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Antyczne korzenie likantropii i 
wampiryzmu 

  

Na granicy między światem ludzi 
i światem zwierząt rozciąga się przestrzeń 
nieznana, tajemnicza i niepokojąca. Zasiedlają 
ją istoty o zagadkowej proweniencji, 
przełamujące typową opozycję bazującą na 
dychotomii homo-animal. Wprowadzają one 
niepewność w zdawałoby się uporządkowany 
świat: fizycznie, łączą w sobie cechy ludzkie 
i zwierzęce, natomiast intelektualnie z jednej 
strony zachowują drapieżniczy i krwiożerczy 
charakter, z drugiej zaś – inteligencją 
dorównują człowiekowi, nierzadko wręcz go 
przewyższając. Hybrydy i inne na wpół 
ludzkie stworzenia od zawsze ożywiały naszą 
wyobraźnię – patrząc na ich niesłabnącą 
popularność w kulturze masowej, nie można 
zapominać o ich pochodzeniu, o źródłach tych 
wyobrażeń, bijących w tym samym miejscu, 
gdzie jest podłoże całej naszej cywilizacji – 
w starożytnej Grecji i Rzymie. Spośród wielu 
zjawisk z ludzko-zwierzęcego pogranicza 
łączne potraktowanie wampiryzmu 
i wilkołactwa daje się łatwo uzasadnić ich 
podobną naturą. Jak zauważa włoski 
antropolog Alfonso Di Nola, są to dwa aspekty 
tego samego mitu o przemianie człowieka 
w swoiście pojmowanego „negatywnego” 
obcego, w byt niebezpieczny, niepokojący, 

stanowiący zagrożenie dla rodzaju ludzkiego1. 
Ważnym elementem wspólnym jest tutaj krew 
– dla starożytnych tajemnicza tkanka, 
odpowiadająca za podtrzymanie życia. 
Zarówno wilkołak, jak i wampir w ten czy 
inny sposób żywią się cudzą krwią, stawiając 
swoje istnienie w kategoriach nikczemnego 
żerowania na cudzej sile życiowej. 

 Podłożem wyobrażeń o istotach takich 
jak wampiry czy wilkołaki mogą być także, 
znane zwłaszcza w wierzeniach starożytnej 
Grecji, procesy teriomorfizacji, uzwierzęcenia 
świata bogów. Obecnie w dyskursie 
mitologicznym przyjmuje się, że zwierzę może 
stanowić „atrybut” boga – sowa symbolizuje 
Atenę, kozioł – Dionizosa. Zwierzęta bywały 
też nieodłącznymi towarzyszami bogów, jak 
chociażby pawie, które ciągnęły po 
nieboskłonie powóz Hery. Do pierwotnej fazy 
kultu religijnego należy raczej jednak czczenie 
zjawisk przyrodniczych – roślin czy też 
właśnie zwierząt – gdyż antropomorfizacja 
bóstwa jest później występującym zjawiskiem. 
Echa tego pozostały chociażby w wierzeniach 
starożytnego Egiptu, w postaciach takich jak 
Anubis – bóg z głową szakala; czy też 
w uprzednio wzmiankowanych, szeroko 
obecnych w świadomości świata antycznego 
istotach z pogranicza świata zwierząt i ludzi.  

 Likantropia jako określenie zjawiska 
przemiany człowieka w wilka posiada 
antyczne korzenie również na poziomie 
etymologicznym – wywodzi się od dwóch 
greckich słów: lykos – wilk, oraz antropos – 
człowiek. W tradycji europejskiej wilk jest 
symbolicznym wzorcem złowrogiego 
drapieżcy; musieli się przed nim bronić 

