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Harpie i strzygi, czyli przodkowie 
współczesnych wampirów

Rozpoczynając rozważania nad mitami i postaciami, z których wyłonić się mo-
gła tak popularna dziś postać wampira, należy przynajmniej przez moment za-
stanowić się nad rzeczą, która w pierwszej chwili wydaje się zupełnie oczywista 
– mianowicie odpowiedź na pytanie, czym lub kim jest wampir. Z pozoru jest to 
zadanie łatwe – każdy z nas zetknął się kiedyś w literaturze, sztuce czy filmie 
z postacią groźnego krwiopijcy, czyhającego na ludzkie życie. Jakie jednak są 
jego cechy i co o nim wiadomo? Czy w istocie, jak pisze w swojej publikacji po-
święconej postaciom najsłynniejszych wampirów Katarzyna Kaczor, „[…] jest 
dobrze wszystkim znanym krwiopijcą, odzianym w czarną pelerynę, posiada-
jącym charakterystyczne uzębienie i za dnia sypiającym w trumnie” (1998: 7)? 

Najprostsza definicja mówi, że wampir to: „upiór, duch zmarłego odstępcy, 
kacerza, osoby wyklętej, zbrodniarza, powracający zza światów w postaci ol-
brzymiego nietoperza, aby wysysać krew ludzi śpiących, którzy wtedy z kolei 
sami stają się wampirami” (Kopaliński 1993: 1247). Picie krwi jest wampiro-
wi niezbędne, to gwarancja jego egzystencji, nie jest on bowiem nieśmiertel-
ny1. Oprócz krwi wampir nie musi spożywać żadnych innych pokarmów, nie 
je – jak wilkołak, z którym jest często utożsamiany – ludzkiego mięsa. Jest 
bardzo silny2, a kiedy wypije krew, jego moc rośnie, młodnieje wewnętrznie 

 E-mail: divus_iulius@poczta.fm. Autorka pragnie podziękować dwóm osobom, które 
miały bezpośredni wpływ na kształt tego artykułu: opiekunowi i recenzentowi Panu 
prof. dr. hab. Dariuszowi Brodce za pomoc, wszelkie uwagi i korektę oraz Pani dr Alek-
sandrze Klęczar za pomoc i inspirację.

1 Wyjątek stanowią tutaj, potraktowane z przymrużeniem oka, wampiry w książkach z cy-
klu Świat Dysku Terry’ego Pratchetta i w Sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego 
(nie wszystkie wampiry, a tylko jeden z głównych bohaterów, Regis). Wampiry te nie 
musiały pić krwi, traktowały ją jako używkę, która działała na nie podobnie, jak alkohol 
działa na ludzi. 

2 Zob. Stoker (2005: 21) – Jonathan opisuje nadzwyczaj silny uścisk dłoni hrabiego Dra-
culi. Cechy wampirów wymieniam na podstawie opracowań (por. bibliografia) oraz naj-
słynniejszych powieści poświęconych wampirom (książki autorów takich jak: Bram Sto-
ker, John William Polidori, Joseph Sheridan Le Fanu, Anne Rice, Andrzej Sapkowski). 
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i zewnętrznie. Potrafi zmieniać kształty, stawać się mały, a także przybierać po-
stacie zwierząt. Najczęściej są to nietoperz, pies, nocny ptak, wilk, jaszczurka, 
szczur, mucha lub inny owad. Dodatkowo wampir posiada moc panowania nad 
niektórymi zjawiskami przyrodniczymi – wierzono, że może wywołać burzę, 
a także mgłę. Sam może przybrać postać mgły lub złotego pyłu i w ten sposób 
dostaje się tam, gdzie zamierzał. Do obcego domu wampir nie wchodzi jednak, 
kiedy chce. Jeżeli nie zostanie zaproszony, nie wolno mu przekroczyć progu. 
Dopiero gdy raz zostanie wpuszczony do jakiegoś domu, może już tam zawsze 
wchodzić. Wampir nie przekracza płynącej wody, dzień jest jego wrogiem, noc 
zaś sprzymierzeńcem. Widzi w ciemnościach, słabnie o brzasku, a słońce może 
go zabić3. Za dnia sypia więc w swojej trumnie lub skrzyni wypełnionej ziemią 
z jego grobu. Śpi z zamkniętymi oczami. Największą moc posiada w swojej oj-
czyźnie, przeklętej lub okrytej złą sławą ziemi, we własnym pałacu lub domu. 
Poza tym potrafi hipnotyzować wzrokiem lub głosem, telepatycznie porozumie-
wać się z innymi wampirami, przemieniać się w wilkołaka, nie rzuca cienia, nie 
odbija się w lustrze, potrafi jak jaszczurka chodzić po murach swego zamku, nie 
słychać jego kroków, porusza się bardzo szybko i bezszelestnie. Ma wyostrzone 
zmysły i, jeśli zechce, może na chwilę zniknąć4. Wierzono także, że posiada 
moc kontrolowania niektórych zwierząt – szczury bronią dostępu do jego trum-
ny, wokół pełno jest plugawego robactwa. Jego polecenia spełniają wilki i psy, 
które ponuro wyją, kiedy opuszcza grób5. 

