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En defensa dels vampirs: els esforços 
de l’església i de l’estat per aturar l’acció 

contra els vampirs a Sèrbia durant el primer 
regnat de Miloš Obrenovic (1815-1839)

Per iniciar un examen sobre els vampirs a Sèrbia durant el primer regnat 
del príncep Miloš Obrenović (1815-1839) té sentit descriure com els serbis 
de l’època els veien. La millor manera de fer-ho és citar la descripció dels 
vampirs presentada per un serbi contemporani, Vuk Karadžić, que entre les 
seves diverses aptituds es trobava ser un notable etnògraf1.

«S’anomena vukodlak a un home a dins del qual –d’acord amb els 
contes populars– entra un esperit diabòlic i li dóna vida – vampiritzant-lo 
– en els quaranta dies després de la mort. Llavors el vukodlak surt de 
nit de la seva tomba i sufoca la gent a sa casa seva i els  beu la seva 
sang. Un home honest no pot ser vampiritzat, a menys que un ocell o un 
altre ésser viu voli o salti sobre el seu cos mort. Així, a tot arreu la gent 
protegeix els seus morts2 per tal que res passi sobre ells. Els vukodlaks 
apareixen amb més freqüència a l’hivern –especialment entre el Nadal 
i Spasovdan3 –. Quan un gran nombre de persones comencen a morir 
en un poble, llavors la gent comença a culpar un vukodlak– i en alguns 
llocs comencen a dir que ha estat vist a la nit amb la seva mortalla 
sobre les seves espatlles – i comencen a conjeturar qui podria ser. 
Llavors, porten un semental negre sense taques o marques al cementiri 
i el condueixen entre les tombes on es sospita que hi ha vukodlaks, 
perquè diuen que un semental no s’atreveix a passar per sobre d’un 
vukodlak. Quan troben la tomba d’algú que creuen o conjeturen que 
és un vukodlak llavors  reuneixen tots els camperols i, agafant una 
estaca d’espí blanc o arç blanc – perquè ell tem només una estaca 
d’espí blanc ...–, excaven la tomba; i, si hi troben un home que no s’ha 
descompost, a continuació, el perforen amb l’estaca i li llencen foc per 
a què es cremi. Diuen que quan troben un vukodlak en una tomba, està 
gras, inflat i vermell amb la sang humana – “vermell com un vampir” 
–. Un Vukodlak de vegades torna amb la seva dona – sobretot si és 
jove i bonica – i dorm amb ella; i, diuen que un nen nascut d’aquesta 
unió no té ossos. I en temps de fama, els vampirs sovint es reuneixen 
prop dels molins i al voltant dels graners. Diun que tots ells van amb 
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els seus sudaris sobre llurs espatlles. Un vampir també pot travessar 
l’orifici més petit, és per això que no serveix bloquejar una porta per  
protegir-se d’ells més del que ho fa en contra d’una bruixa» [Karadžic 
1969: 330-331].

D’altres col·leccions de les creences populars mostren variacions. La gent 
dolenta es pot convertir en vampirs com a conseqüència de les seves males 
vides. En general, la vampirització passa quaranta dies després de la mort, 
però en certs llocs la transformació es produeix immediatament. En alguns 
indrets, un nen d’un vampir i una humana sembla normal; tanmateix, té aptituds 
especials, una de les quals és sovint la capacitat de ser un vampirdžije, o 
descobridor  de vampirs.
Ara, havent vist com els serbis veien els vampirs, dediquem-nos a les fonts i 
veure a les criatures en acció i les respostes que van motivar.