                                                 
1  Alfonso M. Di Nola, Wstęp [w:] Erberto 
Petoia, Wampiry i wilkołaki – źródła, historia, legendy 
od antyku do współczesności, Kraków 2003. 
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mieszkańcy prehistorycznych osad, pasterze 
strzegli przed nim swoich owiec, a także 
straszono nim niegrzeczne dzieci. Przynoszące 
śmierć zwierzę łatwo stało się bohaterem 
opowieści o przemianach. Pierwsze wzmianki 
pojawiają się w micie o Likaonie, przekazanym 
przez Owidiusza. Ów władca Arkadii, 
w którego imieniu pobrzmiewa także „wilczy” 
źródłosłów, miał znieważyć Zeusa, który 
przybył do niego w gościnę. Chcąc się 
przekonać, czy bóg rzeczywiście jest 
wszechwiedzący, a może wręcz z bóstwa 
szydząc, Likaon kazał podać na stół potrawę 
z ciała ludzkiego. Bóg oczywiście nie dał się 
oszukać, przejrzał potworny podstęp i za karę 
przemienił uciekającego Likaona w wilka. 
Opowiada o tym Owidiusz w Metamorfozach:  

„W sierść się zjeżyły szaty, a w pazury 
Ręce. Wilk z niego, a przechował ślady 

Siebie dawnego; ta siwizna, takaż 
Wściekłość wyrazu, tak samo się jarzą 

Oczy, taż dzikość jest w całej postaci...”2. 
 

Apollodoros w Bibliotece3 również przywołuje 
tę historię, zdejmuje jednak winę z samego 
Likaona, podając, że inicjatorami okrutnego 
czynu byli jego synowie, niedowierzający, iż to 
sam Zeus zagościł w ich domu. Bóg ukarać 
miał wszystkich, uśmiercając ich piorunami – 
brak tutaj jest elementu karnej przemiany. 
O niewinności Likaona świadczy również 
Hyginus w Bajkach4, powraca jednak u niego 
wersja z metamorfozą z wilka. 

 Mit ten, krążący wokół motywu 
przeobrażenia jako efektu „wilczych” 
zachowań – a więc spożywania ludzkiego ciała 
– może być zakorzeniony w obrzędach 
składania ofiar z ludzi oraz antropofagii 
ku czci jakiegoś wilczego bóstwa, które zostało 
wyparte przez Zeusa Lykajosa, mającego 

                                                 
2  Owidiusz, Metamorfozy, I, 211-239. 
3  Apolodros, Biblioteka, III, VII 
4  Hyginus, Fabulae, 176. 

sanktuarium na górze Lykajon (Wilczej Górze) 
w Arkadii. Uczestnicy tych obrzędów mieli 
pożerać szczątki ofiary ludzkiej i na dziewięć 
lat zamieniać się w wilki. Postać ludzką 
odzyskiwali, jeżeli w ciągu tego okresu nie 
spożyli ponownie ludzkiego mięsa. 
Wzmiankuje o tym Platon w Państwie5. Także 
Pauzaniasz w Wędrówce po Helladzie6 
wspomina o tych obrzędach. Z jednej strony 
nazywa te „tajemnymi” i stwierdza, że 
niewiele się o nich dowiedział, z drugiej zaś, 
powraca do postaci Likaona, który miał złożyć 
w ofierze dziecko i zmienić się w wilka. To 
miało stać się początkiem tradycji stanowiącej, 
iż podczas uroczystości ku czci Zeusa Lykajosa 
jeden z ofiarników stawał się wilkiem 
(Pauzaniasz nie wspomina już o antropofagii) 
– i znów dziewięć lat powstrzymania się od 
spożywania ludzkiego mięsa doprowadzało 
do powrotnej przemiany. 

