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  Wampiryzm jest pojęciem funkcjo-
nujacym w wielu kulturach. W XXI 
wieku wiara w istnienie istot zwanych 
wampirami nie wygasła. Wśród nas 
żyją osoby uważające się za wampiry, 
jak również osoby, które są uważane 
za wampiry – wydawałoby się, wbrew 
wszelkiej logice. Niewiedza i nietole-
rancja w dalszym ciągu są źródłem 
odrzucania ludzi, których zachowanie 
nie daje się wytłumaczyć. Po raz ko-
lejny należy zastanowić się nad ogro-
mem wiedzy, której nie posiadamy i
z różnych przyczyn nigdy nie posią-
dziemy. Nigdy nie poznamy i nie 
zgłębimy do końca wszystkich źró-
deł, mechanizmów oraz zasad kieru-
jących działaniem ludzkiego ciała i
umysłu; ani też powodów, dla któ-
rych ludzki umysł i ciało działają nie-
prawidłowo. Jest również mało praw-
dopodobne, że w pełni zrozumiemy i 
zbadamy wszystkie przypadki dewia-
cji ludzkiej psychiki. Dewiacje, od-
chylenia od normy w wyglądzie i za-
chowaniu danego człowieka, ściągały 
na niego podejrzenia reszty społecz-
ności. Podejrzenia o bycie „złym”, 
o pakty z siłami nadprzyrodzonymi, 
o bycie niebezpiecznym dla reszty 
ludzi, o bycie wampirem. Pomimo że 
jesteśmy – przynajmniej deklaratyw-
nie – bardziej tolerancyjni i dysponu-
jemy większą wiedzą, nie potrafimy 
wyzbyć się leku przed innością. 
Zwłaszcza jeśli jest to inność osób 
dotkniętych chorobą psychiczną.

  Wampiryzm kliniczny, czyli tak 
zwany syndrom Renfielda, to choro-
ba psychiczna objawiająca się rosną-
cym apetytem na krew i obsesją na 
jej punkcie. Dolegliwość tę wyróżnił 
w 1992 roku psychiatra Richard Noll 
i po raz pierwszy użył terminu „syn-
drom Renfielda”. Nazwa syndromu 
pochodzi od nazwiska fikcyjnej posta-
ci występującej w powieści Brama 
Stokera „Dracula”. Książka opisuje 
Renfielda jako chorego psychicznie 
mężczyznę, żywiącego się insektami 
w przekonaniu, że ich krew daje mu 
siłę witalną. Na chorobę tę cierpią 
przeważnie mężczyźni. Podobnie jak 
postać z powieści – chorzy owładnię-
ci są obsesją, której źródłem jest idea 
czerpania sił witalnych poprzez picie 
krwi. Richard Noll uważał, że pod-
stawą do zrozumienia tej choroby 
jest analiza wydarzeń z dzieciństwa, 
takich jak doświadczenia związane 
z krwawiącymi ranami. Widok krwi 
w wielu kulturach – także w kulturze 

  W życiu dokonuje się różnych wy-
borów. Czasami inni ich za nas doko-
nują, czasami wyboru nie ma. Innymi 
razy wybór wpada na człowieka jak 
roztargniony przechodzień i postana-
wia już tak sobie zostać. Uczepi się jak 
przysłowiowy rzep psiego ogona i je-
dyne co zostaje, to go zaakceptować, 
a w końcu pokochać. Trudno jest jed-
nak wielbić wybory trudne, przyspa-
rzające kłopotów. Człowiek jednak 
z natury jest masochistą. Tak też po-
kochałam wybór, który z siła rażenia 
tsunami mnie pewnego dnia dopadł 
i zostałam masochistką.

europejskiej, jak pisałam wcześniej 
– nie był niczym nowym (upuszcza-
nie krwi itp.).
   Richard Noll sądził, że podłożem 
nienormalnych reakcji związanych 
z krwią mogły być myśli i sugestie 
nadające jej wymiar czegoś niezwy-
kłego i fascynującego. Źródłem ekscy-
tacji krwią może być również nadanie 
jej – oraz czynnościom z nią związa-
nym – aury seksualnej. Spełniała ona 
wówczas rolę fetyszu i swoistego ka-
talizatora – czynnika powodującego 
określone reakcje. Czasem przeradza-
ło się to w fetyszyzm, w którym uczu-
cia zostawały przeniesione na krew i 
czynności z nią związane. Posłuchaj-
my seksuologa, Kazimierza Imieliń-
skiego: „Jest to zboczenie płciowe po-
legające na tym, że do podniecenia i 
zaspokojenia seksualnego nie jest po-
trzebny partner seksualny w całości, 
lecz odbywa się to przy zetknięciu się 
z częściami jego ciała, garderoby lub 
przedmiotami, które w jakimś sensie 
go symbolizują. (...) Fetyszyzm może
być formą zastępczą zaspokajania 
seksualnego (...) lub zboczeniem po-
wstałym na drodze odruchowo-wa-
runkowej, (...) jest jednym z częściej 
spotykanych zboczeń. Słabo wyrażo-
ny występuje u ludzi z normalnym
popędem. (...) Wymagania wobec fe-
tysza mogą być czasem tak wyspe-
cjalizowane, że musi on mieć okreś-
lony kolor, wzór itp., i tylko taki wy-
wiera działanie podniecające. W pew-