El 8 de març de 1820 [Djordjevič 1909], diversos kmetovi – ancians locals 
– i altres comerciants d’Ub, van escriure el príncep Miloš explicant que en 
els últims dies la gent havia començat a morir com a mosques a causa d’un 
vampir; i, com a resultat, la gent s’agrupa de tres en tres a les cases, sense 
atrevir-se a sortir a la nit per la por. Així que van demanar al vladika4, que 
havia vingut a recaptar els impostos eclesiàstics5, que els permetés excavar 
al cementiri, però ell no els havia permès fer això. Així que van anar al Senyor 
Jevrem6, però sense l’aprovació del vladika no va poder de donar-los el 
permís. Així que ara  pregaven al Príncep Miloš que els permetés excavar 
en el cementiri o moure’s, perquè ja no podien suportar-ho [Djordjevič 1909: 
431-432]..
El 10 de març Miloš va respondre a l’obština d’Ub que podien obrir les tombes 
en les quals sospitaven que hi havia vampirs, per  buscar la confirmació 
de les seves sospites7 però els prohibia que causessin cap perjudici en els 
cadàvers; ans que anessin a convocar al sacerdot de la parròquia o el vladika 
per  llegir a continuació a sobre ells les oracions pels morts d’acord amb la 
llei eclesiàstica8 [Djordjevič 1909: 432].
Aquest permís, a meitat de camí, va ser suficient perquè els camperols 
seguissin les seves pròpies inclinacions, com es desprèn d’una carta del 7 
d’abril de 1820, que Jevrem va escriure al seu germà Miloš. Jevrem va informar 
que va convocar a la gent d’Ub i els  va preguntar com anaven les coses 
amb el vampir que havia aparegut entre ells; es va assabentar que havien 
actuat pel seu compte sense la presència de cap tipus de clergue. En el seu 
lloc, havien cridat un ancià de Panjuha que els havia ensenyat com fer front 
als vampirs. Sota la seva direcció s’havien excavat les tombes sospitoses, 
travessat un cos amb una estaca i tallat el cap, que va ser col·locat als seus 
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peus; i, ara les tombes romanien obertes. En un cas, els gossos havien tret 
el cadàver d’una dona, menjant-se'l [Djordjevič 1909: 432-433].
Aquesta no va ser l’única preocupació de Miloš en vampirs del moment. 
El 5 d’abril de 1820, va expulsar de Pozarevac un vampirdžije que s’havia 
familiaritzat amb els vampirs en Smederevo [Djordjevič 1909: 432]. I el 20 
d’abril va alliberar de la presó un vampirdžije que es deia Ilija del poble de 
Duaka amb l’advertiment que si en el futur desenterrava cap vampir més en 
qualsevol poble seria condemnat a separar-se de la seva família i romandria 
a la presó per sempre [Djordjevič 1909: 433].
Les accions del príncep, en contra del cercadors de vampirs, mostren que, 
com ho havia fet a Ub, pel que fa a ells, va tractar de seguir la llei eclesiàstica 
i l’ús de pregàries en lloc de tècniques de mutilació.
Després d’aquest començament prometedor, si s’exclou un cas narrat per 
Joakim Vujić que no concerneix Miloš, que presentarem a continuació, no 
se sap res més de vampirs fins a la dècada de 1830, quan ens trobem amb 
altres casos. Probablement seria segur assumir que es va mantenir activa, 
tractant-se a nivell local, durant la resta de la dècada de 1820 i a la dècada 
de 1830.
En qualsevol cas el 15 d’agost de 1836, Jovan Obrenović va informar al seu 
germà Miloš que el juliol els camperols del llogaret de Svojdrug, sense el 
coneixement de les autoritats, s’havien reunit i declarat Miloš Rakovic veí del 
seu poble, que havia mort a l’últim petit Spasovdan9, un vampir; que l’havien 
desenterrat, verificat les seves creences d’alguna manera, i l’havien tornat a 
enterrar. Poc temps després, van informar el seu sacerdot, Zaharija, sobre 
allò, i ell, igual que la resta, supersticiosos, se’n va anar amb ells a la tomba 
de Miloš, on per segona vegada, el van desenterrar. El sacerdot va vessar 
aigua beneïda sobre ell i el van enterrar de nou. Tres dies després, els vilatans 
es reunien de nou i juntament amb l’ancià del poble (kmet) Aćim Milošević, 
van anar a la tomba de Miloš i, per tercera vegada, el van desenterrar; el 
van disparar i li van tallar el cap, i el van tornar a enterrar [Djordjevič 1909: 
433].
El 28 de març de 1838, el bisbe de Timok Dositej Novaković va escriure el 
prota (primer sacerdot) de Negotin que havia enviat el protojerej de la seva 
diòcesi, Paun Radosavljević, i el sacerdot del llogaret de Radujevac, Joan 
Matejić, al monestir de Sant Roman per un temps – una pena comú per 
faltes eclesiàstiques menors –, car havia permès als pobladors de Radujevac 
desenterrar un cadàver que es creien que era un vampir [Djordjevič 1938: 
5]. El primer d’abril, va tornar a escriure al prota de Negotin dient que s’havia 
assabentat que algun protojerej a Negotin (sense dubte, el protojerej acusat 
en la primera carta) a través del sacerdot local, havia autoritzat als pobladors 
locals a excavar la tomba d’un home que havien declarat vampir i li havien 
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abocat oli sagrat sobre ell. Amb aquest permís, els habitants del poble, guiats 
