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A la portada, fotografia de l'exterior del museu de Čelákovice. 

Fotografia: Jordi Ardanuy (2004).

Els vampirs de Čelákovice
La segona quinzena de juliol de 1966, mentre es realitzaven unes 
obres d’excavació per al subministrament d’aigua en el carrer Vladimíra 
Majakovského (Vladimir Maiakovski), a la part est de la població de Čelákovice, 
Františka Zmeka va trobar en el seu jardí un esquelet. Informada la policia, 
el metge forense va dictaminar que es tractaven de despulles antigues, cosa 
que va fer que el cas passés a mans dels arqueòlegs que van fer una actuació 
d’urgència, descobrint una necròpolis força particular.
Čelákovice és una població d’uns 10.000 habitants a la riba de l’Elba, a uns 
25 km de Praga. S’han trobar restes de l’Edat de Pedra. Durant el segle IX 
es va establir un assentament eslau primerenc, mentre que el primer registre 
escrit data de l’any 1290. Vers l’any 1950 aquesta zona al sud del riu coneguda 
per Mrchovláčka encara estava sense edificar. Llavors es van començar a 
construir una colònia de cases coneguda com Corea. Durant el procés, es 
van destruir dues o tres fosses i els esquelets guardats en el cementiri. 
La recerca arqueològica i històrica va permetre datar les tombes en un període 
encara no plenament cristià entre finals del segle X i la primera meitat del 
segle XI, de manera que la fossa devia estar relacionada amb l’assentament 
eslau de l’Alta Edat Mitjana a Čelákovice que està suficientment documentat, 
en una època en què la cristianització encara era força imperfecta.
El descobriment del propietari del terreny s’havia produït a l’extrem nord 
del fossar. Durant la recerca es va aconseguir identificar i documentar onze 
fosses amb restes òssies de catorze adults. En tots els casos que es va poder 
determinar es tractava de mascles, d’entre 20 i 60 anys. La seva alçada se 
situava vers els 168 cm. En un cas es va detectar novena dent en el maxil·lar 
superior. En general, no s’apreciaven diferències antropomorfes notables 
respecte la població trobada en d’altres cementiris eslaus. Si a aquestes 
despulles s’afegeixen les tombes destruïdes amb anterioritat i els tres adults 
identificats per l’antropòleg Miroslava Blajerová de l’Institut Arqueològic de 
l’antiga Acadèmia Txecoslovaca [Blajerová 1971] es pot parlar d’unes 20 
persones enterrades en el fossar [Špaček 2004b]. 
Ja a les primeres tombes es va observar que no es tractava de sepultures 
ordinàries, sinó que el ritual funerari s’apartava d’allò normal de l’època i el lloc. 
Les altres tombes no van fer sinó confirmar que es trobaven davant del que 
s’ha identificat com un cementiri de sospitosos d’ésser vampirs. Els resultats 
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de les recerques es van publicar en un article publicat l’any 1971 a la revista 
del Museu Nacional a Praga per l’arqueòleg Jaroslav Špaček, actual director 
del Museu de Čelákovice (Městské Muzeum V Čelákovicích).
El cossos estaven enterrats amb una orientació diferent a la comuna i en 
posicions anormals, sobre l’abdomen o de costat. Alguns estaven subjectats 
amb pedres pesades al damunt. D’altres, tenien un clau clavat a través de 
la templa. Molts tenien la boca taponada. Les mans estaven sovint lligades, 
generalment per darrera i les extremitats inferiors dipositades de manera 
inusual. En un cas es va trobar una estaca de fusta subjectant a terra el braç 
esquerre.
D’altra banda, almenys quatre cossos havien estat decapitats, separats 
per la segona vèrtebra cervical. A les vèrtebres quedaven rastres visibles 
dels talls. Els caps bocaterrosa estants, probablement perquè no trobés el 
camí de retorn al món dels vius. Aquestes accions van ser realitzades amb 
posterioritat a l’enterrament inicial, probablement per desfer-se d’algun tipus 
d’acció inconvenient que atribuïen als difunts.