 Z kolei Pliniusz w Historii naturalnej7 
wspomina o całym rodzie arkadyjskim, 
którego jeden przedstawiciel był 
zaprowadzany do okolicznego jeziora, 
przepływał na drugi brzeg i na odludziu 
zmieniał się w wilka. Człowiek ów żył potem 
w wilczej postaci i w towarzystwie wilków 
przez dziewięć lat i jeśli w tym czasie potrafił 
powstrzymać się od zetknięcia z ludźmi 
(prawdopodobnie chodzi o spożywanie 
ludzkiego mięsa), mógł powrócić i po 
powrotnym przepłynięciu jeziora odzyskać 
swoją postać. Pliniusz powołuje się na greckich 
autorów niemożliwych jednak do 
zidentyfikowania; a jednocześnie okrasza tę 
opowieść oburzonym komentarzem na temat 
ludowej naiwności. Pojawia się także 
wzmianka o kulcie Zeusa Lykajosa – niejaki 
Demajnet miał skosztować wnętrzności 
złożonej ofiary i za karę został zamieniony 
w wilka – znowuż na dziewięć lat. 
                                                 
5  Platon, Państwo, VII 565 D. 
6  Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, VII, 2. 
7  Pliniusz, Historia naturalis, VII 80-82. 
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 We wspominanych już Bajkach 
Hyginusa8 pojawia się także wątek 
metamorfozy jako kary. Tracka królewna 
Teofane odznaczała się tak ogromną urodą, 
że zakochał się w niej sam Posejdon. Aby 
oddzielić ją od licznych zalotników, bóg miał 
ją przenieść ją na wyspę Krumissa. Ubiegający 
się o jej rękę młodzieńcy zwiedzieli się jednak 
o tym i ruszyli na poszukiwanie dziewczyny. 
Bóg w odpowiedzi zamienił swoją ukochaną 
w owieczkę, zaś siebie i wszystkich 
mieszkańców wyspy w barany. Gdy zalotnicy 
dotarli na miejsce, zastali tylko stada, które 
zabili i zaczęli zjadać: Posejdon za karę 
przemienił ich wszystkich w wilki. 

 Wszystkie przytoczone mity łączy 
jeden bardzo wyraźny aspekt – przemiana 
w wilka jest zawsze powiązana ze 
spożywaniem ludzkiego ciała, z czynem 
głęboko niemoralnym, wręcz bluźnierczym. 
Czyniąc tak, człowiek dobrowolnie przyjmuje 
cząstkę wilczej natury. Motyw ten nie pojawia 
się jedynie przy opisie wzmiankowanego 
przez Pliniusza plemienia arkadyjskiego, lecz 
także i tam powstrzymanie się od ludożerstwa 
jest jedyną drogą powrotu do 
człowieczeństwa. Istotny jest tutaj natomiast 
element dziedzicznej skłonności do 
wilkołactwa. Podobny przykład przytacza 
Herodot, opowiadając o plemieniu Neurów9. 
Raz do roku każdy z nich miał przemieniać się 
w wilka na kilka dni, po czym powracać do 
ludzkiej postaci. Herodot nie podaje przyczyn 
takiego zjawiska, dystansując się jednocześnie 
od wiary w takie zjawiska. 

 Inną możliwością metamorfozy 
zwierzęcej – oprócz kary rozumianej jako 
konsekwencja antropofagii oraz oprócz 
dziedzicznej skłonności – był efekt stosowania 
magii, obecny zwłaszcza w tradycji łacińskiej. 
Wzmianki o tym pojawiają się w poezji 

                                                 
8  Hyginus, Fabulae, 3, 188. 
9  Herodot, Dzieje, IV, 105. 

rzymskiej: przytoczyć warto chociażby 
fragment z Bukolik Wergiliusza, opowiadający 
o bliżej nieznanym czarnoksiężniku Merisie: 

„Zioła te oraz nad Pontem zbierane leki i czary 
Sam ofiarował mi Meris; nad Pontem mnóstwo 

ich rośnie. 
Nieraz widziałem: ich mocą Meris w wilka się 

przemieniał 
W las uciekając.”10 

 
Także Elegie Propercjusza przynoszą nam 
interesujący opis praktyk czarodziejskich, 
nieodłącznie powiązanych z nocą: opis 
złowrogich dokonań bliżej nieznanej wiedźmy 
kończy się stwierdzeniem, iż „zuchwała, 
swymi zaklęciami wydaje rozkazy księżycowi, 
/ I w nocy zwodzi pozorem wilczych 
kształtów”11. 

