


To, że jestem wampirem, nie czyni mnie wcieleniem 
zła. Nigdy nie skrzywdziłabym celowo żadnego 

człowieka tylko po to, by zdobyć jego krew. Ani z żadne-
go innego powodu.

Staram się raczej znajdować dawców, którzy różnymi 
sposobami dobrowolnie oddają mi swoją krew. Jeżeli nie 
życzą sobie, bym ich gryzła, używam sterylnego lancetu.  
Z niewielkiej rany zazwyczaj uchodzi zaledwie kilka 
kropli krwi, ale już taka ilość jest dla mnie wystarczają-
ca. W ten sposób oszczędzam dawcom bólu.

My, wampiry, nie jesteśmy złymi ludźmi – chcę, by 
wszyscy o tym wiedzieli i dlatego zgodziłam się na wy-
drukowanie niniejszego listu.

Wampirzyca paulina
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7

WsTĘp

Jest 3.00 nad ranem. Pewna dziewczyna, nie wiedząc 
właściwie, dlaczego się obudziła, przewraca się na 

drugi bok i próbuje ponownie zasnąć. Jednak to się nie 
udaje. Czuje się, jakby była sparaliżowana. Przytłacza ją 
dziwna cisza, pokój wydaje się obcy; właściwie, gdyby 
nie znajome przedmioty, mogłaby przysiąc, że znajduje 
się w nieznanym miejscu. Ogarnia ją strach oraz prze-
czucie, że coś jej zagraża.

Na korytarzu rozlegają się przytłumione odgłosy kro-
ków, a w miarę, jak stają się coraz głośniejsze, dziewczy-
nie zaczyna się kręcić w głowie. Bliżej, jeszcze bliżej… 
Nagle odgłosy cichną. Cokolwiek chodziło po korytarzu, 
teraz stoi tuż przed drzwiami.

W nogach łóżka pojawia się znikąd ciemna postać. 
Zbliża się do dziewczyny niczym mgła. Pochyla się. Jest 
ciężka – tak ciężka, że zdaje się niemalże przygniatać 
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dziewczynę, której klatka piersiowa z trudem unosi się 
w górę i opada, próbując dotrzymać kroku łomoczącemu 
ze strachu sercu.

Dziewczyna chce krzyknąć, lecz z jej ust nie wydoby-
wa się żaden dźwięk. Para czerwonych, płonących oczu 
wyłania się z mroku tuż nad nią. Ciężar, brak tchu, po-
tem uczucie spadania…

Po chwili wszystko znika, a przerażona dziewczyna 
wyskakuje z łóżka. Rozgląda się, lecz pokój znów wyglą-
da normalnie. Czuje wielkie znużenie, które przykuwa jej 
głowę do poduszki. Po chwili jakoś udaje jej się zasnąć.

„Oto na ziemi istoty żyją, które wampirami zwą”1. Tymi 
słowami doktor Van Helsing rozpoczął swój wykład 
o potędze nieumarłych w powieści pt. „Dracula”. Ale 
oczywiście tego typu książki to fikcja, prawda?

Cóż, ta powieść jest fikcją. Nawet jeśli Wład Drakula 
istniał naprawdę, nie ma żadnych dowodów na to, że był 
on nieumarłym stworzeniem nocy. Istnieją jednak praw-
dziwe wampiry, które nie zawsze wyglądają tak, jak lu-
dzie je sobie wyobrażają.

