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 Choæ niektóre Ÿród³a podaj¹ sprzecz-
ne informacje, podczas czytania teks-
tów o wampirze wy³ania siê doœæ spój-
ny obraz drapie¿nika pod wieloma 
wzglêdami bliskiego idea³owi. Obraz 
przedstawiciela gatunku, który móg³-
by byæ kolejnym osi¹gniêciem ewo-
lucji. Móg³by byæ, lecz nim nie jest, 
bo to jedynie legenda. A jednak na-
wet w czasach obecnych s¹ osoby, 
które niez³omnie wierz¹ w istnienie 
wampirów. 
  Chc¹c przybli¿yæ siê do wyjaœnienia 
Ÿróde³ legendy o istnieniu wampirów, 
nie nale¿y zapominaæ o wszystkich 
„pu³apkach” umys³u ludzkiego.  Nie 
mo¿na zaprzeczyæ, ¿e w ka¿dym spo-
³eczeñstwie zdarza³y siê osoby dot-
kniête ró¿nego rodzaju zaburzeniami 
psychicznymi. W odleg³ych czasach, 
kiedy wiedza o ludzkim ciele i umyœle 
by³a znikoma, nietypowe, dziwne 
zachowanie musia³o wzbudzaæ lêk. 
Obecne w kulturze europejskiej mity, 
legendy, czy historie powtarzane
wœród cz³onków danej grupy spo³ecz-
nej, wywiera³y bardzo silny wp³yw 
na wiarê w zjawiska nadprzyrodzone, 
a zw³aszcza na obecnoœæ na ziemi 
istot nadnaturalnych. Innoœæ zawsze 
wzbudza³a lêk, zw³aszcza innoœæ dru-
giego cz³owieka. Czy nie jest prawdo-
podobne, ¿e osoba dotkniêta chorob¹ 
psychiczn¹, wykazuj¹ca zachowania 
podobne do zachowañ wampirów z 
legend, mog³a byæ pos¹dzona o bycie 
jednym z nich?
 Przez ostatnie kilkadziesi¹t lat nauka 
wyodrêbnia³a i przeciwstawia³a sobie 
ró¿ne modele rozumienia etiologii 
zaburzeñ psychicznych. W modelu, 
zwanym „biologicznym”, traktuje siê 
zaburzenia psychiczne jako wynik 
anomalii b¹dŸ zmian w budowie i 
funkcjach mózgu. S¹ one uwarun-
kowane genetycznie, wrodzone lub 
nabyte - np. w wyniku urazów b¹dŸ 
chorób. Wrodzone czynniki, które s¹ 
w³aœciwe dla danego organizmu, s¹
okreœlane, jako endogenne, czyli 
wewn¹trzpochodne i wi¹zane by³y 
z wrodzonymi predyspozycjami ust-
roju. Zaburzenie endogenne znaczy-
³o, ¿e choroba ma bli¿ej nieokreœlone, 
ale biologiczne pochodzenie. Niektóre 
zaburzenia psychiczne z pewnoœci¹ 
mo¿na uznaæ za dziedziczne. Nale¿y 
wiêc postawiæ sobie pytanie: czy jest 
mo¿liwe, aby cz³onkowie danej spo-
³ecznoœci mogli odbieraæ zachowania 
osoby cierpi¹cej na zaburzenie psy-
chiczne jako przejaw wampiryzmu? 
Do dzisiaj ludzie ¿yj¹cy na terenach 
wiejskich bywaj¹ bardzo zabobonni. 
Mity i najró¿niejsze legendy, równie¿ 
makabrycznej treœci, by³y i s¹ powta-
rzane w gronie rodzinnym, lub pod-
czas spotkañ. U ludzi nieposiada-
j¹cych rozleg³ej wiedzy opowieœci 
te musia³y podsycaæ lêk i pobudzaæ 
wyobraŸniê. 
