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ВАМПІРИ ВІД ДАВНИНИ ДО ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Нині тема вампірів, як ніколи, популярна. Безліч книг, кіно- і мультфільмів про цих кровожерливих 
монстрів і перевертнів просто-таки заполонили екрани телевізорів і прилавки магазинів. Відомо, що 
велику популярність вампіри отримали тільки після 1976 р., коли Енн Райс випустив свою книгу під 
назвою «Інтерв’ю з вампіром». Популярні режисери відразу підхопили нову ідею і стали знімати як 

фільми, так і серіали. Згодом була екранізована і книга «Інтервʼю з вампіром», в якій знялися знамениті 
на весь світ актори Бред Пітт і Том Круз. Новий спалах інтересу до вампірів пов’язаний з популярністю 
саги «Сутінки». Цікаво, що не все з того, що ми бачимо і чуємо, – казки, є і реальні, ніким не вигадані 
факти. Саме вони спричинили міфи про вампірів, надприродних створінь, які п’ють кров людей. 

Історія вампірів бере витоки в Польщі. За повір’ями, саме там мешкала основна їх маса. Місцеві 
жителі ще довго передавали свої записи про події як єдиний доказ існування людей-кровопивців у той 
час. Загалом у Східній Європі вважали, що вампіром міг стати кожен, хто скоїв самогубство. Як правило, 
цим істотам приписували всі найстрашніші звірства з розчленовування і висмоктування крові. Крім того, 
народ, що йшов проти церкви та її церковних служителів, також прирекли на перетворення на людей-
кровопивців. 

Мертвий міг перетворитися на вампіра, якщо через його труну перестрибнула чорна кішка, або при 
похованні в труні небіжчика чулися якісь скрипи, або взагалі у нього прочинилися очі. У такі моменти 
родичі всіляко стежили за покійним і його труною, а якщо траплялося щось з перерахованого вище, тоді в 

труну до тіла обовʼязково клали часник (ближче до голови) і свіжу гілочку глоду (ближче до ніг). 
Існує кілька видів і представників вампірів. Приміром, у Португалії такою представницею є Брукса. 

Зовні її нічим не відрізнити від звичайної жінки, проте в нічний час вона перетворюється на птаха, що 
вбиває немовлят, висмоктуючи їхню кров до останньої краплі. 

Чому весь світ не підозрював, що серед нас живуть вампіри, коли про них ходить стільки легенд?! 
Відповідь проста: в кожній країні вампірів називають по-різному, і вид їх може бути різним, тому цю 
«касту» тривалий час не могли «систематизувати». І лише нещодавно це вдалося зробити під час 
складання найбільш повного списку імен вампірів, які дають жителі різних країн. Пропоную ознайомитися 
з ним: 

 Вампіри Америки – Тлахуелпучі (живі люди – п’ють людську кров, а вночі перетворюються на 
кажанів; дізнавшись про їхній секрет, Ви стаєте черговою жертвою); 

 Вампіри Австралії – Йара-мо-йаха-ху (маленькі істоти з довгими руками і ногами, на яких 
знаходяться присоски, через які вони і п’ють кров, – жертви не вмирають, а перетворюються на вампірів. 
Ці істоти бояться солі); 

 Вампіри Румунії – Варколак або Прікуліч (вдень – звичайна людина, тільки бліда, вночі – 
перетворюється на вампіра – собаку й п’є кров людей); 

 Вампіри Китаю – Лисиця-перевертень (вампіром може бути тільки дівчина, що померла від 
насильницької смерті; вона п’є кров тільки в будинку жертв, може з легкістю змінювати зовнішність. Для 
захисту використовує спеціальні статуетки у вигляді лисиць); 

 Вампіри Японії – Каппа (мешкають на дні водойом – на цей вид можуть перетворитися тільки 
затонулі діти. Ці вампіри вбивають плавців, хапаючи за ноги і перекушуючи вени, висмоктують їхню кров); 

 Вампіри Німеччини – Відергенгери (полюють тільки вночі, коли вбивають на кладовищі людей, 
розчленовуючи і висмоктуючи кров); 

 Вампіри Греції – Емпуса (мають ослячі ноги; вони п’ють кров тільки померлої людини. Захист від 
них – власне житло); 

 Вампіри Італії – Стрикс (на них можуть перетворюватись тільки померлі відьми і чаклуни. Вони 
нападають тільки вночі і тільки на дітей, перетворюються на сов, кидаються зграями. Вбити їх 
неможливо; єдиний спосіб порятунку – це спеціальні ритуали); 

 Вампіри Індії – Ракшаси (злі духи, покликані всіляко заважати людям; вони можуть набувати будь-
якого зовнішнього вигляду. Є безсмертними. Їхня сила зростає від кількості випитої крові); 

 Вампіри Філіппін – Асвангі (ними можуть стати тільки молоді дівчата, які померли від насильства. 
В якості помсти вони п’ють тільки чоловічу кров). 