Na stronach niniejszej publikacji przyjrzymy się po-
szczególnym znanym rodzajom wampirów i odkryje-
my ukrytą – to znaczy okultystyczną – prawdę o nich. 
Usiądźcie więc wygodnie w swoim ulubionym fotelu 
i przygotujcie się na opowieść o faktach, które wielu lu-
dzi uważa za fikcję…

1 „Dracula”, Bram Stoker, przeł. z j. ang. Marek Król, Zielona Sowa, 2005, Warszawa 
(przyp. tłum.). 
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rOzdziaŁ 6

OcHrOna przEd 
KrWiOpiJcami

Do tej pory nie dowiedliśmy jednoznacznie istnienia 
nieśmiertelnych krwiopijców. Dlaczego więc za-

mieszczam tu niniejszy rozdział? Cóż, nie ma też dowo-
dów na to, że nieśmiertelne wampiry nie istnieją, praw-
da? Lecz nie na tym chciałem się skupić. W pierwszej 
części tego rozdziału omówię metody ochrony przed 
wampiryzmem oraz sposoby zabijania nieumarłych zna-
ne z przekazów folklorystycznych. Opisy tych metod 
będą krótkie z uwagi na to, że prawdopodobnie żaden 
z czytelników nie stanie nigdy twarzą w twarz z praw-
dziwym wampirem. Moim celem jest jedynie ukazanie 
dawnych wierzeń z całego świata dotyczących ochrony 
przed wampirami. Za każdym razem więcej uwagi po-
święcę okultystycznej randze opisywanych metod, gdyż 
przede wszystkim interesuje mnie ustalenie, czy w le-
gendach może kryć się ziarno ezoterycznej prawdy.
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Gdy podkreśliłem, że spotkanie prawdziwego wam-
pira należy do rzadkości, wielu czytelników na pew-
no odetchnęło z ulgą, choć niektórzy mogli poczuć się 
lekko zawiedzeni. Kilka następnych linijek napisałem 
z myślą o tych ostatnich. Jak przekonaliśmy się w po-
przednim rozdziale, ludzie rozczarowani stwierdze-
niem, że nieśmiertelni krwiopijcy nie istnieją, mogą 
być osobami, które same praktykują picie krwi. Jeżeli 
kiedykolwiek rozważaliście swoje uczestnictwo w tej 
niebezpiecznej praktyce zarówno przy oddawaniu, 
jak i spożywaniu krwi, przeczytajcie uważnie ostatnią 
część niniejszego rozdziału. Chociaż opisane w dalszej 
części wiadomości pochodzące z przekazów ludowych 
mogą wam się nigdy nie przydać, niewykluczone, że 
prawdziwe informacje z końca rozdziału mogą ocalić 
komuś życie.

unicEsTWianiE niEumarŁycH
Wampiry są prawdziwe.

To zdanie wypowiedziane w niemalże każdym języku, 
prawie we wszystkich krajach i w każdym momencie hi-
storii nie narazi osoby wygłaszającej je na śmieszność. 
Wiele osób może się z tym nie zgodzić, lecz zapewne 
w każdym środowisku znajdzie się choć jeden człowiek, 
który w to wierzy. Ludzie należący do tej samej kultu-
ry i pochodzący z jednego kraju, którzy uznają istnienie 
nieumarłych, zazwyczaj mają podobne wyobrażenie na 
temat mocy posiadanych przez wampiry oraz sposobów 
ich unicestwiania.

Zajmiemy się teraz właśnie takimi powszechnymi opi-
niami, zaczynając od najpopularniejszych form zabijania 
nieśmiertelnych krwiopijców, kończąc zaś na metodach 
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powstrzymywania ich przed odrodzeniem. Omówię też 
kilka sposobów utrzymywania wampirów z dala od was 
i waszych domów.

Pamiętajcie, że wiele folklorystycznych sposobów 
przeciwdziałania atakom wampirów znalazło odzwier-
ciedlenie w beletrystyce. Zacznijmy przegląd tych metod 
od najbardziej znanych.

drEWniany KOŁEK
Przebicie drewnianym kołkiem jest z pewnością naj-
bardziej rozpowszechnioną w powieściach formą zabi-
cia wampira (nie licząc działania Słońca, ale nie mamy 
na nie wpływu). W Europie był to (i zapewne nadal 
jest) najpewniejszy sposób unicestwienia nieumarłego. 
Niewielu ludzi wątpi, że przebicie zaostrzonym drew-
nianym kołkiem serca wampira gwarantuje zabicie go. 
Niewielu też wie, dlaczego ta metoda jest tak skuteczna.