Do rozważań na temat podobieństwa wampira do harpii i strzyg nie jest ko-
nieczne szczegółowe omawianie jego wyglądu. Zarówno pierwsze, jak i drugie 
z analizowanych przez nas stworzeń to monstra kobiece, którym jednocześnie 
nie towarzyszy element erotyczny, często wiązany z wampiryzmem6. Istotne na-
tomiast są sposoby, za pomocą których można wampira odstraszyć. 

„Podziurawili mnie kołkami, odrąbali głowę, oblali wodą święconą i zako-
pali. Przedstawiacie sobie, jak się czułem po przebudzeniu” (Sapkowski 1999: 
284). Wampir Regis, bohater powieści Anadrzeja Sapkowskiego7, opowiada 
swoim towarzyszom, jak próbowali się go pozbyć prości wieśniacy. Nie odnio-
sło to oczekiwanego skutku, nam jednak daje obraz pospolitych metod walki 

3 W naszych rozważaniach pomijamy najnowsze powieści dotyczące wampirów, w tym 
przede wszystkim cykl książek dla młodzieży autorstwa Stephanie Meyer Zmierzch, 
w którym wampiry mogą przebywać na słońcu i egzystować tak jak normalni ludzie. 

4 Zob. Kaczor (2006: 108), cechy podawane głównie na przykładzie Draculi Brama Stokera.
5 Cytaty opisujące wampira pochodzą głównie z powieści Stokera.
6 Jedną z metod działania wielu wampirów obu płci było uwodzenie swoich ofiar. Wampiry 

były piękne, zachwycały lekkością ruchów i idealną, posągową urodą. Cechy te połączyć 
można z innymi potworami antycznego świata – Emupzami i Lamiami, które przybie-
rając postać pięknych kobiet, uwodziły mężczyzn, by następnie zwabić ich do swojej 
kryjówki i zabić, pożywiając się ich krwią. 

7 Wspominany już bohater Sagi o Wiedźminie, który nie tylko nie musi pić krwi, ale rów-
nież jest odporny na podstawową broń, używaną przez ludzi przeciw wampirom. 
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z wampirami. Najbardziej popularnym sposobem pozbycia się krwiopijcy było 
odcięcie mu głowy lub przebicie go osinowym kołkiem8. Wiadomo także, że 
wampir boi się czosnku i wszystkiego, co święte (Stoker 2005: 208). Owa nie-
chęć wampirów do tego, co poświęcone – krucyfiksu, poświęconych pocisków 
czy wody – a także do świętych miejsc, obrzędów i egzorcyzmów wiąże się 
z nieczystością postaci wampira, jego powiązaniem ze złymi duchami i przy-
czyną powstania z grobu9. Wierzono też, że gałązka dzikiej róży położona na 
grobie wampira nie pozwala mu z niego wyjść oraz że nie może on przekroczyć 
płynącej wody, lęka się światła i ognia.

Wampir przeszedł długą drogę, od kiedy pierwszy raz został nazwany wampi-
rem. Od utworu Narzeczona z Koryntu Johanna Wolfganga von Goethego, który 
sam autor nazwał powieścią wampiryczną (Janion 2004: 14), postać krwiopijcy 
ewoluowała, a liczni autorzy stworzyli swoje „gatunki” wampirów. Poniższe roz-
ważania będą się opierać na porównaniu „klasycznego” wampira o typowych 
dla tej postaci cechach, wymienionych powyżej, z jego identycznymi przodkami.

