistoœæ natury wampira jest moty-
wem powtarzającym się w legendach 
dotycz¹cych tych istot. Istot, których 
pewne cechy fizyczne budzi³y u ludzi 
lêk i odrazê. „Wed³ug powszechnej 
opinii, z grobu wampira mia³ dobie-
gaæ odra¿aj¹cy odór, jego oddech – 
z racji krwawej diety – równie¿ nie 
nale¿a³ do wonnych. Smród mia³ tak-
¿e zapowiadaæ jego pojawienie siê 
w ludzkim œwiecie. Co ciekawe, odór 
pozostaje charakterystycznym rysem 
ludzi opêtanych przez diab³a, rzecz 
znana choæby z ksi¹¿ki i filmu Egzor-
cysta”.
  Elementem, który czêsto pojawia siê 
w legendach o wampirach, jest lustro. 
Jeden z przes¹dów mówi, ¿e je¿eli 
będziemy zbyt d³ugo wpatrywaæ siê 
w lustro, w koñcu zobaczymy w nim 
diab³a. Motyw magicznej si³y tego 
przedmiotu pojawia siê w ró¿nych mi-
tach i opowieœciach. Potworny jasz-
czur Bazyliszek widz¹c swoje odbi-
cie w lustrze zamienia się w kamień. 
Narcyz, zakochany w sobie, umiera 
bezustannie wpatruj¹c siê w swoje od-
bicie. W legendach pojawia siê czaro-
dziejskie lustro, ukazuj¹ce spogl¹da-
j¹cym w nie ludziom brzydotê b¹dŸ 
piêkno ich duszy. Zwierciad³u przypi-
sywano te¿ moc pochwycenia i uwiê-
zienia duszy osoby, która siê w nim 
przegl¹da³a. Wa¿n¹ rolê lustra obra-
zuje mit o Perseuszu i Andromedzie. 
Spojrzenie mitycznej Gorgony prze-
mienia³o w kamieñ, dlatego tylko lus-
tro umo¿liwia³o spojrzenie na potwo-
ra, jednak nie w sposób bezpoœredni. 
Perseusz móg³ zobaczyæ jedynie od-
bicie Meduzy, wiêc nie ni¹ sam¹, a jej 
obraz. Wizerunek, a co za tym idzie 
równie¿ to¿samoœæ potwora, zastaj¹ 
jakby przeniesione do lustra, przez co 
stają się dostępne oglądającemu. Me-
duza odbita traci swoj¹ moc. Zwier-
ciad³o wywiera wp³yw równie¿ na 
zwierzêta – niektóre z nich na widok 
swojego odbicia reaguj¹ agresj¹. Jest 
to wynik niezdolnoœci zrozumienia 
zwierzêcia, ¿e to, co widzi nie jest in-
nym, wrogim przedstawicielem ga-
tunku, ale odbiciem jego samego. 
  To, co widzimy patrz¹c w lustro, 
nie jest nami, ale odwróconym obra-
zem. Jednak ogl¹daj¹c swoje odbicie 
zyskujemy mo¿liwoœæ oceny swoje-
go wygl¹du. Z chwil¹, gdy stajemy 
przed zwierciad³em, zaczynamy ob-
serwowaæ samych siebie. W ten spo-
sób nigdy nie zobaczymy siebie z dys-
tansu – moment, gdy widzimy swoje 
odbicie, jest momentem, w którym 
zaczynamy graæ. Przybieramy niena-
turalne pozy, wyrazy twarzy, jednak 
pomimo tego lustro pokazuje nam pe-
wien nasz obraz. Widok ten nie jest 
jedynie obrazem naszego wygl¹du. 
Prowokuje pewne myœli, refleksjê, sa-
moocenê. Zwierciad³o jest tak¿e sym-
bolem ludzkiej pró¿noœci. Dziêki nie-
mu mo¿emy siebie podziwiaæ, prze-
gl¹daæ siê dla samej przyjemnoœci 
przegl¹dania. Patrz¹c w lustro widzi-
my cz³owieka, jakim jesteœmy – cz³o-
wieka z pewn¹ histori¹, z doœwiadcze-
niami. Mo¿na powiedzieæ, ¿e widz¹c 
swój obraz w zwierciadle rozpoznaje-
my siebie, identyfikujemy siê z posta-
ci¹ z lustra. Razem z naszym odbiciem 
stanowimy jednoœæ. 
