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Wampiry jako koz³y ofiarne
OPOWIEŒCI O WAMPIRACH (3)

  W czasach inkwizycji koœció³ sku-
tecznie pozbywa³ siê odmieñców, lu-
dzi „innych”, niepoddaj¹cych siê re-
gu³om religijnym i spo³ecznym. In-
noœæ budzi³a lêk, wywo³ywa³a wro-
goœæ, by³a odrzucana i potêpiana. 
Ludzie odznaczaj¹cy siê widocznymi 
ró¿nicami w wygl¹dzie i zachowaniu 
byli zazwyczaj sytuowani poza na-
wiasem spo³ecznym. Pos¹dzano ich o 
uprawianie czarów, pakty z diab³em, 
o bycie potworem, nieludzk¹ istot¹, 
która czyni³a szkodê spo³ecznoœci, w 
której ¿y³a. Jak pisze Anna Budzisz-
-Gromadzka: „Byli zazwyczaj zabijani 
dla dobra œwiata, aby powstrzymaæ 
diabelskie dzia³ania w Królestwie 
Bo¿ym; i dla w³asnego dobra, aby 
przez sw¹ œmieræ w pokucie uchroniæ 
siê przed straszniejszymi nastêpstwa-
mi po œmierci”. Czy dla wampirów 
œmieræ rzeczywiœcie by³a wybawie-
niem? Czy te monstra musia³y zgin¹æ 
z r¹k cz³onków koœcio³a, aby w ten 
sposób zadoœæuczyniæ œwiatu za z³o, 
które wyrz¹dzi³y? Zniszczenie tego, 
co z³e, groŸne - istot bluŸni¹cych bogu 
- wydawa³o siê byæ celem nadrzêd-
nym. Nale¿y siê jednak zastanowiæ, 
czy w grê nie wchodzi³y równie¿ inne 
powody, dla których zaczêto urz¹dzaæ 
polowania na wampiry. 
  W obliczu du¿ego zagro¿enia, ja-
kim by³y ró¿ne epidemie, ludzie sta-
wali siê bezsilni, czêsto tracili wszel-
k¹ wiarê. W obliczu zarazy nawie-
dzaj¹cej nie pojedyncze domy, lecz 
ca³e miasta, potrzebny by³ jakiœ znak, 
choæby drobny promyk nadziei na to, 
¿e uda siê odegnaæ œmieræ. Nale¿a³o 
zrobiæ wszystko, co tylko by³o mo¿-
liwe, aby tylko przetrwaæ, aby piek³o 
szalej¹ce wokó³ usta³o. Rozmaite 
klêski, jak powódŸ, susza, choroba, 
dotyka³y cywilizacje od niepamiêt-
nych czasów. Nie zawsze potrafiono 
znaleŸæ racjonalne wyt³umaczenie 
przyczyn tragedii. W wielu kulturach 
do dziœ zachowa³ siê przes¹d, i¿ ta-
jemnicze i groŸne zjawiska s¹ wyni-
kiem dzia³ania si³ nadprzyrodzonych. 
Ró¿ne kultury w ci¹gu wieków stwo-
rzy³y rytua³y, których odprawienie 
mia³o daæ gwarancjê odczynienia z³a 
nawiedzaj¹cego dan¹ wspólnotê. 
  Jednym ze sposobów na pozbycie 
siê z³a, na przyk³ad w postaci cho-
roby, by³o znalezienie tak zwanego 
koz³a ofiarnego. Istnieje ca³a masa 
obrzêdów zwi¹zanych z ofiar¹, maj¹-
c¹ zabraæ ze sob¹ wszystkie demony
i nieszczêœcia, które nêkaj¹ dan¹ spo-
³ecznoœæ. Pozwolê sobie przytoczyæ 
opis jednego z takich obrzêdów: 
„Gdy epidemia cholery wybucha 
wœród plemion indyjskich Bharów, 
Mallanów i Kurmów, bierze siê kozê 
lub bawo³u – zawsze musi to byæ 
samica i mo¿liwie jak najczarniejsza 
– przywi¹zuje siê jej na grzbiecie 
trochê zbo¿a, goŸdzików, i minii 
w ¿ó³tej szmatce i wypêdza ze wsi. 