  Poznanie drugiej osoby jest niemo¿-
liwe, a jednak wci¹¿ próbujemy, w ta-
ki czy inny sposób, dociekaæ prawdy 
o innych cz³onkach grupy spo³ecznej. 
Staramy siê zw³aszcza wtedy, gdy 
obserwujemy u drugiego cz³owieka 
innoœæ wygl¹du i zachowañ; odmien-
noœæ, wobec której nie mo¿emy po-
zostaæ obojêtni. St¹d te¿ rodzi siê ludz-

ka potrzeba opisywania i porz¹dko-
wania opisywanych zjawisk oraz pro-
cesów zachodz¹cych w œwiecie, który 
nas otacza. Pisze Antoni Kêpiñski: 
„Dlatego cz³owiek ju¿ od najm³od-
szych lat stara siê klasyfikowaæ ota-
czaj¹cych siebie ludzi, by móc z miej-
sca do nich siê zbli¿aæ lub od nich 
uciekaæ. Ju¿ niemowlê do jednych 
osób wyci¹ga r¹czki i siê uœmiecha, 
a przed innymi w strachu siê cofa i 
krzyczy”. Osoby zaburzone psychicz-
nie, zachowuj¹ce siê dziwnie, a do 
tego wykazuj¹ce wyraŸnie anomalia 
w budowie fizycznej, wzbudza³y i do 
dziœ wzbudzaj¹ zarówno ciekawoœæ, 
jak i lêk. Ludzi, których cechy nie po- 
zwala³y na to aby ich poznaæ, sklasy-
fikowaæ i zaakceptowaæ, ³atwiej by³o
dopasowaæ do obrazu postaci z legend.
Postaci tajemniczych i groŸnych, któ-
rych istnienie by³o wynikiem dzia³a-
nia si³ nadprzyrodzonych. Nietrudno 
wyobraziæ sobie, ¿e cz³owiek posia-
daj¹cy nietypowe cechy wygl¹du, np.
d³u¿sze ni¿ ogó³ spo³ecznoœci zêby, 
do tego zachowuj¹cy siê agresywnie, 
móg³ byæ uwa¿any za tak¹ w³aœnie 
nadnaturaln¹ istotê, jak¹ jest wampir. 
Innego wyjaœnienia prawdopodobnie 
nie potrafiono - lub nie chciano - zna-
leŸæ. Bardzo ³atwe okazuje siê znajdo-
wanie mrocznego pierwiastka „z³a” 
u jednostki wyraŸnie odstaj¹cej od
reszty spo³ecznoœci. Jest to w ka¿dym 
razie znacznie ³atwiejsze, ni¿ próba 
zrozumienia i poznania przyczyn jej
innoœci, nie mówi¹c o akceptacji.
  Na pocz¹tku XX wieku, klasyfiku-
j¹c rodzaje psychopatii i typy osobo-
woœci, lekarze w pierwszej kolejnoœci 
zwracali uwagê na cechy, które nie 
mieœci³y siê w aktualnych normach. 
„Stopieñ dziwactwa – to znowu s³owa 
Antoniego Kêpiñskiego - stanowi³ 
g³ówne kryterium klasyfikacyjne. By³a 
to jeszcze epoka, w której normy i
wzory spo³eczne twardo siê utrzymy-
wa³y, nie mo¿na ich by³o bezkarnie 
³amaæ. Wszelkie próby innego ¿ycia, 
nie mieszcz¹cego siê w obrazie norm 
spo³ecznych, dzia³a³y na otoczenie 
szokuj¹co, cz³owiek taki zyskiwa³ 
sobie etykietê psychopaty”. Je¿eli 
jeszcze na pocz¹tku XX wieku innoœæ 
by³a czymœ a¿ tak nieakceptowanym 
i wzbudzaj¹cym podejrzenia, ³atwo 
mo¿na sobie wyobraziæ, jak negatyw-
nie by³a odbierana we wczeœniej-
szych epokach. Cz³owiek móg³ zo-
staæ pos¹dzony o bycie wampirem, 
gdy¿ przejawia³ cechy niemieszcz¹ce 
siê w uznawanych normach - cechy 
niepo¿¹dane, odpychaj¹ce, a nawet 
niebezpieczne. Cechy, które w wyni-
ku ró¿nych zdarzeñ mog³y zostaæ 
skojarzone z opisami zachowaæ legen-
darnych wampirów. Cz³owiek chc¹cy 
¿yæ inaczej ni¿ reszta spo³ecznoœci, 
odczuwaj¹cy przymus wewnêtrzny 
nakazuj¹cy mu okreœlone zachowa-
nie, niepasuj¹ce do obowi¹zuj¹cych 
norm, by³ nara¿ony na odrzucenie. 