 Te dwa fragmenty niewiele mówią na 
temat okoliczności i celu przemiany w wilka, 
jednakże jednoznacznie sytuują ją w kategorii 
zachowań potajemnych i niecnych. 
Metamorfoza zostaje dobitnie powiązana 
z nocą – ciemność jawi się jako naturalne 
siedlisko wszelkich złych mocy; a także jest 
przypisana osobom, które parają się czarną 
magią. 

 W literaturze rzymskiej znajduje się 
także opowieść bardzo zbliżona do 
współczesnych przedstawień wilkołaka. 
Petroniusz w Satyrykach12 przytacza opowieść 
niejakiego Nicerosa, naocznego świadka 
metamorfozy w wilka. Pojawiają się w niej już 
uprzednio wspomniane elementy: przemiana 
następuje podczas pełni księżyca. Wedle 
opowieści Niceros wraz z towarzyszem wybrał 
się na nocną wędrówkę w celu odwiedzenia 
kochanki. Fragment ten jest na tyle 

                                                 
10  Wergiliusz, Ekloga VIII, 95-98. 
11  Propercjusz, Elegie, IV, 5, 5-16. 
12  Petroniusz, Satyryki, 62. 
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interesujący, że oddajmy głos samemu 
Petroniuszowi:  

 „Księżyc świecił jasno, było jak w 
południe. Przybyliśmy na cmentarz między 
grobowce. A tu mój towarzysz zaczyna iść ku 
kolumnom. Ja sobie siedzę i śpiewam, i liczę 
słupy. Następnie spojrzałem za tamtym, a ten 
się rozebrał i wszystkie szaty położył wzdłuż 
drogi. Serce miałem w gardle, stałem jak trup. 
On zaś obsikał swe szaty i nagle zmienił się 
w wilka. Nie myślcie, że to żarty. Nie 
kłamałbym za żadne skarby świata. No więc, 
jak mówiłem, gdy stał się wilkiem, zaczął wyć 
i uciekł do lasu. Ja zrazu nie mogłem się 
zorientować, gdzie jestem. Potem podszedłem 
do jego szat, by je podnieść. Tymczasem szaty 
skamieniały. O mało nie umarłem ze strachu!”. 

 W tej opowieści pokrewieństwo 
ze współczesnym wilkołakiem jest aż nazbyt 
widoczne – niespodziewana przemiana, żądza 
krwi, groza nocy, złowrogi wpływ księżyca – 
wszystko to nieomal płynnie przeszło do 
kultury współczesnej, wskazując na fakt, 
iż pewne lęki pozostają uniwersalne. 

 Drugie z omawianych zjawisk, 
wampiryzm nie posiada aż tak łatwo 
odkrywalnych korzeni w świecie antycznym. 
Wedle tradycyjnego pojmowania wampir jest 
duszą bądź ożywionym ciałem zmarłej osoby, 
która powraca, zakłócając spokój żywych – 
pozbawia ich krwi lub jakiegoś narządu w celu 
zwiększenia własnej witalności. Krew to 
siedziba i nośnik życia, miewa wartość wręcz 
sakralną: z tego powodu wszelkie byty ze 
świata umarłych dążą do zdobycia jej. 
Interesująca wzmianka znajduje się u już 
Homera: jak pamiętamy, Odyseusz składa 
w ofierze cieniom zmarłych krew baranów 
i musi je trzymać na odległość za pomocą 
miecza, aby móc najpierw rozmówić się 
z Tejrezjaszem. Z drugiej zaś strony mit 
wampira wyrasta z archetypicznego lęku 
przed zmarłymi i przed ich ewentualnym 

powrotem – jest wręcz tych lęków 
ucieleśnieniem, ideą niemal uniwersalną, 
właściwą wszystkim kulturom. 