Wyprowadza siê zwierzê za granicê 
wsi i nie wolno mu do niej powró-
ciæ. Niekiedy znaczy siê je czerwon¹ 
farb¹ i wypêdza do nastêpnej wioski, 
dok¹d zabiera z sob¹ zarazê” (J.G. 
Frazer, „Kozio³ ofiarny”). Magia by³a 
wiêc jedyn¹ desk¹ ratunku w obliczu 
choroby i wszelkich nieszczêœæ, które 
pojawia³y siê z niewiadomej przyczy-

ny i wobec których ludzie stawali siê 
bezradni. W magicznych obrzêdach 
pok³adano nadziejê; je¿eli wszystko 
inne zawiod³o - czary musia³y wresz-
cie odegnaæ z³o. Wiara ta nie by³a 
czymœ, co mo¿na by logicznie wy-
jaœniæ, czy te¿ zrozumieæ lub wyt³u-
maczyæ w prosty sposób. Nie by³a 
czymœ racjonalnym, ale ludzie w obli-
czu ogromnego zagro¿enia, niezale¿-
nie od stopnia rozwoju ich kultury, 
czepiali siê tej wiary. Kozio³ ofiarny 
w niewyt³umaczalny, magiczny, spo-
sób musia³ zabraæ ze sob¹ zarazê i 
uratowaæ resztê ludnoœci. 
  Koz³em ofiarnym móg³ byæ rów-
nie¿ cz³owiek. Czasem by³a to kobie-
ta, czasem mê¿czyzna lub dziecko. 
Najczêœciej posiadali oni jakieœ ce-
chy, które wyraŸnie wyró¿nia³y ich 
z reszty spo³ecznoœci, na przyk³ad 
dotkniêci byli kalectwem fizycznym 
lub psychicznym. Upoœledzenie takie 
mog³o byæ rozumiane jako piêtno, 
którym bogowie naznaczyli dan¹ 
osobê. Je¿eli zaraza dotyka³a pewn¹ 
wspólnotê, wówczas win¹ za t¹ tra-
gediê obarczano napiêtnowanego, 
innego - a wiêc na pewno groŸnego 
cz³owieka. Dzia³a³ tu prosty schemat: 
przeniesienia na jednostkê nieszczêœ-
cia dotykaj¹cego ca³¹ grupê. Praw-
dziwa przyczyna wybuchu zarazy nie 
by³a znana, ale to przestawa³o byæ 
istotne z chwil¹, gdy znaleziony zosta³ 
kozio³ ofiarny. To on ponosi³ winê za 
gniew bogów i to on musia³ zabraæ ten 
gniew ze sob¹ poprzez wypêdzenie ze 
wspólnoty, lub poprzez swoj¹ œmieræ. 