pels seus sacerdots, públicament, van desenterrar un cadàver que havia mort 
poc temps abans. Després que els sacerdots van dir les seves oracions sobre 
el cadàver, se’n van anar a casa, i després els pobletans van escapçar el 
cadàver i van abocar l’ordi i el vi bullit en els seus intestins, de manera que 
ja no vampiritzaria més i després el varen tornar a enterrar. [Djordjevič 1938: 
5]. El bisbe va demanar al príncep que prengués mesures estrictes contra 
els sacerdots que participen en aquest tipus d’assumptes amb la finalitat 
d’eliminar aquestes supersticions.
L’1 de juny de 1839, el consistori de Timok sota el mateix bisbe, va escriure 
al tribunal del districte de Poreč sobre els habitants de Šarbanovac. Estaven 
torbats per nou (els noms s’indiquen) que s’havien convertit en vampirs, i 
que, segons el testimoni dels seus familiars, havien estrangulat diversos 
homes, dones i nens (que són anomenats) i els seus sis fills petits; i, un cert 
nombre d’animals. S’havien dirigit al seu sacerdot, qui els havia prohibit fer 
qualsevol cosa. No convençuts, els habitants del poble van esperar fins que 
el sacerdot va ser requerit fora de la població. Llavors, per tal d’investigar el 
vampirisme, el camperols van desenterrar els nou cadàvers. El líder d’aquesta 
empresa va ser Novak Mikov, que havia arribat a un acord amb els pobletans 
per realitzar el treball per deu groša, taxes de mercat. Aquest Mikov Novak, 
d’acord amb la informació dels habitants del poble, havent-li pagat deu groša, 
va desenterrar vuit vampirs, va extreure  llurs cors i els va cuinar en el vi bullit. 
I de nou, els va tornar al seu lloc i va enterrar-hi els seus cossos. El novè va 
ser Jona, esposa de Vinulov. Però quan la van excavar, se’n van adonar que 
no havia sufocat la gent i els nens com els altres vuit vampirs, així que la 
van enterrar sencera de nou. El consistori va portar a terme una investigació, 
entrevistant a una varietat d’habitants, i després, havent determinat els fets 
del cas, ho van passar al tribunal secular del districte [Djordjevič 1914: 464]. 
El dia vuit de juliol de 1839 (el text publicat diu 1838, sens dubte un error 
tipogràfic) a l’Okružní sud (tribunal de districte) de Zaječar, trobant Novak i 
Radovan Petrov – un dels quatre camperols que havien pres un paper de 
lideratge a l’ajudar a Novak– culpables de desenterrar els vampirs morts de 
Šarbanovac i els va condemnar a set dies a la presó i a trenta cops de bastó 
[Djordjevič 1914: 465].
Un cas molt interessant es va produir poc després de l’abdicació Miloš . El 
9 de març de 1844, el tribunal de districte de Pozarevac va imputar i el dia 
15 va considerar culpables a Spasoje Petrinog i Dema Jovanović del poble 
de Manastirica, els que en companyia de l’esposa de Dema, Kalina, i Stan 
Mijailov, seguint la superstició, havien desenterrat la dona Spasoje i danyat el 
seu cos. Ells creien que la morta s’havia convertit en un vampir, car algunes 
ovelles havien desaparegut. El tribunal va considerar que s’havia perpetrat 
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Mapa de les actuals fronteres de Sèrbia. En vermell s’han 
assenyalat els topònims amb casos de pretesos vampirs citats 
al llarg de l'article de John V. A. Fine. En verd clar, d’altres 
indrets procedents del text de Joakim Vujić.
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l’acció, els   va condemnar com violadors de la llei cristiana, i van decidir que 
Spasoje com a marit de la difunta hauria de rebre quaranta assots de bastó, 
al dia següent vint-i-cinc, els altres dos dies vint-i-cinc cops de kamidžija (un 
fuet). I la sentència ssentència s de dur a terme al cementiri, on la dona havia 
estat enterrada [Maksimoviś 1973: 216].
El 6 de juny de 1844, el tribunal de districte de Pozarevac també va sentenciar 
a alguns homes de Krepoljin que, sostenint que era un vampir, havien 
desenterrat el cos d’una dona vella i l’havien perforat amb ganivets i trets de 
pistola. Els líders de l’ultratge contra Déu, Matije Ljubenović i Stojan Dunić, 
havien de rebre quaranta cops i els seus tres companys – Peter Nikolić, Todor 
Mijajlović i Janko Djordjević – vint-i-cinc [Maksimoviś 1973: 216-217].
El 22 de setembre de 1844, el tribunal de districte de Pozarevac va condemnar 
Milić Stojadinović del llogaret de Šapina a cinc dies de presó i vint-i-cinc cops 
per desenterrar la seva difunta esposa de la tomba, on havia estat dos anys, 
posant la part del seu sudari ,que havia cobert el seu cap, sobre els seus 
peus, vessant vi sobre ella i reenterrant-la. Havia actuat així perquè creia que 
ella estava impossibilitant que es tornés a casar. No se’ns diu com ella li ho 
impedia fer [Maksimović 1973: 219-220].
Un esdeveniment final d’interès, ocorregut durant el regnat de Miloš, però 
en el territori sud del seu principat i encara sota domini dels turcs, a prop del 
monestir de Dečani, és descrit per Joakim Vujić. La conversa entre ell i dos 
monjos, que es presenta en forma de diàleg, es va produir el 1826.