Przede wszystkim pamiętajmy, że wampir to człowiek, 
który w jakiś sposób został na nowo powołany do ży-
cia. W jaki sposób funkcjonuje ciało wampira? Czy jeśli 
strawi ono krew, czy krąży ona potem w jego żyłach? Czy 
serce nieumarłego może bić? Gdyby tak było, wbicie 
kołka w ten narząd pozbawiłoby go możliwości funkcjo-
nowania. Z pewnością z tego powodu zaczęto stosować 
tę metodę. Inne teorie związane z tym tematem omówię 
w części zatytułowanej „Pozbawienie serca”.

Kolejny pogląd, zaproponowany przez wampirologa 
i pisarza Raymonda T. McNally’ego, w inny sposób wyja-
śnia wierzenia łowców stosujących przebijanie kołkiem. 
Według tego badacza łowcy wierzyli, że moc tej metody 
nie pochodzi z samego kołka, lecz z ziemi. Przebijając 
kołkiem zwłoki i dno trumny oraz wbijając go w ziemię 
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pod trumną, łowca mógł skutecznie połączyć ciało wam-
pira z ziemią, co powodowało rozkład ciała.

Prostsza wersja tego wyjaśnienia popierana przez wielu 
folklorystów i wampirologów głosi, że kołek miał po pro-
stu za zadanie przytrzymać wampira w miejscu, by ten 
nie mógł już wstać. Należało to zrobić tak, by kołek prze-
bił klatkę piersiową zwłok, trumnę i wbił się w ziemię. 

Jeżeli w dawnych czasach wierzono, że kołek jedynie 
unieruchamia umarłego, nie zabijając go, prawdopodob-
nie dlatego często stosowano dodatkowo inne sposoby 
walki z nieumarłymi. Oto jeden z nich.

ŚcinaniE GŁOWy
Specjaliści od efektów specjalnych z Hollywood lubią tę 
metodę i chętnie ją popularyzują w obecnych czasach. 
W przeszłości również często ją stosowano. Ludzie ści-
nający głowy nieumarłym wierzyli, że w ten sposób unie-
możliwiają im powstanie z grobu. Dlaczego tak sądzono?

Łowcy wampirów z dawnych czasów uważali, że świa-
domość człowieka ulokowana jest w jego głowie. W koń-
cu ta część ciała odpowiada za większość procesów od-
bierania bodźców czuciowych. Dlatego też nawet jeśli 
pozbawienie wampira głowy nie zabijało go (tajemnice 
życia grobowego były przecież niezbadane, zwłaszcza dla 
dawnych łowców), stwór nie mógł ścigać żywych ludzi 
pozbawiony wzroku, słuchu i zapachu swych ofiar. Czę-
sto ściętą głowę układano przy stopach w trumnie, by 
dodatkowo uniemożliwić wampirowi powstanie z niej.

Nawet jeśli folklor wampirystyczny z wielu krajów za-
wiera wzmianki o ścinaniu głów nieumarłym, nie wszy-
scy łowcy czuli, że za pomocą tej metody skutecznie 
uśmiercili wampira. Powszechną praktyką, oprócz ukła-
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dania głowy przy stopach, było układanie jej nad szyją, 
lecz tyłem do klatki piersiowej. Wierzono, że nawet jeśli 
wampirowi uda się ponownie wstać z grobu, nie będzie 
wiedział, gdzie iść (najwidoczniej nikomu nie przyszło 
do głowy, że wampir może chodzić tyłem).