Harpie

Przejdziemy do omówienia Harpii (gr. Άρπυιες, łac. Harpyiae), stworzeń, które 
bez wątpienia posiadały wiele cech wampirycznych. Harpie były skrzydlatymi 
duchami, należącymi do pokolenia bogów przedolimpijskich. Jak podaje Hezjod 
w Teogonii10, Harpie były córkami Thaumasa i Okeanidy Elektry:

Thaumas Okeanosa o nurcie głębokim córę
Pojął, Elektrę; ona zrodziła szybką Irydę,
Harpie, o pięknych włosach: Aello i Okypete,
Które wichrów powiewom i ptakom też towarzyszą
Na swoich szybkich skrzydłach – uniosły się bowiem w powietrze11.

8 Zależnie od tego, w jakiej tradycji pojawiał się krwiopijca, różne były materiały, z któ-
rych wykonywano broń przeciwko niemu. W kulturze europejskiej są to uznawane za 
pewnego rodzaju „magiczne” drzewa, takie jak osika, klon czy dąb, które miały chronić 
przed wszelkimi złymi mocami. 

9 Wśród przyczyn powstania wampira z grobu wymienia się przede wszystkim niedo-
pełnienie tzw. obrzędów przejścia. Kwestia ta nie jest jednak istotna dla powyższych 
rozważań. Zainteresowanych mogę odesłać do książki Anthony’ego Mastersa Naturalna 
historia wampira, w której autor podaje 486 przyczyn stania się wampirem. 

10 Wykorzystane teksty antyczne przytaczam w przekładach kolejno: Teogonia Hezjoda 
– Jerzy Łanowski, Eneida Wergiliusza – Tadeusz Karyłowski, Satyrykon Petroniusza 
– Mieczysław Brożek, Fasti Owidiusza – Elżbieta Wesołowska (zob. bibliografia). 

11 Hezjod, Teogonia 265–269.
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Według poety istniały zatem dwie Harpie, które posiadały umiejętność lata-
nia. W późniejszych przekazach ich liczba się zwiększyła i nie była określona. 
Nazywano je „chwytającymi”, gdyż miały porywać jedzenie ze stołu trackiego 
króla Fineusa. Władca za dokonane zbrodnie został przez bogów ukarany wiecz-
nym głodem. Gdy siadał do stołu, natychmiast pojawiały się Harpie i porywały 
pożywienie. To, czego nie zdołały zjeść lub zabrać, zanieczyszczały odchodami. 
Fineus błagał o pomoc synów Boreasza – Kalaisa i Zetosa, którzy przybyli do 
Tracji wraz z Argonautami. Otrzymawszy od ojca skrzydła, ruszyli w pościg za 
Harpiami, te jednak ochroniła ich siostra Iris, ale musiały obiecać, że zostawią 
w spokoju Fineusa. Schroniły się w jaskini na Krecie i tam pozostały12.

Niemniej Harpie to nie tylko porywające pokarm kobiety – ptaki. Były tak-
że boginiami gwałtownego wiatru, miały pojawiać się w burzach i trąbach po-
wietrznych (por. Allen 2006: 75). Także imiona Harpii Hezjoda wiążą się z lata-
niem i powietrzem: Aello oznacza bowiem Burzliwą, Okypete zaś – Szybkolotną 
(Zamarovsky 2006: 172). Dodatkowo Harpie miały się trudnić odnoszeniem dusz 
do Hadesu. Połączenie „porywania” jedzenia i przenoszenia dusz uczyniło z nich 
później potwory, które porywały ludzi lub tylko ich dusze. 

Harpie początkowo przedstawiane były jako piękne, skrzydlate kobiety z buj-
nymi włosami13, o których wspominał Hezjod. Z czasem do kobiecej twarzy 
i piersi dodano tułów i skrzydła sępów. W miarę jak rosła popularność harpii 
jako postaci związanych ze światem podziemnym, dodawano im straszliwe dłu-
gie szpony, zakrzywiony dziób, twarz zaś zmieniała się w pomarszczoną i zasu-
szoną. Pozostawiały także po sobie zniszczenia i odór zgnilizny14. Często przed-
stawiane były na grobowcach, ich wygląd pokazuje monument Harpii z Ksantos 
(z 500 r. przed Chr.) oraz wazy z cmentarzyska ateńskiego na Keramejkos (Za-
marovsky 2006: 172).