Durant la meva visita a aquest monestir [Monestir de Klisura] hi havia un 
monjo vell, anomenat Gerasim, que era del monestir de Dečani  [actualment 
a Kosovo i Metohija], però que acabava d’estar a Bòsnia demanant almoina 
.... I així, el pare Visarion, abat i amfitrió, ens va donar de sopar. I després 
d’haver sopat, la següent conversa va tenir lloc entre nosaltres tres.

Gerasim: Estimats germans, podeu imaginar-vos el que va passar fa dos 
mesos en un poble a prop de Novi Pazar?
Jo: I què va passar, pare sant? Expliqui-nos-ho.
Gerasim: Va succeir que van desenterrar un vampir.
Jo: I què van fer amb ell?
Gerasim: Què van fer? El van travessar amb una estaca d’espí blanc.
Jo: Si això és el que van fer, els hauria fet més profit haver anat a la taverna 
a beure raki i haver deixat el cos mort dormir en pau. 
Gerasim: I per què deixar el cadàver en pau?
Jo: Perquè en aquest món no hi ha vampirs.
Gerasim: Això és igual que els nostres estudiants d’avui en dia. No creuen 
en res.
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Visarion: Senyor, li prego que no parli d’aquesta manera. Com pot dir que no 
hi ha vampirs en aquest món?
Jo: Perquè és un ésser impossible. I jo no puc deixar passar un comentari 
com aquest quedant-me amb la consciència tranquil·la. Però li prego, pare 
Visarion, digui’m, alguna vegada n’ha vist un amb els seus propis ulls?
Visarion: És veritat que mai no n’he vist un, però és el que diu la gent.
Gerasim: Però jo n’he vist un amb els meus propis ulls, què diu a això?
Jo: Llavors li prego, pare Gerasim, digui’m a què és semblava aquest vampir 
que has vist amb els seus propis ulls.
Gerasim: el que semblava! Quan el van desenterrar, no estava descompost, 
el seu ulls esguardaven fixament i exhibia la dentadura que estrenyia. 
Jo: I què feia el vampir?
Gerasim: Què feia! A la nit se’n anava al poble, espantant i escanyant la gent, 
perquè es va ficar a casa i fins i tot va dormir amb la seva dona.
Jo: Ja, ja, ja! Era un vampir obscè, quina vergonya,! Fins i tot tenia una dona 
a la seva ment. I què va fer la seva dona, el va expulsar?
Gerasim: Per descomptat que no, no s’atrevia, perquè ell l’hauria 
escanyat.
Jo: Vull saber més, què més va passar amb el vampir?
Gerasim: Què va passar! Quan el van desenterrar, el sacerdot Stavro va agafar 
una estaca d’espí blanc i va forçar el seus dents; després va agafar un tros 
de pal sant i el va posar entre les seves dents i al llarg de la santa fusta va 
vessar en la seva boca tres gotes d’aigua beneïda i ...
Jo: Aturi’s! Jo li prego, pare Gerasim, per què aquest vampir no va saltar i va 
agafar el sacerdot Stavros per la seva barba?
Gerasim: Està dient ximpleries una altra vegada! Com podia 
agafar-lo per la barba, quan durant el dia ell és mort i no té força. 
És només a la nit quan aconsegueix poder de  l’Impur i pren 
vida i se’n va al poble causant tot tipus de caos i de desgràcies.
Jo: Hmmm, de manera que aquest vampir està mort de dia, però viu a la 
nit. Encara no ho puc creure. Però digui’m, què va passar amb el vampir al 
final? 
Gerasim: Què va passar! Perquè, després d’això, l’ancià Petko va agafar 
la mateixa estaca d’espí blanc i li va clavar en el pit. La sang va eixir de la 
seva boca i això va ser el seu final. Després, el van enterrar de nou a terra i 
mai més no va sortir de la seva tomba, ni va espantar ni estrangular la gent 
del poble ....