 Świat antyczny zna pewne istoty, które 
mogą być konceptualnie pokrewne 
wampirowi. Nie jest to wzorzec tak 
jednoznaczny, jak w przypadku wilkołaka, 
lecz w wyobraźni ludowej istniało kilka 
stworzeń, które wykazując pewne 
podobieństwo do współczesnego pojmowania 
wampira, mogły stać jego elementami 
składowymi13. Wśród nich pojawiają się 
greckie empuzy, ich rzymska odpowiedniczka 
lamia czy też strzygi. 

 Empuzy to demony, które 
przywędrowały do Grecji z Palestyny – tam 
nazywane były Lilim, dziećmi Lilith, 
kananejskiej bogini stanowiącej odpowiednik 
Hekate. Miały mieć ośle zady (osioł był 
symbolem obleśności i okrucieństwa) oraz 
buty z brązu (atrybut Afrodyty, bogini 
miłości). Były to demony żarłoczne 
i uwodzicielskie – między innymi mogły 
przyjąć postać suki (powiązanie z Hekate), 
krowy (wolooka Hera) czy też pięknej 
kobiety14. W tym ostatnim wcieleniu 
nachodziły śpiących mężczyzn, obcowały 
z nimi i wysysały siły żywotne, doprowadzając 
do śmierci swoich kochanków. Empuzy 
wspominane są kilkakrotnie u Arystofanesa – 
w Żabach i Sejmie kobiet, jak również w Księdze 
Sudy, a także u Filostratosa, w Żywocie 
Apoloniusza z Tiany. Ten ostatni tekst ujmuje 
empuzy nieco inaczej, uwydatniając ich 
erotyczną naturę. Bohaterem opowieści jest 
młodzieniec o imieniu Menippos, który 

                                                 
13  Por. M. Janion, Wampir. Biografia 
symboliczna, rodz. 3 Słowa, Gdańsk 2002. 
14  Graves wskazuje, iż Hera, Hekate i 
Afrodyta należały do tzw. triady księżycowej, więc 
logiczne zdaje się przyjmowanie przez empuzy 
postaci tych trzech bogiń. Por. R. Graves, Mity 
greckie, 55, Warszawa 1974. 
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uwiedziony przez dużo starszą i bogatszą 
kobietę, zamierza się z nią ożenić. Udaremnia 
to filozof Apoloniusz, tuż przed weselem 
odkrywając prawdziwą, upiorną naturę owej 
kobiety: nazywa ją „jedną ze strzyg, 
uważanych przez niektórych za empuzy lub za 
upiory”, a następnie charakteryzuje naturę 
tych istot: „potrafią one zapałać namiętną 
chucią, szczególnie do ciał męskich, które 
wabią urokami i podniecają, zanim w końcu 
rozszarpią je na kawałki.” Ujawnienie to 
powoduje zniknięcie całego bogactwa, które 
dotąd otaczało kobietę – jest to znamienne 
tworzenie ułudy w celu omamienia ofiary. 
Zdemaskowany upiór wyznaje, iż tuczył 
Menipposa rozkoszami z myślą o pożarciu 
jego ciała – jak wyjaśnia, ciała młodych 
i pięknych są „najlepsze” ze względu na ich 
zdrową krew.  

 W łacińskim przekładzie tego 
ostatniego tekstu empuza staje się Lamią – lecz 
zanim doszło do tej kontaminacji obu postaci, 
Lamia, piękna córka Belosa była uważana za 
kochankę Zeusa. Hera w przypływie zazdrości 
miała zabijać jej dzieci, co zaowocowało 
szałem u zrozpaczonej matki – Lamia zaczęła 
się mścić, zabijając cudze dzieci. Następnie 
przyłączyła się do empuz i podobnie jak one 
uwodziła młodych mężczyzn oraz wysysała 
ich krew we śnie. Wspomniana jest u Diodora 
Sycylijskiego oraz w Księdze Sudy. Jej imię, 
Lamia, wydaje się zbliżone do słowa lamyros – 
żarłoczny, pochodzącego od laimos – przełyk, 
gardziel; co w odniesieniu do kobiety oznacza 
bezwstydną i wszeteczną. Zarówno u empuz, 
jak i u Lamii bardzo wyraźny jest kontekst 
erotyczny – wysysanie sił życiowych bądź 
krwi jest powiązane z obcowaniem 
seksualnym podczas snu. W niemal 
identycznej formie odnajdujemy ów kontekst 
w dzisiejszej koncepcji wampira – wszakże 
przychodzi on nocą, zazwyczaj do pięknej 
dziewicy, a akt wysysania krwi jest 
nierozerwalnie połączony z gwałtem. 