W roli obrzydliwych potworów spotykamy Harpie w Eneidzie Wergiliusza. 
Mieszkają one na Strofadach, do których podczas swej wędrówki dociera Eneasz.

Ocalonych z fal, najpierw nas Strofad pustkowie
Przyjmuje. Mianem Strofad lub Grajów tam zowie
Wysepki na Morzu Jońskim, gdzie Celeno sroga
I reszta Harpii mieszka, co z Fineja proga
Uciekły, dawne stoły rzucając bezładnie.
Brzydszego tworu bogów i zarazy nad nie 
Groźniejszego dotąd fala nie wydała Styksa:

12 Zob. Zamarovsky (2006: 172) oraz Grimal (1990: 119), szczegółowo o historii Fineusa 
i źródłach antycznych, w których została opisana.

13 Tu można by dostrzec ewentualne podobieństwo do kobiet – wampirów, które również 
były piękne, niemniej w wykorzystywanych w tej rozprawie źródłach harpie pojawiają 
się już jako potwory, a nie skrzydlate kobiety, zatem to podobieństwo wyłączam z głów-
nego toku rozważań. 

14 Na temat wyglądu Harpii pisze zarówno Zamarovsky (2006: 172), jak i Allen (2006: 75) 
oraz Sabat (2005: 65).
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Twarz dziewic mają, wstrętne ślą kały z brzuszyska
Szpony ich zakrzywione i od głodu stale
Zbladłe wargi15.

Harpie Wergiliusza są nie tylko brzydkimi i przerażającymi potworami – na-
pawają smutkiem i obrzydzeniem, wiecznie poszukując jedzenia. Niewiele tu 
zostaje z wcześniejszych przekazów o szanowanych przewodniczkach dusz czy 
choćby pięknych skrzydlatych kobietach. Eneasz i jego towarzysze zatrzymali 
się na krótki czas na Wyspach Strofadzkich. Gdy spożywali posiłek, napadły 
ich Harpie: 

Wtem nagle od gór w locie straszliwym przybywa
Rój Harpii, tłukąc głośno ogromnymi skrzydły
Łupi pokarm, w krąg wszystko przez dotyk obrzydły
Plugawi, puszcza brzydką woń i hałas czyni16.

Nie wiemy, ile Harpii zaatakowało Eneasza, ale z pewnością więcej niż dwie. 
W przeciwnym razie grupa wojowników mogłaby sobie z nimi poradzić. Troja-
nie chronią się przed potworami w jaskini, aby te nie mogły się dostać do nich 
z powietrza. Posiłek jednak ponownie zostaje przerwany przez przybycie Har-
pii, które wdzierają się do kryjówki, tym razem wylatując z okolicznych grot. 
Eneasz wydaje rozkaz walki z napastniczkami, lecz broń nie czyni im wielkiej 
szkody, gdyż są chronione przez gęste pióra. Najważniejsza z przedstawionych 
przez Wergiliusza Harpii – Celeno – jest także wieszczką. Przepowiada, że Tro-
janie znajdą swoją ojczyznę, dopiero kiedy zjedzą stoły. Nakazuje im też odejść 
z ziem, na których żyją spokojnie „harpije bez winy”17. 

Harpie, początkowo traktowane jak boginie lub duchy, utożsamiane były czę-
sto z Furiami. Te piękne latające kobiety nietrudno porównać do wampirzyc 
kusicielek, które bardzo często przedstawiane są dzisiaj jako skrzydlate kobie-
ty. Potem, gdy przejęły rolę porywających ludzi potworów, otrzymały przypi-

15 Wergiliusz, Eneida III 210–218:
   […] Strophades Graio stant nomine dictae
   insulae Ionio in magno, quas dira Celaeno
   Harpyiaeque colunt aliae, Phineia postquam
   clausa domus mensasque metu liquere priores.
   tristius haud illis monstrum, nec saeuior ulla
   pestis et ira deum Stygiis sese extulit undis.
   uirginei uolucrum uultus, foedissima uentris
   proluuies uncaeque manus et pallida semper
   ora fame.
16 Wergiliusz, Eneida III 225–228:
   At subitae horrifico lapsu de montibus adsunt
   Harpyiae et magnis quatiunt clangoribus alas,
   diripiuntque dapes contactuque omnia foedant
   immundo; tum vox taetrum dira inter odorem.
17 Wergiliusz, Eneida III 249: Harpyias insontis. 