  Obecnie innoœæ zachowañ wyjaœnia-
j¹ miêdzy innymi teorie powstawania 
zaburzeñ psychicznych, które okreœla-
j¹ je jako „psychospo³eczne”. W psy-
choanalizie za podstawê Ÿróde³ za-
burzeñ psychicznych uznaje siê we-
wnêtrzne konflikty psychiczne, które 

s¹ wyrazem konfrontacji pierwotnych 
instynktów z opiekunami z dzieciñ-
stwa. W czasach œredniowiecza szcze-
gólnie mocny wp³yw na ¿ycie ludzi 
mia³ Koœció³ i wiara katolicka. Strach 
przed szatanem i jego wp³ywem by³ 
obecny w ¿yciu codziennym. Dziwne 
sny, fantazje i nawracaj¹ce myœli o de-
monach, przed którymi przestrzega³ 
kler, mog³y powodowaæ zrodzenie siê 
nieuzasadnionego lêku, a nawet obse-
sji na punkcie okreœlonych zachowañ. 
Cz³owiek zaburzony psychicznie, 
targany wewnêtrznymi konfliktami, 
nierozumiej¹cy siebie i swoich za-
chowañ, nad którymi nie potrafi³ za-
panowaæ, móg³ budziæ lêk wœród in-
nych ludzi. 
   Czy w œredniowieczu znany by³ 
taki obraz wampira, jaki funkcjonuje 
obecnie? Wszystkie legendy i mity, 
dotycz¹ce wampiryzmu, powstawa³y 
i zmienia³y siê z up³ywem czasu. Po-
staæ wampira, z wszystkimi jego ce-
chami jakie znamy w czasach wspó³-
czesnych, uwyraŸni³a siê w XX wieku. 
Jednak - pomimo ogromnego postêpu 
nauki - osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi, których nie potrafiono po-
j¹æ, wœród cz³onków danej wspólnoty 
czêœciej budzi³y lêk i niechêæ, ni¿ chêæ 
pomocy czy zrozumienia. Je¿eli dany 
cz³owiek na skutek nierozpoznanej 
choroby psychicznej wykazywa³ za-
burzenia zachowañ podobne do za-
chowañ mitycznego wampira, nie-
trudno by³o uwierzyæ, ¿e jest nim 
naprawdê. Nale¿y zdaæ sobie sprawê, 
¿e wiara w istnienie istot zwanych 
wampirami by³a w nadzwyczaj real-
na i budzi³a realne obawy. Je¿eli ktoœ 
w na skutek choroby psychicznej wy-
kazywa³ nadmierne zainteresowanie
wanie krwi¹, przejawia³ niechêæ do 
wychodzenia z domu w ci¹gu dnia, 
nie spo¿ywa³ czosnku, by³ agresywny 
w stosunku do osób duchownych - 
wówczas bardzo ³atwo mo¿na by³o
powi¹zaæ zachowanie takiego, byæ 
mo¿e zaburzonego psychicznie cz³o-
wieka, z wampiryzmem. Z pewnoœci¹ 
budzi³o to du¿¹ nieufnoœæ i lêk, nawet 
wœród najbli¿szej rodziny. 