  Wampir bywa³ przedstawiany jako 
istota, która nie posiada odbicia. Mo¿-
na powi¹zaæ to z faktem przemiany, 
jak¹ przechodzi. Przemiana ta pole-

ga³a na staniu siê upiorem, tworem 
¿ywym i martwym jednoczeœnie, a za-
tem pozbawionym duszy. Brak duszy 
z kolei móg³ byæ równoznaczny z bra-
kiem okreœlonej to¿samoœci. Wampir 
pozostawa³ na pograniczu dwóch œwia-
tów – krainy ¿ywych i krainy zmar-
³ych. Nie posiada³ esencji witalnych, 
wiêc ¿erowa³ na ludziach, kradn¹c im 
ich ¿ycie. Skazywa³o to wampira na
potêpienie. Brak odbicia móg³ wiêc 
byæ równie¿ swoist¹ kar¹ za z³amanie 
tabu mówi¹cego o uleg³oœci wszyst-
kich istot wobec przeznaczenia. Prze-
znaczenia, którym jest starzenie się,
œmieræ i rozk³ad. Wampir, nie widz¹c 
siebie w lustrze, nie mia³ swojego od-
powiednika, wizerunku, w którym roz-
poznawa³by siebie. Lustro ujawnia³o 
prawdê – wampir by³ w nim niewi-
doczny, a wiêc naprawdê nie nale¿a³ 
w pe³ni do materialnego œwiata. Lu-
dzie, tak samo jak zwierzêta i przed-
mioty, stanowi¹ jednoœæ ze swoim za-
pachem, cieniem, odbiciem w lustrze. 
Wszystko ma swojego specyficznego 
sobowtóra, swoje drugie „ja” widocz-
ne w zwierciadle. Brak odbicia zdra-
dza³ wampira, by³ jak brak zapachu, 
lub brak cienia. Bez mo¿liwoœci prze-
jrzenia siê w lustrze, wampir pozosta-
wa³ dla siebie niewidzialny. Stawa³ siê 
przez to istot¹ niekompletn¹, niespójn¹ 
- tworem, który nie maj¹c odbicia, nie 
mia³ te¿ dowodu swojego istnienia. 
   Opisywany przez niektóre Ÿród³a 
brak odbicia u wampira móg³ mieæ 
Ÿród³o w zabobonach. Jednym z nich 
by³a wiara, ¿e co siê przytrafia obra-
zowi, musi siê te¿ przytrafiæ pierwo-
wzorowi. Znaczy³oby to, ¿e istota nie 
posiadaj¹ca swojego wizerunku – od-
bicia – nie mo¿e byæ za jego pomoc¹ 
zraniona lub kontrolowana. Wampir, 
w przeciwieñstwie do ludzi, przez brak 
swojego obrazu w zwierciadle nie był
podatny na dzia³anie czarów. Lustro 
by³o ukazane jako przedmiot budz¹cy 
w wampirze strach i wstrêt. W filmie 
„Bram Stoker’s Dracula” w re¿yserii 
Francisa Forda Coppoli tytu³owy 
ksi¹¿ê, widz¹c lustro, szybko zas³a-
nia twarz rêk¹. Ono samo zaœ pêka 
w u³amku sekundy. Byæ mo¿e dla 
wampira patrzenie na swoje odbicie 
by³oby nie do zniesienia. Ogl¹danie 
swojego wizerunku sprawia, ¿e zdol-
ni jesteœmy zobaczyæ równie¿ swoje 
wnêtrze, oceniæ siebie jako ludzi po-
siadaj¹cych pewien ¿yciorys. Istota, 
jak¹ jest wampir, patrz¹c w lustro mu-
sia³aby równie¿ zobaczyæ z³o, jakie 
pope³ni³a. Zobaczyæ siebie jako upio-
ra zmuszonego ¿erowaæ na ¿yj¹cych, 
przynosz¹cego strach i œmieræ. Lustro 
w pewien magiczny sposób ods³ania 
mroczn¹ naturê wampira, zdejmuje 
mu maskê piêknej i poci¹gaj¹cej isto-
ty. Zagl¹daj¹c w zwierciad³o, upiór 
ten widzi wszystko co go otacza, lecz 
nie siebie. W przestrzeni lustra doko-
nuje siê jego przeznaczenie – wampir 
obraca siê w nicoœæ.
 Ostatnim elementem, obecnym w le-
gendach dotycz¹cych wampirów, jest
opis sposobów uœmiercania tych istot, 
oraz prezentacja swoistych rytua³ów, 
które mia³y chroniæ ¿ywych przed ty-
mi upiorami. Odwo³ajmy siê ponow-
nie do Aleksandra Gieysztora: „Gdy
obyczaj pochówku zw³ok do ziemi 
wypar³ ich kremacjê, a wiêc ju¿ w o-
kresie wspó³istnienia z wierzeniami 
chrzeœciijañskimi, S³owiañszczyzna 
zachodnia i po³udniowa dzieli³a z ca³¹ 
Europą wiarę w wampiryzm i spo-
soby przeciwdzia³ania mu. Epidemia 
zbiorowego strachu z powodu ³añcu-
cha zgonów w rodzinie czy na wsi wy-

wo³ywa³a dzia³ania magiczne wobec 
zw³ok uznanych za niebezpieczne. 