64  Anna Wołek

sywane wampirom cechy – porywania mięsa, zwłok, a wreszcie i ludzi. Do-
datkowo określane były raczej jako „duchy”, co tworzy kolejne podobieństwo 
do wampirów, które przecież również są powracającymi z zaświatów duchami. 
Poza tym – jak wspominał Wergiliusz – Harpie pozostawiały po sobie smród 
zgnilizny – który kojarzył się ze zwłokami, a jedzenie dotknięte przez nie było 
w pewien sposób przeklęte i nie nadawało się już do spożycia. Inne podobień-
stwa do wampirów to zdolność latania oraz moc wpływania na żywioły. Harpie 
„porywające” ludzi czy pokarmy, paskudne potwory o zakrzywionych szponach 
i sępich dziobach, traktowane są często jako przodkowie innych, jeszcze więcej 
mających wspólnego z wampirami potworów – strzyg. 

Strzygi

Jak podaje w swoim słowniku Władysław Kopaliński, strzygi to: „wampiry, 
wiedźmy, czarownice szkodzące ludziom, pod postacią ptaków, karmiące się 
krwią ludzką, dusze dzieci urodzonych z zębami, a dorosłych z podwójnym rzę-
dem zębów” (Kopaliński 1993: 1114).

W świecie klasycznym pojawiają się strzygi jako te stworzenia, które pod 
postacią ptaków atakują ludzi. W łacinie odnajdujemy termin strix18, który 
oznaczał zarówno sowę, lub ogólnie nocnego ptaka, jak i wydające skrzeczące 
dźwięki potwory (Wołek 2010: 208). Początek nazwie tych stworzeń miał dać 
czasownik strideo – oznaczający ‘syczeć, świstać, szumieć, trzeszczeć, skrzy-
pieć, szeleścić’19. 

Porywające głównie dzieci z kołysek strzygi pojawiają się u Owidiusza w Fa-
sti. Autor opisuje nie tylko wygląd i działanie bestii, ale także ich pochodzenie 
i sposoby, jak się przed nimi chronić.

Były tam ptaki wredne. Nie one Fineusa 
jedzenia pozbawiały, lecz ich potomkowie:
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 gardła były opite krwią dzieci,
nazywają się strzygi, a ich imię pewnie
stąd się bierze, że nocą straszą szumem skrzydeł,

18 Lub striga, zob. Petroniusz (63, 4). 
19 Zob. Słownik łacińsko-polski, zapis red. Mariana Plezi, Warszawa 1999, t. 4, s. 227. 
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może w ptasiej postaci się zrodziły, może
w ptaki się zamieniły pod zaklęciem Marsów20.

Owidiusz podkreśla zatem związek strzyg z harpiami, pokazuje także podo-
bieństwo w sposobie działania – zarówno jedne, jak i drugie posiadłszy umiejęt-
ność latania, wykorzystywały ją, by porywać swoje ofiary. Miały ostre szpony, 
za pomocą których chwytały swoją zdobycz. Strzygi najbardziej lubowały się 
w porywaniu dzieci, które – jak dość brutalnie pokazuje Owidiusz – szarpały 
dziobami i pazurami, by posilić się ich krwią. Poeta nie wie natomiast, skąd 
wzięły się owe potwory i czy potworami były od początku. Mogły przecież, 
podobnie jak harpie, zostać przemienione. Owidiusz po przedstawieniu ogólnej 
charakterystyki strzyg przechodzi do przytoczenia opowieści, w której bestie 
pojawiają się nad kołyską niemowlęcia:

Wpadły więc do sypialni Prokasa. Tam chłopiec
leżał mały od pięciu zaledwie dni na świecie
świeży to łup dla ptaków, wpiły się dziobami
w dziecka piersi, chłopczyna jakże nieszczęśliwy
szarpał się i pomocy wzywał. Niania krzykiem
straszliwym przerażona dziecka przybiegła
i zobaczyła buzię jego poranioną.
Co robić? Twarz dziecięcia była takiej barwy
jak liść na drzewie ścięty pierwszym chłodem,
pobiegła więc do Krany, by jej rzecz przedstawić21.