  Aby zrozumieæ innoœæ osoby podej-
rzewanej o bycie wampirem, nale¿y 
najpierw próbowaæ wyjaœniæ, co by³o 
powodem budz¹cej strach innoœci. 
Trzeba zanalizowaæ przyczyny zabu-
rzeñ psychicznych które sprawia³y, 
¿e zachowanie danej kobiety czy mê¿-
czyzny mog³o byæ kojarzone z za-
chowaniem charakterystycznym dla 
wampira. W mojej pracy postaram siê 
przytoczyæ wyraziste przyk³ady cho-
rób i zmian psychicznych, których 
wp³yw móg³ wyzwalaæ u cz³owieka 
reakcje podobne do zachowañ mi-

tycznego wampira. Jedn¹ z takich do-
legliwoœci mog³y byæ ró¿nego ro-
dzaju omamy i halucynacje. Omamy 
wzrokowe mog¹ mieæ charakter pros-
ty – b³êdne postrzeganie œwiat³a, np. 
cienie, b³yski, lub bardziej z³o¿one. 
Te ostatnie powoduj¹ b³êdne postrze-
ganie obserwowanych scen, postaci, 
przedmiotów i ich cech. Nie mo¿na 
wykluczyæ istnienia w dawnych cza-
sach osób cierpi¹cych na ró¿nego ro-
dzaju halucynacje. Omamy wzroko-
we mog³y powodowaæ u chorego 
b³êdne postrzeganie przedmiotów, ta-
kich jak krzy¿, g³ówki czosnku, lub
substancji takich jak krew. Z kolei 
omamy wêchowe tym bardziej mo-
g³y powodowaæ u cierpi¹cego na nie 
cz³owieka niechêæ do czosnku, w wy-
niku jego odpychaj¹cego, urojonego 
zapachu, lub odwrotnie – powodowaæ, 
¿e krew mia³a zapach przyjemny, 
wrêcz zachêcaj¹cy. Tak¿e omamy 
smakowe mog³y wp³ywaæ na zacho-
wanie danego cz³owieka i sprawiaæ, 
¿e substancje takie jak krew mia³y dla 
niego smak przyjemny, wzbudzaj¹cy 
³aknienie. Jednak nie tylko zachowa-
nie takiej osoby mog³o wp³ywaæ na 
pos¹dzenie jej o wampiryzm. Cz³o-
wiek cierpi¹cy na halucynacje móg³ 
w ich wyniku, postrzegaæ jak¹œ osobê 
jako potencjalnego wampira, a je¿eli 
dodatkowo by³ to ktoœ znacz¹cy, to 
jego opinia nie mog³a pozostaæ obo-
jêtna dla reszty grupy spo³ecznej. 
  To nie jedyny przyk³ad zaburzenia 
psychicznego, który móg³ mieæ wp³yw 
na ocenê rzeczywistoœci oraz wyci¹-
ganie b³êdnych wniosków z obserwa-
cji innych ludzi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
istnieje wiele przyczyn nieprawid³o-
wego toku rozumowania. Wœród ró¿-
nych rodzajów myœlenia zale¿nych 
od jego treœci mo¿emy oto spotkaæ siê 
z myœleniem magicznym (kataty-
micznym) i symbolicznym, nadaj¹-
cym szczególne znaczenie okreœlo-
nym treœciom myœlowym. Ten rodzaj 
myœlenia jest powszechny w kulturach 
mniej rozwiniêtych, np. w kulturze 
Indian, czy te¿ plemion afrykañskich. 