nym sensie jest to podobne do swoi-
stego alergenu, wywołującego reakcję 
uczuleniową”. W wieku dorastania i 
osiągania dojrzałości obecność krwi 
i jej konsumpcja mogły również wy-
zwalać poczucie władzy i kontroli, 
stymulować uczucie przyjemności, 
dawać iluzję siły.
  Noll wyjaśniał, że pierwszą fazą 
syndromu Renfielda jest autowampi-
ryzm, który stopniowo przeradza się 
w spożywanie krwi różnych stwo-
rzeń. Choroba psychiczna dawała ilu-
zję bycia wampirem i związanej z tym 
potrzeby – lub wręcz wewnętrznego 
przymusu – picia krwi. Zdiagnzowa-
nie przypadku syndromu Renfielda 
nie jest proste i może rodzić wiele py-
tań. Wiele przypadków tej choroby 
psychicznej zostało opisane w rapor-
tach medycznych jako „prawdopo-
dobny”, „przypuszczalny” syndrom 
Renfielda. Oficjalna diagnoza często 
mieściła się w kategoriach psycho-
tycznych – schizofrenii lub rodzaju 

parafilii. Parafilią ogólnie określa się 
zaburzenia zachowań seksualnych. 
W przypadku syndromu Renfielda 
krew była źródłem podniecenia, czyn-
nikiem erogennym; spożywanie jej
wyzwalało w chorym poczucie wła-
dzy, posiadania nadprzyrodzonych 
mocy, oraz przekonanie, że krew po-
zwala na czerpanie życiowej energii i 
siły.
 Co można odczuć, stykając się z czło-
wiekiem ujawniajacym właściwości 
opisanego wyżej syndromu? Wstręt, 
odrazę, pogardę? Czy jakakolwiek 
forma akceptacji istoty uważanej za 
wampira jest możliwa? Czy jest moż-
liwe tolerowanie w najbliższym oto-
czeniu osoby, która – wydawałoby się, 
bez wyrzutów sumienia – łamie po-
wszechnie postrzegane normy moral-
ne? Łamanie uświęconych zakazów 
nigdy nie było bezpieczne i musiało 
skończyć się jakąś karą lub gniewem 
bogów. Od zarania dziejów w każdej 
kulturze istniały tabu, których należa-
ło bezwzględnie przestrzegać. Osoba, 
której przyszło złamać ustanowiony 
przez dane społeczeństwo zakaz, spro-
wadzała na siebie niechęć wspólnoty, 
a nawet społeczne potępienie. Czło-
wiek, którego nie rozumiano, którego 
wygląd i zachowanie wykraczały po-
za granice normalności, był odpycha-
ny. Człowiek taki był bardzo często 
bezwzględnie odrzucany, wydalany 
ze wspólnoty, gdyż wyzwalał uczu- 
cie zagrożenia, budził lęk. Strach jest 
emocją, która ma dość jasną określo-
ną przyczynę, jednak lęk jest uczu-
ciem, które ma swoje źródło w naszej 
podświadomości. Jego źródła często 
nie są dla nas zrozumiałe, jest czymś 
niespodziewanym, emocją, nad którą 
nie do końca panujemy. To uczucie, 
które może wyzwolić istota obca i 
dziwna, istota niezrozumiana i niepo-
znana, jaką jest inny człowiek. Cho-
dzi o emocjonalne stany wyzwalane 
przez osobę, której wygląd, zachowa-
nie, zapach, spojrzenie prowokują, nie 
dają spokoju, uwalniają głęboko ukry-
te obawy i myśli, z czasem wzbierają-
ce na sile, by w końcu przerodzić się 
w lęk. Lęk ten jest w nas głęboko 
zakorzeniony, jest formą instynktu 
samozachowawczego pomagającego 
przetrwać społeczeństwu, w którym 
jedną z najważniejszych zasad jest 
pewna równość i możliwość zidenty-
fikowania jej członków. Zasady te, od 
momentu utworzenia się pierwszych 
ludzkich grup społecznych, pozostają 
niezmienne. Odmienność niektórych 
ludzi, mająca różne źródła, zawsze bu-
dziła i będzie budzić lęk wśród „nor-
malnej”, nie wzbudzającej podejrzeń 
większości społeczeństwa.
  Jednym z powodów, dla których 
powstały baśnie i legendy, była za-
pewne próba wytłumaczenia inności 
zachowań ludzkich i zdarzeń, których 
nie pojmowano, a które były ważne, 
poruszające i zapadające w pamięć. 
Były na tyle niesamowite, by dać po-
czątek zabobonom i przesądom. Za-
wsze chodzi o tajemnicze, nie do koń-
ca rozumiane wydarzenia, których 
wspomnienia budziły zbyt duży lęk, 
aby pozostawić je bez próby wyjaś-
nienia. Jedną z prób wytłumaczenia 
ich przyczyn była wiara w istnienie 
magicznych istot – żyjących wśród 
ludzi stworzeń, posiadających nad-
przyrodzone cechy i zdolności. Stwo-
rzeń, o których opowiastki z czasem 
stały się legendami. Legendami o isto-
tach zwanych wampirami. Wywarły 
one widoczny wpływ na kulturę wielu 
krajów.