  Innoœæ budzi³a lêk, powodowa³a nie-
chêæ, odtr¹cenie, a w koñcu przera-
dza³a siê w nienawiœæ, która nakazy-
wała obarczyæ „innego” win¹ za nie-
wyjaœnione nieszczêœcia dotykaj¹ce 
cz³onków danej spo³ecznoœci. Zwy-
czaj odprawiania obrzêdów zwi¹za-
nych z koz³em ofiarnym by³ pewnym 
elementem tradycji. Jednak w Europie 
zabijanie ludzkich koz³ów ofiarnych
bynajmniej nie by³o uwarunkowane 
kulturowo. Ofiar¹ zabobonów móg³ 
paœæ ktoœ ca³kiem niewinny i w ¿aden 
sposób nie zwi¹zany z tajemniczymi
wydarzeniami. W Europie przes¹dy 
i ludzka ciemnota nierzadko bywa³y 
przyczyn¹ œmierci cz³owieka. Jednak 
zabobony dotycz¹ce klêski zarazy ju¿ 
w czasach œredniowiecznych zwi¹za-
ne by³y z wiar¹ w wampiry. Niewąt-
pliwie ludzie ¿yj¹cy w rejonie dotkniê-
tym epidemi¹ znajdowali siê w d³ugo-
trwa³ym stanie lêkowym. Towarzysz¹-
ce temu emocje oraz strach, którego
nie sposób by³o odreagowaæ, wp³ywa-
³y na proces myœlowy. W skrajnej sy-
tuacji, jak¹ by³a klêska zarazy, nietrud-
no by³o zatraciæ zdolnoœæ logicznego 
myœlenia i prawid³owego postrzegania 
rzeczywistoœci. Mo¿na stwierdziæ, ¿e 
szalej¹ca wokó³ choroba przynios³a 
ze sob¹ piek³o, z którego tylko nie-
licznym uda³o siê wydostaæ. Bardzo 
obrazowe s¹ opisy tego piek³a: „Ko³a 
wozów wy³adowanych trupami dud-
ni³y ciê¿ko tocz¹c siê drog¹ do zbio-
rowej mogi³y. Drzwi domów nawie-
dzonych przez plagê znaczy³ czerwo-
ny krzy¿, a chorzy le¿eli bez opieki, 
porzuceni nawet przez lêkaj¹cych siê 
zara¿enia najbli¿szych. Ulice zawalo-
ne by³y cia³ami ludzi martwych i ko-

naj¹cych”. Powszechne przera¿enie, 
bezsilnoœæ i koniecznoœæ ci¹g³ej walki 
o ¿ycie, w koñcu stawa³y siê przyczy-
n¹ gniewu oraz poczucia niesprawied-
liwoœci. Ludzie, nie rozumiej¹c przy-
czyn zarazy, doszukiwali siê w niej 
dzia³ania si³ wy¿szych, bo w koñcu 
tylko moc rozgniewanych bogów 
mog³a sprowadziæ tak wielkie nie-
szczêœcie. Owo nieszczêœcie nie mog³o 
spaœæ na dan¹ wspólnotê bez konkret-
nej przyczyny i t¹ przyczynê nale¿a³o 
niezw³ocznie znaleŸæ. 
  W tym momencie musia³ pojawiæ 
siê kozio³ ofiarny: cz³onek spo³eczeñ-
stwa, który swoimi czynami œci¹gn¹³ 
na wszystkich karê zarazy. Gniew, 
który podczas trwania epidemii stop-
niowo narasta³, teraz móg³ znaleŸæ 
ujœcie. Nienawiœæ i strach, wywo³ane 
przez zarazê, by³y przenoszone na jed-
nostkê – koz³a ofiarnego. Mamy tu do 
czynienia nie z racjonalnym myœle-
niem, lecz z wiar¹ i z poddaniem siê 
dzia³aniu magii. Magia zatem by³a po-
trzebna do tego, aby pozbyæ siê zarazy. 
Kluczow¹ rolê odgrywa tutaj wiara 
ca³ej wspólnoty w si³ê nadprzyrodzo-
n¹, oraz w s³usznoœæ dzia³añ, które 
w normalnych okolicznoœciach zosta-
³yby uznane za bezpodstawne. Magia 
nabiera mocy dopiero wtedy, gdy w ni¹ 
wierzymy. Wierzymy w to, w co wie-
rzyæ chcemy; widzimy to, co chcemy 
widzieæ. W nienormalnej sytuacji 
równie¿ nasze myœlenie staje siê upo-
œledzone, irracjonalne. Ledwie suges-
tia wystarczy³a, aby uwierzyæ w to, 
¿e dana osoba jest kimœ naznaczonym 
z³em, nieczystym, a zatem kimœ nie-
bezpiecznym - wampirem. Rytua³ ode-
gnania z³a poprzez zabicie koz³a, lub
koz³ów ofiarnych by³ œrodkiem osta-
tecznym. Poœwiêcenie jednostek mia-
³o ocaliæ resztê wspólnoty. 