Wróćmy do wspomnianego poglądu, że świadomość 
mieści się w głowie. Dlaczego zatem łowcy sądzili, że 
wampiry mogą żyć dalej nawet po ścięciu ich głowy? Praw-
dopodobnie wierzono, że pozbawienie nadprzyrodzonej 
istoty głowy nie zabija jej świadomości, tak jak fizyczna 
śmierć wampira nie gwarantuje, że nie wróci on na zie-
mię. Dekapitacja była uważana za przeszkodę dla wam-
pira. By zapewnić sobie stuprocentowe bezpieczeństwo, 
łowcy często stosowali dodatkowe środki ostrożności.

palEniE
Wampiry często uważane były za ciała ożywione za spra-
wą demonicznej mocy, dlatego logiczną formą ich uni-
cestwienia wydawało się palenie ich ciał. Szczątki od-
dzielano od siebie i grzebano, niekiedy też wrzucano do 
bieżącej wody, by płynęły z jej nurtem. Wszystko po to, 
by zniszczyć ciało tak, by nie mogło być ponownie opę-
tane przez złe moce.

(Zanim przejdziemy dalej, krótkie wyjaśnienie z mojej 
strony: w wielu publikacjach znajdziecie wzmianki o pa-
leniu wampirów na stosach i o ich „prochach”. Nie jest 
to precyzyjne określenie, gdyż temperatura potrzebna do 
przeprowadzenia współczesnych procesów kremacji jest 
o wiele wyższa niż ta, którą można uzyskać przez roz-
palenie zwykłego ogniska. Nie będę jednak zagłębiał się 
w szczegółowe opisy fragmentów kości i innych niespa-
lonych szczątków – to zbyt makabryczny temat, nawet 
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jak na książkę o wampirach. Przyjmijmy zatem, że spa-
lone ciała wampirów nie były prochami, więc nie mogły 
być rozniesione przez wiatr).

Uważa się, że proces palenia ciała ma na celu nie tyl-
ko jego fizyczne unicestwienie. W okultyzmie panuje 
powszechna opinia, że palenie wyzwala mistyczną moc, 
esencję lub siłę. Niektóre rośliny i zioła pali się jako ka-
dzidła, by osiągnąć magiczne cele. Z podobnego powodu 
pali się świece. Istnieje wiele rytuałów, podczas których 
wykorzystuje się proces palenia jako wyzwolenie pewnej 
energii, lecz nie one są tematem niniejszej książki (zain-
teresowanych odsyłam do publikacji o magii i mistycy-
zmie uwzględnionych w bibliografii). Na potrzeby nasze-
go studium wampiryzmu powiem tylko, że palenie ciała 
wampira prawdopodobnie z wielu względów uznawane 
było za skuteczną metodę unicestwienia go.

pOzBaWiEniE sErca
Ta technika nie była stosowana tak często, jak poprzed-
nie, lecz niekiedy towarzyszyła innym metodom. Pozba-
wianie wampira serca stanowiło logiczną alternatywę 
przebijania kołkiem lub ścinania głowy (w zależności 
od wierzeń danej kultury). Serce utrzymuje ludzi przy 
życiu, gdyż pompuje krew. Czy tak samo działa u nie-
umarłych? Przedstawiciele kultur, w których wycinano 
wampirom serca, wierzyli, że tak właśnie jest.

Jak przekonaliście się w rozdziale 3. w opowieści 
o wampirze z greckiego miasteczka Pyrgos, niekiedy 
przedmiot największego lęku danej społeczności sta-
je się realny. W Pyrgos widziano, jak po otwarciu klat-
ki piersiowej vrykolaka jego serce wciąż biło. Tamtejsza 
ludność uważała, że należy pozbawić zwłoki bijącego 
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serca, by zniszczyć wampira. Możliwe więc, że miesz-
kańcy Pyrgos zobaczyli to, co spodziewali się zobaczyć, 
lub po prostu ich wierzenia okazały się słuszne…