20 Owidiusz, Fasti VI 131–142:
   Sunt avidae volucres, non quae Phineia mensis
   guttura fraudabant, sed genus inde trahunt:
   grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinis;
   canities pennis, unguibus hamus inest;
   nocte volant puerosque petunt nutricis egentes,
   et vitiant cunis corpora rapta suis;
   carpere dicuntur lactentia viscera rostris,
   et plenum poto sanguine guttur habent.
   est illis strigibus nomen; sed nominis huius
   causa quod horrenda stridere nocte solent.
   sive igitur nascuntur aves, seu carmine fiunt
   neniaque in volucres Marsa figurat anus.
21 Owidiusz, Fasti VI 143–152:
   in thalamos venere Procae: Proca natus in illi
   praeda recens avium quinque diebus erat,
   pectoraque exsorbent avidis infantia linguis;
   at puer infelix vagit opemque petit.
   territa voce sui nutrix accurrit alumni,
   et rigido sectas invenit ungue genas.
   quid faceret? color oris erat qui frondibus olim
   esse solet seris, quas nova laesit hiems.
   pervenit ad Cranaen, et rem docet. illa timorem
   pone: tuus sospes dixit alumnus erit.
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Bezwzględne potwory zjawiają się nagle nad kołyską noworodka i atakują. 
Nie wiadomo, jak duża jest grupa strzyg, na szczęście jednak nie zdążyły one 
zabić dziecka, lecz tylko poraniły je i wypiły trochę krwi. Dziecko zrobiło się 
blade, jak klasyczna ofiara wampira22, a niania zwraca się z prośbą o ratunek do 
bogini Krany. To ona mogła pomóc w odstraszeniu strzyg i zapewnieniu bezpie-
czeństwa dzieciom. Krane była niegdyś nimfą, mieszkała w lasach i często była 
mylona z Artemidą. W pięknej dziewczynie nieraz zakochiwali się wędrujący 
po lasach myśliwi – ta zaś przynosiła im zgubę, każąc odszukać tajemne miej-
sce w lesie. Pewnego dnia zainteresował się nią jednak Janus – bóg nie pozwolił 
się oszukać i odnalazł ukrywającą się nimfę. Na pamiątkę współżycia, w za-
mian za utracone dziewictwo, uczynił ją strażniczką drzwi. Podarował jej biały 
oścień, za pomocą którego mogła usuwać sprzed drzwi zagrożenia23. 

Aby ptaki przestały nawiedzać dom, niania omiata przedproże trzy razy 
gałązką drzewa, trzy razy dotyka zawiasów. Następnie skrapia wodą wejście 
i przed drzwiami składa ofiarę – trzewia dwumiesięcznej świni, wypowiadając 
przy tym słowa zaklęcia:

Ptaki nocy poniechać zechciejcie dziecięcia, w zamian składam też młodą ofiarę: weźcie 
serce miast serca i ścięgna za ścięgna, zabierzcie owo życie miast szlachetniejszego24.

Rzucała potem ofiarę za siebie, nie oglądając się, zaś na oknie kładła oścień 
Janusa. Strzygi przestały wówczas nawiedzać dom, nie wiadomo na jak długi 
czas. 

W tym przedstawieniu strzyg możemy doszukiwać się jednak nie tylko typo-
wych dla wampira cech, czyli: picia krwi, latania, atakowania swoich ofiar nocą 
czy wreszcie cech zewnętrznych – takich jak ostre szpony. Także sposób zabez-
pieczania się przed tymi potworami podobny jest do sposobu unikania wampi-
ra. Biały oścień Janusa można przecież potraktować jako swego rodzaju rzecz 
„świętą” – a wampiry obawiały się wszystkiego, co święte. Także sam obrzęd 
wykonywany przez nianię podobny jest nieco do zabiegów Van Helsinga z Dra-
culi – niania omiotła próg i framugi, natomiast Van Helsing szczelnie pozamykał 
okna i drzwi i nacierał je czosnkiem. Tak samo bowiem jak przemieniony w nie-
toperza czy ptaka Dracula, tak strzygi mogły się dostać do domu przez uchylone 
drzwi i okna. Ponadto ofiara hrabiego Draculi – Lucy pisała w swoim pamięt-
niku, że obawiała się zasnąć, by nie nawiedził jej znów w nocy jakiś koszmar, 
a gdy zamykała oczy, słyszała jakby trzepotanie skrzydeł za oknem. Gdy obu-

22 W powieści Brama Stokera, gdzie atakowana nocami przez Draculę Lucy rano budziła 
się blada i osłabiona.

23 Zob. Owidiusz, Fasti VI 109–134.
24 Owidiusz, Fasti VI 159–162:
   atque ita „noctis aves, extis puerilibus” inquit
   „parcite: pro parvo victima parva cadit
   cor pro corde, precor, pro fibris sumite fibras:
   hanc animam vobis pro meliore damus”.
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dziła się po czwartym już ataku hrabiego, była blada i trudno jej było oddychać 
(Stoker 2005: 171–172). Można zatem przypuszczać, że wampir siadał na piersi 
swojej ofiary w postaci ptaka, co bardzo przypomina nocne ataki strzyg. 