Després d’haver escoltat aquestes paraules sobre el vampir del monjo 
Gerasim, vaig començar a dir-me a mi mateix: beneït siga Déu! Com pot 
aquesta gent viure amb tal error, ignorància i superstició? I si un clergue 
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creu i parla com la superstició, què ha de pensar i dir la gent comú? I llavors, 
dirigint la meva mirada cap amunt, vaig dir: Déu Totpoderós, dóna al nostre 
senyor Miloš una vida llarga i reeixida que pugui durant el seu regnat crea 
escoles amb professors amb talent que puguin acabar amb l’error i il·luminar 
el nostre poble. I llavors, em vaig girar cap al monjo i d’aquesta manera vaig 
parlar-li. 

Jo: Pare sant, jo per la meva part li prego i aconsello que per amor de Déu no 
cregui que hi ha monstres en aquest món tals com els vampirs, el que podria 
portar a d’altres homes tals danys i desgràcies, però tot això és només una 
simple i estúpida superstició, que no serveix per res de bo. I, digui’m, pare 
Gerasim, què em diria si jo lo digués que encara que va desenterrar el seu 
suposat vampir i el van trobar no descompost amb l’esguard fix i les dents 
estrenyent, això no demostra que era un vampir? I per què no? Això és així 
perquè en alguns llocs es troba terra que conté sal de sofre10, de tal manera 
que quan es posa un cos mort en què encara hi ha molta sang, en aquest 
terreny, la sang es coagula i el cos s’infla i la terra no permetrà que el cos es 
descompongui, sinó que es mantindrà tan ferm com si fos magnetita. I un cos 
mort com aquest pot romandre sense descompondre’s durant 77 anys o més 
en aquest tipus de terra. I si volem descompondre un cos així no necessitem 
una estaca d’espí blanc, ni un sacerdot amb la fusta santa i l’aigua, car no 
hi ha necessitat de la tortura del cadàver. Només cal desenterrar-lo, treure’l 
de la terra i deixar-lo a l’aire lliure durant mitja hora i tornar-lo a col·locar a la 
tomba i cobrir-lo. Llavors, després de tres dies, es desenterra el cadàver de 
nou i veurà que  ja està la meitat de desintegrat.
I ara li diré breument d’on són originaris els vampirs i aquestes supersticions: 
de cap altre lloc que de la imaginació i l’astúcia dels homes, com li ho 
demostraré mitjançant el següent. Només escolteu-me.