Tożsamość odbierania życia i zamachu na sferę 
seksualną jest łatwa do zrozumienia, gdy 
pojmuje się te dwa aspekty jako swoiste 
sacrum, które zostaje naruszone poprzez 
złowrogie istoty. 

 Lamia pojawia się także w Metamorfozach 
Apulejusza15 jako bohaterka jednej z opowieści. 
Niejaki Arystomenes spotyka swego przyjaciela 
Sokratesa, który wyznaje mu, iż niewoli go 
czarodziejka Meroe. Próbując mu pomóc, 
Arystomenes namawia go do wspólnej 
ucieczki. Gdy jednak zatrzymują się na noc 
w zajeździe, nie jest im dana spokojna noc, 
mimo iż ryglują się i barykadują 
w zajmowanym pomieszczeniu. Nocą 
nachodzi ich Meroe z młodszą towarzyszką 
Pantią; wbijają Sokratesowi mieczyk w gardło 
i zbierają do mieszka buchającą krew, wyjmują 
mu także serce. Ku zdziwieniu Arystomenesa, 
który obserwował całe zajście, rano pokój 
okazuje się nietknięty, a Sokrates żywy – do 
czasu. W ciągu dalszej wędrówki Sokrates 
czuje się jednak mocno niewyraźnie, mówi: 
„tchu mi brak, kolana drżą, i idę jakoś 
niepewnie”. Podczas postoju otwiera mu się 
rana na szyi i pada, jakby był martwy od kilku 
godzin. Pojawiające się w tym opowiadaniu 
lamie mają kilka cech wampirzych, częściowo 
odmiennych od tych pojawiających się 
wcześniej. Znowuż elementem kluczowym jest 
pozbawianie krwi czy też siły witalnej, atak 
następuje w czasie snu. Zemsta porzuconej 
kochanki pozwala nadać tej sytuacji kontekst 
seksualny. Swoistym novum jest znana 
współcześnie zdolność wchodzenia do 
zamkniętych pomieszczeń – drzwi czy okna 
nie stanowią żadnej przeszkody. Śmierć 
następuje po jakimś czasie, początkowo ofiara 
jest z pozoru żywa, chociaż wykazuje oznaki 
osłabienia. 

 W świecie klasycznym występują 
jeszcze inne istoty, posiadające wiele cech 

                                                 
15  Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty osioł, I, 7-19. 
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wampirycznych: strix, czyli strzygi. Terminem 
tym określana była wiedźma, a także nocny 
upiór, który wysysał krew dzieciom leżącym 
w kołyskach. Nazwa strix pochodzi od 
czasownika stridere, oznaczającego „syczeć, 
świstać, szumieć, skrzypieć”. Jeden 
z pierwszych opisów znajdujemy u Owidiusza 
w dziele Fasti: 

„Wielka głowa, wypukłe ślepia, dziób zaś 
gotów 

Rabować, siwe skrzydła i ostre pazury. 
W nocy lecąc szukały dzieci bez opieki, 

porywały z kołyski, by w kawałki szarpać. 
Mówiono, że dziobami targały maleństwa 

i aż po gardło były opite krwią dzieci. 
Nazywają się strzygi, a imię ich pewnie 
stąd się bierze, że nocą straszą szumem 

skrzydeł.”16 
 

 Niemal te same istoty pojawiają się 
u wspominanego już Petroniusza17. Sam 
Trylmachion na swojej uczcie sprowadza 
rozmowę na tematy wierzeń w nekrofagię 
i idącą za tym konieczność ochrony ciał 
zmarłych. Opowiada, jak strzygi niemal 
natychmiast dostały się do zmarłego chłopca 
i mimo natychmiastowej próby przegonienia, 
udało im się podłożyć słomianą kukłę 
i wykraść ciało – naturalnie w celu spożycia. 
Śmiałek, który próbował strzygę przebić 
mieczem, wyszedł ze zdarzenia mocno 
poturbowany i zmarł po kilku dniach 
w napadzie. 