Strzygi przedstawia także Petroniusz w Satyrykach. Tutaj jawią się one jed-
nak nie jako czyhające na krew dzieci potwory, ale jako „porywaczki zwłok”25. 
Podczas uczty u Trymalchiona goście opowiadają sobie różne historie. Sam Try-
malchion przytacza opowieść z czasu swojej młodości – opisuje pogrzeb jed-
nego z niewolników. Miał on być ulubieńcem pana, pięknym jak Ganimedes 
(Petroniusz, Satyryki LXIII). Gdy wszyscy opłakiwali zmarłego, pojawiły się 
strzygi:

I gdy go matka nieboraczka opłakiwała, a my także w większości braliśmy wtedy udział 
w żalach, nagle strzygi zaczęły swoje. Myślałbyś, że pies ściga zająca26.

Strzygi nadlatują nagle, także większą gromadą, dodatkowo tak samo jak 
wampiry posiadają wielką siłę, są potężniejsze niż ludzie. Dowodzi tego nieuda-
na próba pokonania ich przez jednego z towarzyszy Trymalchiona, człowieka 
silnego i tęgiego:

Mieliśmy wtedy człowieka z Kapadocji, długonia, bardzo wielkiego zuchwałka, a miał 
siłę: wołu rozjuszonego podnieść potrafił. Ten śmiało dobył miecza, wybiegł za drzwi, 
owinął starannie lewą rękę i babę przebił w środku, jakoś w tym miejscu – niech zdrowie 
służy temu, czego dotykam. Słyszymy jęk, a ich samych, nie będę kłamał, nie widzimy. 
Drągal zaś nasz rzucił się do wnętrza i zwalił na łóżko, a całe ciało miał posiniaczone, 
jakby obite batami27.

Dodatkowo raniona mieczem strzyga nie umarła ani też nie uciekła – zwykły 
miecz nie był w stanie jej przestraszyć ani wyrządzić krzywdy. Dopiero kiedy 
udało się odgonić strzygi – czy raczej kiedy same odleciały – wyszedł na jaw 
cel ich wizyty. Potwory przybyły, aby wykraść zwłoki; nie wiadomo, do czego 
miałyby im służyć, w każdym razie sprytnie podrzuciły na ich miejsce słomianą 
kukłę:

25 Można zatem zaobserwować ścieranie się postaci harpii i strzyg, które traktowane są jako 
monstra porywające dusze lub ciała, związane w jakiś sposób ze światem podziemnym. 

26 Petroniusz, Satyryki LXIII:
   Cum ergo illum mater misella plangeret et nos tum plures in tristimonio essemus, subito 

«stridere» strigae coeperunt; putares canem leporem persequi. 
27 Petroniusz, Satyryki LXIII:
   Habebamus tunc hominem Cappadocem, longum, valde audaculum et qui valebat: pote-

rat bovem iratum tollere. Hic audacter stricto gladio extra ostium procucurrit, involuta 
sinistra manu curiose, et mulierem tanquam hoc loco – salvum sit, quod tango! – me-
diam traiecit. Audimus gemitum, et – plane non mentiar – ipsas non vidimus. Baro autem 
noster introversus se proiecit in lectum, et corpus totum lividum habebat quasi flagellis 
caesus, quia scilicet illum tetigerat mala manus.
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Zamykamy drzwi i wracamy znów do swej powinności. Ale gdy matka chce objąć ciało 
swego syna, dotyka i widzi tylko kukłę ze słomy. Nie miało to ani serca, ani wnętrzności, 
ani w ogóle niczego. Naturalnie już strzygi wykradły chłopca i w jego miejsce podłożyły 
słomianą lalę28.

Całą opowieść Trymalchion kończy przestrogą, że nie takie cuda potrafią 
zdziałać różne nocne czarownice. Poza tym mówi towarzyszom, że człowiek, 
który walczył ze strzygami, „nigdy już po tym fakcie nie miał swego koloru, 
a po kilku dniach nawet umarł w napadzie szału”29.