A Hongria, no gaire lluny del poble de Baja on jo vaig néixer, encara existeix 
avui en dia un poble en el qual va aparèixer una vegada un vampir, com diria 
vostè. La gent estava esglaiada i els muntava com si fossin ases, però se’l 
va observar sobretot a casa d’una vídua jove i bonica, el marit de la qual dos 
dies abans11 havia mort i havia estat sepultat, de manera que sempre a la nit, 
a les 12 en punt, amb el seu sudari blanc, enfilat amb campanes, amb gorra 
blanca i mitjons, pel que sembla. I quan arribava tota la família s’esglaiava; 
i tots, de la por, fugien en totes direccions, deixant només a la vídua jove i 
bella en el seu llit. Aquest suposat vampir va passar una hora més o menys a 
casa amb la jove, després de tot això, amb crits, cops i el repic de campanes, 
se’n va anar. Això va durar tres mesos. Durant aquest temps, un jove astut 
va decidir seguir el vampir i, si era possible, fins i tot per capturar-lo. Així que 
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se’n va endur amb ell a dos dels seus amics de confiança i es van amagar a 
la cuina, darrera de la porta, tenint cadascú a la seva mà una corda gruixuda. 
L’amo de la casa i la seva dona sabien que hi eren, però la jove vídua no en 
sabia res de res. Quan tot estava preparat i s’acostava la mitjanit, va arribar 
el nostre graciós vampir amb el seu sudari blanc, gorra i mitjons, segons el 
seu costum, colpejant, fent soroll i dringant les campanes. Tota la família va 
sortir volant de la casa sense els seus barrets i després es va apropar a la jove 
i es va ficar al llit al seu costat. En aquest moment, el sagaç heroi va entrar 
per sorpresa a l’habitació i va agafar el lliberal vampir pels braços. Davant 
això, el vampir va començar a fer soroll, gemegar i esgarrapar. Però no li va 
servir de res, perquè ell estava ben agafat. Mentrestant, els dos companys 
van venir corrents amb les seves fortes cordes per ajudar a lligar el lliberal 
vampir guapo i després el van arrossegar al consistori. Allà hi havia cinc veïns 
de la casa d’ella. Al dia següent, també van portar-la amb ella al jutjat, on 
va ser sotmesa a un interrogatori dur, i al final, van veure, i fins i tot provar, 
que ella i el seu vampir havien enverinat el seu marit, a qui no estimava. Ella 
havia volgut tenir una repugnant i il·lícita història d’amor amb el vampir i ell 
també ho havia volgut. Però ells no podien fer-ho amb tanta gent vivint a la 
casa; i no hi havia un altre lloc on ells poguessin anar. Posteriorment, tots 
dos van ser traslladats a la seu del comtat de Bač, on es va dur a terme un 
segon interrogatori intensiu; i, quan es va comprovar clarament i tots dos 
van admetre la seva culpabilitat, el tribunal va anunciar la seva decisió: és a 
dir, que el vampir seria penjat i a l’amant li tallarien el cap sota la forca. I la 
sentència es va dur a terme.

I això és el seu vampir, i emparat amb els vampirs no només les persones porten 
a terme accions luxurioses, sinó que també roben, incendien cases i cometen 
altres delictes. I pel que fa als cossos que no es descomponen, tal i com es 
troba de forma natural, també hi ha aquells que estan embalsamats12[Vujić 
1902: 2- 11].

La visió científicoracional de Vujić no s’ha de prendre com a representant d’una 
part  d’opinió de la Sèrbia d’aquell  moment. Vujić era un serbi de l’Imperi 
l’Austrohongarès, llavors seguint un gran recorregut per esglésies i monestirs 
de Sèrbia. Aviat, però, va establir-se a Sèrbia com a director del nou teatre que 
Miloš estava tractant d’establir a Kragujevac. El teatre, que sota la direcció de 
Vujić va durar només uns pocs anys, sobretot presenta obres del propi Vujić. 
Expliqui això o no la seva curta vida, no estic en posició de jutjar-ho. Vujić 
molt bé podia haver estat de pesca per a aquest lloc durant el seu viatge de 
1826, el que explicaria l’adulació extrema de Miloš –un exemple del qual es 
veu en l’esmentat passatge que és present en tot el llibre–.
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Els documents esmentats en el meu text que les creences en vampirs estaven 
ben difoses a Sèrbia en aquell moment, no es limitaven als camperols 
ignorants, sinó que també era molt estesa entre el clergat. Entre els serbis, 
la qüestió principal no era si hi havia o no vampirs –Miloš mateix no nega la 
seva existència per la qual cosa podria no haver estat segur sobre la qüestió–, 
sinó com havien de ser tractats; havien d’utilitzar els mètodes tradicionals 
populars o s’havia de prendre un enfocament més espiritual i cridar els 
clergues per eliminar-los a través de l’oració? Es necessitarien moltes dècades 
i l’establiment d’escoles a tot Sèrbia un enfocament més espiritual i cridar 
els clergues per eliminar-los a través de l’oració? Es necessitarien moltes 
dècades i l’establiment d’escoles a tot Sèrbia Vujić. De fet, fins i tot avui dia, 
a l’actual Sèrbia, tals creences no han estat totalment eradicades.
- Quina funció tenien les creences en el vampirs? Com antiga creença 
transmesa de generació en generació, els vampirs, és clar, eren simplement 
una part d’aquest món, tal com els nens aprenien sense objeccions dels més 
grans. Això no obstant, els vampirs explicaven certs esdeveniments sobtats 
i inusuals; els morts podien ser culpables dels mals dels vius, és a dir, uns 
bocs expiatoris molt inofensius, de manera similar a com també va passar a 
Sèrbia, quan aquests mals van ser atribuïts a les bruixes.