Dokonywano ich przed pochowaniem 
zw³ok lub na wydobytych z grobu: od 
rzucania maku w trumnê i chowania 
jej pod g³azami a¿ do kaleczenia trupa 
i przebijania cia³a lub g³owy ko³kiem 
osinowym lub wielkimi gwoŸdziami”. 
Czynnoœci te mia³y uniemo¿liwiæ 
zmar³emu opuszczenie grobu, a co za 
tym idzie – nêkanie ¿ywych ludzi. 
Praktykowano równie¿ przykuwanie 
zw³ok do dna trumny. Istnia³y rytua³y 
maj¹ce pomóc w znalezieniu grobu 
wampira. Jednym z nich by³o obje-
chanie cmentarza na czarnym ogierze 
przez niewinn¹ dziewczynê lub mło-
dzieñca. Wierzono, ¿e koñ przeskoczy 
wszystkie groby poza kryjówk¹ upio-
ra. Po znalezieniu œpi¹cego wampira 
nale¿a³o go unicestwiæ. Niezawodnym 
sposobem mia³o byæ napchanie mu
ust czosnkiem, odciêcie g³owy i prze-
bicie serca ko³kiem. Spalenie nieczys-
tych zw³ok by³o równie dobr¹ metodą
– wa¿na tu by³a symbolika ognia. 
Pod postaci¹ tego ¿ywio³u Bóg uka-
za³ siê Moj¿eszowi. P³omienie maj¹ 
jednoczeœnie moc oczyszczaj¹c¹ i nisz-
czycielsk¹. Wampir z racji tego, że był
¿ywym zmar³ym, nie posiada³ we-
wnêtrznego ciep³a. Jego cia³o pozo-
stawa³o zimne, byæ mo¿e st¹d bierze 
siê zwi¹zek z wiar¹ w zabójcz¹ dla 
wampira moc ognia. Istota ta, silnie 
zwi¹zana z noc¹, pozbawion¹ s³oñca, 
zimn¹ i przepe³nion¹ ciemnoœci¹, mu-
sia³a byæ wra¿liwa na ¿ar i jasnoœæ, jak¹ 
dawa³ p³omień. 
  Trudno wyjaœniæ niektóre elementy 
obrzêdów, s³u¿¹cych ochronie przed 
wampirami. Powody, dla których czos-
nkowi przypisywano cechy magicz-
ne, równie¿ nie s¹ jasne. W dawnych 
czasach roœliny wykorzystywano w o-
kreœlonych celach ze wzglêdu na ich 
cechy zewnêtrzne, na przyk³ad te o 
¿ó³tej barwie stosowano przeciw żół-
taczce. Prawdopodobne jest wiêc, ¿e 
w legendzie kluczowe znaczenie mia-
³o skojarzenie wygl¹du owoców czos-
nku z zêbami wampira. Sama nazwa 
– „z¹bki czosnku” – równie¿ wydaje 
siê nie byæ bez znaczenia, tym bar-
dziej, ¿e rzeczywiœcie kszta³tem i kolo-
rem do z³udzenia przypominaj¹ one 
zêby. Nieprzyjemny i intensywny za-
pach tej roœliny mia³ równie¿ odstra-
szaæ wampiry. Wieszano pêczki tych 
roœlin w domach, co mia³o chroniæ ich 
mieszkańców przed nawiedzeniem 
przez te istoty. 
  Poza ludowymi sposobami, w³asne 
sposoby walki z wampirami mia³ 
Koœció³. W rytua³ach zwi¹zanych 
z  unicestwianiem demonów wa¿n¹ 
rolê odgrywa³y symbole. Woda œwiê-
cona, naznaczona moc¹ Ducha Świę-
tego, mia³a parzyæ skórê upiora, po-
dobnie jak dotkniêcie krzy¿a i œwiê-
tej hostii. Krzy¿ by³ znakiem mocy 
Bo¿ej, zaœ hostia by³a przemienionym 
cia³em Chrystusa. St¹d wiara chrzeœci-
jan w ich skutecznoœæ w walce z de-
monami. 
  Niektóre Ÿród³a mówi¹ o zabójczej 
dla wampirów sile s³ońca. Dzienne 
œwiat³o sprawia³o, ¿e upiór p³on¹³ i 
zamienia³ siê w proch. Dzieñ prze-
pe³niony blaskiem s³onecznym był
zwi¹zany z postaci¹ Chrystusa, zaœ 
noc, podczas której wampiry mog³y 
¿erowaæ, kojarzona by³a przez Koœ-
ció³ z kultem pogañskich bóstw po-
dziemi i postaci¹ szatana. Sam wam-
pir jest istot¹ nieczyst¹, skazan¹ na 
potêpienie, zaœ istnienie wampiryzmu 
duchowni ³¹czyli z przypadkami sata-
nizmu.