Jednak myœlenie magiczne by³o i jest 
nadal obecne w kulturach krajów 
Europy i ca³ego œwiata. Ani religia, 
ani tym bardziej nauka nie zdo³a³y 
zniszczyæ zakorzenionych od wieków 
lêków, zabobonów i irracjonalnych 
przes¹dów, a tak¿e wiary w moc ró¿-
nych rytua³ów, gestów, czy te¿ w wy-
j¹tkowoœæ niektórych zjawisk przy-
rodniczych. Myœlenie magiczne jest  
do pewnego stopnia trwa³ym elemen-
tem ¿ycia codziennego; ale jest rów-
nie¿ uznawane za rodzaj zaburzenia 
w procesach rozumowania. Myœlenie 
magiczne jest powi¹zane z myœleniem 

symbolicznym i polega na nadawaniu 
wydarzeniom, przedmiotom, znakom 
czy funkcjom poznawczym szczegól-
nego znaczenia. Ta definicja mówi o 
myœleniu magicznym jako o sposobie 
rozumowania osoby chorej. A jednak 
taka w³aœnie magia jest powszechnie 
obecna w wielu codziennych czyn-
noœciach tzw. zwyk³ych ludzi; pros-
tym przyk³adem jest zwyczaj „odpu-
kiwania w niemalowane”, co ma za-
pobiec nieszczêœliwym zdarzeniom. 
Oto przes¹d zupe³nie nieuzasadniony 
logik¹ myœlenia, ani dowodem nau-
kowym. A jednak znaczna grupa lu-
dzi wci¹¿ weñ wierzy, pomimo tego, 
¿e tak naprawdê gest „pukania w nie-
malowane” jest w³aœnie gestem ma-
gicznym, nie zaœ czynnoœci¹ racjo-
naln¹. 
  Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e myœ-
lenie o pewnych czynnoœciach, zda-
rzeniach, czy zachowaniach by³o i 
jest uwarunkowane kulturowo. Wiara
w magiê i istnienie istot magicznych 
by³a dawniej znacznie bardziej silna 
ni¿ obecnie, i bynajmniej nie by³a
czymœ wyj¹tkowym lub niew³aœci-
wym. „Magia – stwierdza A. Budzisz-
-Gromadzka – istnieje od niepamiêt-
nych czasów. Oznacza dokonywanie 
rzeczy niemo¿liwych z punktu widze-
nia praw natury, dziêki kontaktowi 
z ponadludzkimi, duchowymi moca-
mi.(…) Nie znamy ani jednego okre-
su w dziejach ludzkoœci, ani takiej 
kultury i cywilizacji, które by³yby 
wolne od magii. Magia by³a – i do 
pewnego stopnia wci¹¿ jest – po-
wszechnym, kulturowym i spo³ecz-
nym zjawiskiem”. Je¿eli weŸmie siê 
to pod uwagê, wówczas wiara w ist-
nienie wampirów - i podejrzewanie 
cz³onka grupy spo³ecznej o bycie 
jednym z nich - przestaje dziwiæ. 
W œwiecie dookolnym ma miejsce 
wiele zjawisk, których nawet teraz, 
przy obecnym poziomie nauki, nie 
jesteœmy w stanie wyt³umaczyæ. Nie-
mo¿noœæ zaklasyfikowania, opisania, 
zanalizowania czegoœ bywa dla przed-
stawicieli gatunku ludzkiego Ÿród³em 
gniewu, poczucia bezsilnoœci i ma³oœ-
ci; a najbardziej chyba - Ÿród³em lêku. 
To lêk jest uczuciem pierwotnym, 
którego doznawali nasi przodkowie 
patrz¹c na ogieñ wywo³any uderze-
niem pioruna i nie umiej¹c w ¿aden 
sposób ogarn¹æ tego zjawiska. Czy 
dzisiaj - czytaj¹c, ogl¹daj¹c, odbieraj¹c 
ró¿ne wiadomoœci - jesteœmy w stanie 
powiedzieæ, ¿e rozumiemy w pe³ni to, 
co zewsz¹d do nas dociera? Czy jes-
teœmy w stanie zrozumieæ chorobê 
psychiczn¹, ludzi ni¹ dotkniêtych, lu-
dzi innych od nas, czasem odpycha-
j¹cych, a czêsto budz¹cych niechêæ? 
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