 W takich oto okolicznoœciach wam-
piry, które samym swym istnieniem
bluŸni³y przeciwko œwiêtoœci, stawa³y 
siê idealnymi koz³ami ofiarnymi. To
w³aœnie tym upiornym istotom zaczê-
to przypisywaæ winê za choroby doty-
kaj¹ce ca³e miasta. Wed³ug wielu Ÿró-
de³ wampiry, bêd¹ce ¿ywymi trupami, 
wydziela³y wyj¹tkowo nieprzyjemną
woñ, która by³a kojarzona z morowym
powietrzem wywo³uj¹cym epidemiê. 
Smród czêsto równie¿ by³ uwa¿any za 
zapowiedŸ nadchodz¹cej zarazy. We-
d³ug kronikarza miasto, w którym mia-

³o miejsce podobne wydarzenie, pusto-
sza³o. Wszyscy ludzie, którzy zdo³ali 
prze¿yæ pierwsz¹ falê zarazy, uciekli, 
pozostawiaj¹c swoje siedziby. Zostali
jedynie dwaj odwa¿ni m³odzi mê¿-
czyŸni, którzy pod¹¿ali œladem upiora 
a¿ do jego grobu. Œciêli mu g³owê i 
spalili zw³oki na stosie. Te czynnoœci 
póŸniej sta³y siê podstawowym ele-
mentem rytua³u zabijania wampira. 
W opowieœci tej odnajdujemy element 
uzdrawiaj¹cego dzia³ania p³omienia, 
którego symbolikê omówi³am w po-
przednim rozdziale. Ogieñ we wszyst-
kich Ÿród³ach dotycz¹cych wampirów 
mia³ moc unicestwiania tych upiorów. 
Przez to stawa³ siê ¿ywio³em magicz-
nym, oczyszczaj¹cym, lub wrêcz wy-
ja³awiaj¹cym z³o. Zaraza opisana 
przez Williama z Newburgha zaczê³a 
s³abn¹æ dopiero po spaleniu upiora 
i jednoczesnym oczyszczeniu powie-
trza skalanego przez wampira. 
 Wampir w opisanej historii jest koz-
³em ofiarnym, niezaprzeczalnie win-
nym wybuchu epidemii. Historyk u-
zna³ równie¿ za konieczne nazwanie
upiora rozpustnikiem, jakby jego nie-
moralny sposób ¿ycia by³ równie¿ 
powodem, dla którego dan¹ wspól-

notê dotknê³a epidemia. Wystêpuje tu 
element wiary w z³amanie tabu, w tym 
przypadku moralnego, jako przyczy-
ny kary, spotykaj¹cej tutaj zarówno 
jednostkê jak i ca³¹ spo³ecznoœæ.
  Niektórzy pod wp³ywem zbiorowej 
histerii zaczynali s³yszeæ na cmenta-
rzu mlaskanie dochodz¹ce z grobów. 
„Wierzono niezbicie – pisze J. Sebes-
ta – ¿e niektórzy zmarli, ss¹c w grobie 
w³asn¹ krew, przyczyniaj¹ siê do po-
wolnego zaniku ¿ycia u swych krew-
nych. Tym t³umaczono sobie odejœcie 
któregoœ z cz³onków rodziny niebosz-
czyka tu¿ po niedawnym pogrzebie, a 
tak¿e nag³y wybuch epidemii”. Gry-
zienie lub ssanie w grobie, g³êboko
w ziemi, mog³o odbijaæ siê echem na 
powierzchni. Wierzono, ¿e wywo³y-
wa³o ono klêski, morowe powietrze 
zapowiadaj¹ce zarazê, lub inne śmier-
cionoœne tragedie nawiedzaj¹ce domy. 
Faktem jest jednak, ¿e wampiryzm i 
epidemie wystêpowa³y w tym samym 
czasie. Jednak to nie wampiry powo-
dowa³y zarazê, lecz raczej atmosfera
zagro¿enia, towarzysz¹ca epidemii, 
sprzyja wybuchom panicznego lêku 
przed tymi upiorami.
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