  Ten dzień był sądny. Pilot w małej 
jeszcze wtedy rączce i szaleńczy rejs 
po kanałach telewizji kablowej. Aż 
nagle! Dopadł mnie znienacka total-
nie zaskakując. Rzecz jasna uczepił się 
z całych sił, żeby tylko utrudnić ży-
cie. Utrudnił, ale i sprawił, że wszyst-
ko stało się lepsze. Miał makabrycz-
nie umalowaną twarz, bardzo długie, 
czarne jak smoła włosy i krzyczał 
coś, czego wtedy nie byłam w stanie 
zrozumieć. Parę dni później kobieta 
mojego życia, zwana dalej Mamą, na-
była w pobliskim sklepie muzycznym 
kasetę opatrzoną arcystrasznymi orna-
mentami i obscenicznymi zdjęciami. 
Byłam w siódmym niebie.
  Czas mijał, dni pędziły, ja się zmie-
niałam. Uczepiłam się tego piekielne-
go wyboru i zaciskałam mocno rącz-
ki, żeby go nie puścić. Za nim przy-
szły kolejne stwory z odmętów pie-
kielnych. Były jeszcze piękniejsze, 
bardziej nienasycone i uzależniające. 
Marzyłam skrycie, żeby być takim 
potworem. Okazało się, że nie jest to 
takie trudne. Mama nosiła się na czar-
no, więc podkradłam jej co mniejsze
wdzianka i zaczęłam się do zjaw sza-
tańskich upodabniać. Dorośli mówili, 
że z tego wyrosnę, że zmądrzeję. Ale 
z czego tu wyrastać? Lata mijały, a 
moje brwi coraz bardziej przypomi-
nały nietoperze skrzydła, włosy były 
coraz czarniejsze, a usta połyskiwały 
czarnym krzyżem. Odwróconym, że-
by nie było. Nadal słyszałam, że mi 
minie. Do słów doszły czyny. Czyny 

nie dokonane przez dorosłych, lecz 
przez młodych.
  Przez lata pokochałam wybór z lat 
dziecięcych, doceniłam go, zrozumia-
łam i kochałam z dźwięku na dźwięk 
coraz bardziej. Im większa moja mi-
łość się stawała, tym bardziej wzrasta-
ły nienawiść i niezrozumienie ze stro-
ny otoczenia. Okazało się, że byłam 
inna, odstająca. Wydawałoby się, że 
odmienność jest dobra. Nie jest. Je-
den trafny wybór zaczął rzutować na 
moje całe życie. Wydawało mi się, że 
przecież człowiek ma wybór. Może 
wybierać między orientacją politycz-

ną, seksualną, może i ma do tego 
święte prawo, by dobierać przyjaciół 
i znajomych według tylko sobie zna-
nych kryteriów. Może wybrać kim 
chce być być i jak chce wyglądać. 
Nie zgadzam się ze światem, który na-
kazuje mi być kimś, kim nie jestem.
Nie zgadzam się ze starszymi człon-
kami rodziny, którzy latali za mną 
dzierżąc krzyż i wylewając na mnie 
wodę święconą. Przecież nigdy nie 
czciłam szatana. Jakbym mogła, sko-
ro nie wierzę w jednego Boga? Do-
tknął mnie problem bycia nastolatką. 
Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie ro-
zumie. Nie będę się uśmiechać, bo 
nie mam do kogo; nie będę radosna, 
bo moje życie jest wieczną udręką; 
nie będę dla was miła, bo nie jestem 
hipokrytką – nie nadstawię drugiego 
policzka. Mówcie co chcecie – nie 
będę was słuchać. Krzyczcie za mną 
obraźliwe słowa, rzucajcie we mnie 
zgniłymi jajami i butelkami, ale nie 
mówcie mi, że jestem gorsza od was. 
Znęcajcie się nade mną – nie odbie-
rzecie mi miłości i snów o sile. Śni-
łam wtedy, że mam super moce, 
dzięki którym zmiotę was wszystkich
z powierzchni ziemi. Budziłam się 
bojąc się wyjść sama z domu. Ta 
dzielnica... Wszędzie golfy i maluchy, 
a w nich młodzież w sportowych 
ubrankach gotowa zabić za bycie in-
nym. Człowiek bywa masochistą. Im 
więcej nienawiści czułam wokół, tym 
głośniejsza stawała się muzyka, tym 
ciemniejszy był makijaż. Dlaczego? 
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