Припускають, що вампіри з’являються через ураження порфирією. Це дуже рідкісна недуга, на яку 
хворіє одна людина з 200 тисяч. Причиною появи цього захворювання, часто спадкового, є 
кровозмішення. Відомо, що в середньовічній Європі серед монархів і аристократів часто траплялися 
внутрісімейні  шлюби. Тоді королі і царі були просто змушені брати собі дружин з кола родичів. Отже, ось 
ознаки захворювання на порфирію: 

1. Великі ікла. Практично у всіх книгах і фільмах вампіри зображаються з великими іклами, якими 
вони протикають тіло жертви, випиваючи її кров. При порфирії ікла збільшені, і деякі зуби теж можуть 
бути загострені. Крім того, через це захворювання шкіра навколо губ і ясен висихає і стає дуже жорсткою. 



В результаті різці оголюються, шкіра блідне, зуби (і білки очей) можуть набувати червонуватого відтінку 
через відкладення порфирину. 

2. Дзеркала. Відомо, що вампір не відбивається в дзеркалі. Насправді, підозрюють вчені, люди, які 
раніше хворіли на порфирію, просто не могли дивитися на себе в дзеркало через відразу. Дзеркала, ясна 
річ, раніше висіли лише в будинках аристократів та осіб королівської крові. І ось якраз такі люди 
завішували дзеркала тканиною або просто ніколи не підходили до дзеркала – не тому, що боялися, що 
хтось помітить те, що вони не відображаються у дзеркалі, а тому, що їм було гидко на себе дивитися. 

3. Чутливість до сонячного світла. Порфирія є причиною того, що, як уже говорилося, шкіра змінює 
пігментацію, в результаті чого вона дуже чутлива до сонця, обгорить навіть при не дуже активному сонці. 
Крім того, очі такої людини теж чутливі до світла, і люди, хворі на порфирію, воліють напівтемряву, а не 
яскраве світло, інакше очі дуже ріже. 

4. Чутливість до часнику. Хворі на порфирію просто не переносять часник. Той виділяє речовини, які 
значно посилюють симптоми захворювання і змушують «вампірів» мучитися так, що вони стараются 
уникати часнику в будь-якому випадку. Прояви порфирії в данному випадку подібні до посиленої в кілька 
разів алергії. 

5. Пристрасть до крові. Оскільки в крові порфириків знижена кількість гемоглобіну, ті відчувають 
бажання випити крові. Крім того, через порфирію шкіра на обличчі хворого часто тріскалася і 
кровоточила. Середньовічні лікарі не знаходили нічого кращого, як радити поновлювати втрату крові 
склянкою-другою свіжої крові в середину. Можна собі уявити, що відчували люди, які бачили, як людина, 
що страждає на порфирію, п’є кров. 

Виявляється, що в наш час вампіри – це невигаданий персонаж. Величезна кількість людей 
претендує на це звання. Лікарі називають це, не інакше як психічний розлад. Ці люди спеціально роблять 
собі ікла, одягаються в чорний одяг, у них нездорове ставлення до смерті, вони полюбляють кров. Деякі 
особистості насправді ранять себе і п’ють свою ж кров. 

А що ж говорять з приводу існування вампірів сучасні уфологи та фахівці в подібних областях? 
Наприклад, один відомий уфолог стверджує, що коли тіло людини вмирає, то його душа, або так звана 
позаклітинна інформаційна структура, деякий час залишається ще жити. Таким чином, після смерті у 
людини присутня частинка самосвідомості. Якийсь час позаклітинна інформаційна структура володіє 
запасами енергії і продовжує своє існування. Але інтелектуальна частина свідомості в людини при смерті 
відразу зникає. Залишаються тільки примітивні частини. Звідси, головна мета польового перевертня – це 
зберегти своє існування за будь-яку ціну. 

Сучасні вампіри живуть не так, як звикли вважати люди. Їхнє життя цілком звичайне, і на вигляд в 
натовпі людей дуже складно відрізнити вампіра від звичайної людини, тому як свій вампірський одяг вони 
носять лише на шабаші. Ймовірно, у такий спосіб сучасні вампіри просто урізноманітнюють буденне 
життя або задовольняють якісь свої збочені потреби. Але є такий тип теперішніх кровопивців, які дійсно 
вживають в їжу кров. Вона може бути як тваринна, так і людська, більш того, існують факти вбивства 
людини вампірами-маніяками! 

 