    John V. A. Fine, Jr.
    University of Michigan

Versió catalana autoritzada de Jordi Ardanuy. Article original: «In Defense of 
Vampires: Church/State Efforts to Stop Vigilante Action against Vampires in 
Serbia during the First Reign of Miloš Obrenovic», East European Quarterly, 
vol. 21, núm. 11 (primavera de 1987): 15-23. Reproduït també a: The 
vampire casebook, Alan Dundes (ed), Madison: The University of Wisconsin 
Press, 1998: 57-66. 

Notes

1 El millor estudi general sobre els vampirs del que fou l’antiga Iugoslàvia 
és el de Djordjevič « Vampir i druga bića u našem narodnom verovanju i 
predanju», 1953.
2 Preenterrament.
3 Una festa mòbil, quaranta dies després de Pasqua.
4 Bisbe.
5 Mirija.
6 El governador local, germà de Miloš.
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7 Aquí  utilitza el terme negatiu «superstició».
8 El document d’on s’extreu les dades, a més de la versió de Djordjevič, també 
està contingut a Građa za istoriju kraljevine Srbije, vreme prve vlade kneza 
Miloša Obrenovića de Petrović i Petrović Petrović, (1882), p. 393. Aquest text 
diu “sacedot i vladika” (la cursiva es nostra) en lloc de la lectura de Djordjevič  
«o». Aquesta darrera ens resulta més raonable.
9 És una festa mòbil que cau al primer dijous després de Spasovdan.
10 Salitro-sumporita.
11 De la seva primera aparició.
12 Vujić passa a explicar l’embalsamament als dos monjos, que mai no havien 
sentit parlar del procés.

Referències

Tihomir R Djordjevič (1909). «Oobičaj narodna Srpskoga» knj. 2. Srpski Etnografski 
zbornik, 14.

Tihomir R. Djordjevič (1914). «Gradja  za Srpske narodne običaje iz vremena prve 
vlade Kneza Miloša» Srpski Etnografski zbornik, 19.

Tihomir R Djordjevič (1938). «Nekoliko arhivskih podataka o našim narodnim 
običijima». Glnsnik Etnografskog Museja u Beogradu, 13

Tihomir R Djordjevič (1953). «Vampir i druga bića u našem narodnom verovanju i 
predanju». Srpski Etnografski zbornik,  knj. 66,  2a sèrie; Život i običajo narodni, 
knj. 30. Belgrad: Beograd: Srpska akademija nauka: p. 149-219.

Vuk Stefanovic Karadžic (1969). «Život i običaj naroda Srpskog». A: Prvi i Drugi 
Srpski Ustanaka [reimpressió]. Novi Sad; Beograd.

Stevan   Maksimoviś (1973). Suđenja u Požarevačkom magistratu (1827-1844). 
Požarevac: Odbor za proslavu 150-ce Okružnog suda; GIP «Prosveta»; Časopis 
«Braničevo» (Požarevac, 1973) , 2 16. [Editat per. V. Živkovic. Primera edició 
de 1898 sota el títol de Suđenja u Kneževini Srbiji pre pisanih zakonika].
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