Może już się domyślacie, że podstawą pozbawia-
nia nieumarłych serca były założenia podobne do tych 
opisanych w części o wbijaniu drewnianego kołka. 
Wspomniałem, że istnieją dodatkowe dowody na po-
twierdzenie tezy, że przebicie serca wampira kołkiem 
uniemożliwia stworowi ponowne powstanie z grobu. Nie 
można nie zauważyć podobieństwa metody z kołkiem do 
pozbawiania serca. Możliwe nawet, że obie formy uni-
cestwiania nieumarłych mają wspólne źródło, co prze-
mawiałoby za tym, że mit o istnieniu wampirów zawiera 
ziarno prawdy.

pOŚWiĘcOnE przEdmiOTy
Przekazy ludowe dotyczące wampirów niekiedy zawie-
rają wzmianki o stosowaniu przeciwko nim poświęco-
nych przedmiotów. Na przykład w Europie Wschodniej 
stosowano „święte” naboje, którymi strzelano w trumnę, 
by zabić wampira. Ludzie z tamtego obszaru kontynen-
tu uważali, że należy pozbawić nieumarłego serca, by 
go ostatecznie unicestwić. Nie wiadomo jednak, w jaki 
sposób pocisk stawał się „święty”. Może musiał zostać 
poświęcony przez prawosławnego duchownego (prawo-
sławie było dominującą religią w Europie Wschodniej) 
lub pokropiony wodą święconą?

W okultyzmie panuje pogląd, że użycie jakiegokolwiek 
poświęconego przedmiotu przeciwko siłom nadprzyro-
dzonym jest bardzo skuteczne. Praktycy prawie każdego 
rodzaju mistycyzmu zgadzają się, że gdy przedmiot jest 
„naładowany”, czyli poświęcony, wnika w niego pewna 
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siła oraz esencja, która jest obecna na innych pozio-
mach. Dobry tego przykład znajdujemy w szamanizmie. 
Szamani potrafią zabierać w swoje wewnętrzne podróże 
duchowe esencje lub ich odpowiedniki w postaci nała-
dowanych mocą przedmiotów oraz mogą używać ich na 
innych płaszczyznach. Powodzenie takich przedsięwzięć 
zależy od tego, jak silna jest wiara szamana w moc dane-
go przedmiotu oraz od zdolności tej osoby do odbywania 
podróży astralnych.

Podobna zasada działa w przypadku, gdy obiekt zo-
stanie poświęcony zgodnie z religią łowcy wampirów. 
Wiara w moc takiego przedmiotu sprawi, że zadziała on 
zgodnie z wolą łowcy. Ponadto, ponieważ przedmiot bę-
dzie posiadał własną esencję woli, będzie w stanie znisz-
czyć nadprzyrodzoną istotę nie tylko w sposób fizyczny. 
Z tego powodu rytuały egzorcyzmów wykorzystujące 
krucyfiks lub wodę święconą są tak skuteczne. Okulty-
styczna esencja tych przedmiotów działa na niewidocz-
nych dla oka poziomach. Oczywiście można spierać się, 
że nawet jeśli nie ma żadnej złej siły, wiara egzorcysty 
i „opętanego” będzie stanowić o skuteczności rytuału.

Niektórzy autorzy beletrystyki – w sposób intuicyjny 
lub też po zbadaniu okultystycznej wiedzy na ten temat – 
wykorzystali powyższe teorie w swoich książkach. Wiele 
opowieści o wampirach głosi, że musimy wierzyć w moc 
krzyża, by ten chronił nas przed nieumarłymi. Niektóre 
powieści sugerują też, że stosowany przez łowcę przedmiot 
musi kojarzyć się z religią wampira z okresu, gdy ten był 
jeszcze zwykłym śmiertelnikiem. Gdyby tak było, teoria 
ta zgadzałaby się ze wspomnianym założeniem odnośnie 
wiary egzorcysty i opętanego – ten ostatni musiałby wie-
rzyć w symbole religijne mające uwolnić go od demona.
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