Po raz kolejny widzimy motyw „zmiany koloru” ofiary wampira, spowodo-
wany utratą krwi, a także przypisywane wampirom wywoływanie innych cho-
rób: psychicznych lub apopleksji (Petoia 2004: 45). 

Podsumowanie

Analizując przedstawione utwory, nietrudno dostrzec podobieństwo harpii 
i strzyg do „współczesnych” wampirów. Niestety nie posiadamy zbyt wielu 
tekstów, które opisywałyby szczegółowo te postaci, autorzy zaś często wiążą je 
z sobą. Niezależnie od tego, skąd wzięły się harpie i strzygi, jakie były ich dzie-
je przed przemianą, należy zwrócić uwagę na posiadanie przez nie najpopular-
niejszych cech wampira, takich jak picie krwi (oraz jedzenie ciał) niezbędne do 
przeżycia30, nadludzka siła, zdolność latania czy hipnotyzowania za pomocą ma-
gii lub głosu (tu warto zwrócić uwagę choćby na opisywane przez Andrzeja Sap-
kowskiego wampiry z gatunku bruxa31, które powalały przeciwnika za pomocą 
fali dźwiękowej, potrafiły latać i występowały wyłącznie w żeńskiej postaci). 
Ponadto, podobne są metody walki z wampirami i strzygami – począwszy od 
świętego przedmiotu, który zapewniał ochronę, aż po odprawienie odpowied-

28 Petroniusz, Satyryki LXIII
   Nos cluso ostio redimus iterum ad officium, sed dum mater amplexaret corpus filii sui, 

tangit et videt manuciolum de stramentis factum. Non cor habebat, non intestina, non 
quicquam: scilicet iam puerum strigae involaverant et supposuerant stramenticium va-
vatonem.

29 Petroniusz, Satyryki LXIII:
   Ceterum baro ille longus post hoc factum nunquam coloris sui fuit, immo post paucos 

dies freneticus periit.
30 Krew była pożywieniem strzyg, w wypadku harpii źródła nie są zgodne, choć porwanie 

żywności ze stołu króla Fineusa nie musiało się wiązać ze zjadaniem jej przez demony. 
31 U Sapkowskiego (1999: 146–147) odnajdujemy wiele gatunków wampirów (wampir wyż-

szy, alp, katakan, mula, bruxa, nosferat, fleder i ekimma). Inspiracją do wykreowania 
większości z nich były stworzenia o cechach wampirycznych z różnych kultur (alp to 
upiór niemiecki, ekimma syryjski etc.). 
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nich obrzędów. Warto podkreślić, że próba pokonania potworów „tradycyjną” 
bronią nie przynosi żadnego skutku. Podobnie zachowują się również pozostałe 
przy życiu ofiary harpii i strzyg oraz wampirów. Ich wygląd zewnętrzny cha-
rakteryzuje bladość, są osłabione i zmęczone, cierpią na apopleksję, zdarza się 
również, że popadają w obłęd. 

Chociaż nie możemy nazwać harpii i strzyg wampirami sensu stricto, z pew-
nością nietrudno zauważyć, iż są one znakomitym odzwierciedleniem krwiopij-
cy nadlatującego znienacka i atakującego swe ofiary z powietrza. Uważam, że 
zarówno omawiane w niniejszej rozprawie potwory, jak i wiele innych stworzeń 
znanych z literatury starożytnej Grecji i Rzymu32 może zasługiwać na miano 
antycznych przodków wampira. 
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Harpies and Striges: The Descendants of Modern Vampires

SU M M A RY

The following article is an attempt at presenting striges and harpies in ancient literature and 
tries to find in them vampiric qualities. Many ancient authors (like Ovid, Petronius, Apu-
leius, Vergil) describe striges and harpies and the ways to defeat them. One can find many 
similarities of these ancient creatures with today’s vampires. The parallels are visible not 
only in appearance, mode of action, drinking blood, their ability to fly, attacking at night, 
but also in the ways of overcoming them, special ceremonies and sacred objects that have 
deterred monsters. Described by ancient authors harpies and striges are very similar to very 
well known today’s vampires from the novels of Bram Stoker, Anne Rice, Andrzej Sapkow-
ski and John William Polidori. 
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