 Bardzo dokładną relację na temat 
strzygi znajdujemy także u Lukana w Wojnie 
domowej18. Opisana jest tam czarownica 
Erichto, o odstręczającym i ponurym 
wyglądzie, pochodząca z Tesalii – drugiej obok 
Arkadii krainy o złowrogich konotacjach - 

                                                 
16  Owidiusz, Fasti, VI, 131n. 
17  Petroniusz, Satyryki, 63. 
18  Marek Anneusz Lukan, Wojna domowa, VI, 
515 

wiedźma owa nawiedza nocą groby, żywi się 
ciałami zmarłych i nie zawaha się przed 
zabójstwem. 

„ (...) Gdy gwiazdy się kryją 
W czarnych mrokach i chmurach, wtedy ta 

wiedźma tessalska 
Z pustych wychodzi mogił i nocne łapie 

błyskawice. 
Gdzie przejdzie, plony i bujne zasiewy wypala. 
A zgubny jej oddech śmiertelnie zaraża czyste 

powietrze. 
(...) Trupy z mogił wynosi i zmarli opuszczają 

swe groby. 
Dymiące młodych ludzi popioły i kości gorące 

porywa 
Wprost z pogrzebowych stosów,(...) 

Ręce w oczodołach zanurza i z lubością 
wyjmuje 

Ostygłe gałki oczne, obgryza blade u rąk 
wyschniętych 

Końce paznokci. Własnymi zębami kąsa sznur 
i węzły mordercze 

Wisielców; szarpie ich ciała, drapie szubienice, 
Wyrywa tkwiącą w rękach stal, zabiera czarną 

ropę, 
Zarazę cieknącą po członkach, i jad stężały, (...) 

A rąk i przed morderstwem nie cofa, jeśli 
zachodzi potrzeba 

Krwi żywej, co pierwsza bucha z przeszytego 
gardła, 

(Nie cofa się przed zabójstwem, jeśli ofiary 
krwi żywej) (...) 

Sama też, kiedy srogich i silnych trzeba 
cieniów, 

Zadaje śmierć; wszelaka jej jest przydatna 
śmierć ludzka.” 

Oprócz elementów już znanych, takich jak 
kwestia czarnej magii i transformacji, 
pojawiają się nowe aspekty, także powiązane 
ze współczesnym mitem wampira: zjadanie 
trupów oraz kradzież ludzkich zwłok. Takie 
historie przez wieki uzasadniały konieczność 
chronienia zmarłych oraz zapewnienia im 
bezpiecznego i spokojnego pochówku. 
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 Zaprezentowany przegląd wątków 
w literaturze greckiej i rzymskiej dobitnie 
wykazuje antyczne korzenie likantropii 
i wampiryzmu. Omawiane motywy są żywe 
do dziś, wskazują na swoisty konceptualny 
uniwersalizm w pojmowaniu zjawisk 
z pogranicza świata ludzi i zwierząt. Ten 
drugi, ze względu na swoją tajemniczość 
i okrucieństwo, zawsze inspirował. Starożytni, 
zafascynowani siłą i niezależnością zwierząt, 
przypisywali im wartość symboliczną czy też 
niemal magiczną. Stąd już tylko krok do 
koncepcji przemiany człowieka w zwierzę lub 
w istotę posiadającą zwierzęce cechy. 
Metamorfoza ta, oprócz zrozumiałej grozy, 
budziła mimowolny szacunek i zapewne 
z tego powodu pozostaje motywem żywym po 
dziś dzień. 
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