Mapa de Čelákovice. S'ha marcat en vermell l'arèa on es va localitzar 
la necròpolis i amb una fletxa blava la situació actual del Museu, a 
tocar de l'Elba.
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Esquema de Špaček de tres dels cossos trobats l'any 1966. 
Font: Hroby předků de Lutovský (1996).
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Fotografies procedents 
de les excavacions de 
1966. 
Arxiu de Jordi Ardanuy.
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En la seva recerca, Špaček consultà el professor J. Tesařem, antic director 
de l’Institut de Medicina Forense de la Univerzity Karlovy de Praga, per 
descartar altres explicacions per a les lesions, així com d’altres possibles 
intervencions sobre els cossos [Špaček 2004a]. No s’han localitzat articles 
internacionals que contrastin amb detall les troballes i la seva interpretació. 
En el context txec, Michal Lutovský, de l’Institut de Conservació del Patrimoni 
Arqueològic del Museu Nacional, dóna per bona l’explicació d’un cementiri 
separat a Čelákovice per als difunts candidats susceptibles de convertir-se 
en vampirs com a conseqüència del tipus de mort o d’altres circumstàncies  
[Lutovský 1996: 143-145]. Cal assenyalar que tal com Lutovský i Špaček 
esmenten s’han trobat esquelets amb mutilacions similars en diversos llocs 
de tant de Txèquia com Eslovàquia; i, està ben documentada la creença en 
aquests éssers durant l’Edat Mitjana i posteriorment (Wollmann 1921-1923; 
Ardanuy 2004).

El Museu

Actualment la col·lecció permanent del Museu de Čelákovice, situada en una 
antiga fortalesa a tocar de l’Elba, acull una secció d’arqueologia que ofereix al 
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final del seu recorregut un plafó informatiu sobre les troballes de 1966. Conté 
un petit text en txec acompanyat d’algunes fotografies1. 

La llegenda

Naturalment, un tema tant morbós com l’existència d’un «cementiri de 
vampirs» ha donat lloc a l’aparició de rumors i llegendes basades en una 
interpretació esbiaixada de les troballes o la simple exageració per tal que 
les despulles encaixin més amb el paradigma de vampir xuclasang que es 
va desenvolupar a partir del segle XVIII a Europa occidental2. Així, tots els 
enterrats en aquest lloc haurien mort de forma violenta, la meitat en una edat 
jove, en cap cas de vellesa o bé d’epidèmies de pesta. En el moment de la 
seva inhumació els esquelets es corresponien a un cos fort i ben desenvolupat. 
Eren més alts d’allò que era normal a l’època. Alguns individus presentaven 
una novena dent i que els ullals estaven ben desenvolupats i afilats. El cossos 
havien estat travessats amb estaques de fusta −de vegades es diu que en 

A l'esquerra, plafó informatiu sobre els vampirs trobats a Čelákovice 
en el museu de la ciutat. Fotografia: Jordi Ardanuy (2004).
En aquesta pàgina, imatge capturada de la visita virtual 3D del 
museu on es pot observar la situació del plafó informatiu (veure la 
referència a la nota 1).
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el cor − excepte en alguns casos que estaven cap per avall i amb les cames 
lligades. L’expressió facial que tenien era inusualment contundent amb les 
celles grans i una mirada profunda.

Notes

1 A l’adreça < http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Mestske-
muzeum-v-Celakovicich,-Celakovice.aspx?lang=en-GB>  hi ha disponible una 
visita virtual 3D (consulta del 15 d’agost de 2011).
La pàgina web del museu ofereix un article del seu actual director, el propi 
Špaček de titulat Čelákovičtí upíři (els vampirs de Čelákovice, només en 
versió txeca) que resumeix les principals característiques arqueològiques de 
les troballes, situant-les en una perspectiva històrica.
2 És el cas de diverses entrades disponibles a la Xarxa tals com la de Laura 
Neumaier «Vampirs en Čelákovice» del 1 de novembre de 2009 a <http:
//wampheaven.webnode.cz/news/C-vampyri-v-celakovicich>; o, la del 28 de 
gener de 2009 «Upíři - máme se jich opravdu ještě bát? Jak kde....Část 2» 
a <http://the-vampire.blog.cz/0901/upiri-mame-se-jich-opravdu-jeste-bat-jak-
kde-cast-2>,ambdues consultades el 15 d’agost de 2011.

                                                Jordi Ardanuy
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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.
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Una ressenya de l’any 1930 de 
The Vampire in Europe 

Montague Summers, The Vampire in Europe, N.Y., Dutton Co., 1929, 330 
pp.

Montague Summers, especialitzat en vampirs. La seva especialitat és una 
mica macabre, però és molt interessant per a l’estudi del motiu i llegenda 
literària, així com de la supervivència de la civilització prehistòrica sota 
el vernís de la nostra modernitat tan vanagloriada. No cal insistir que 
aquí només es discutiran els aspectes literaris de la llegenda negra i que 
curosament s’evitarà el principal argument de Summers, l’existència real 
dels vampirs. Perquè creu fermament en la realitat d’aquests fantasmes 
voraços, els quals, en la foscor de la nit, xuclen la força vital de lMontague 
Summers, especialitzat en vampirs. La seva especialitat és una mica 
macabre, però és molt interessant per a l’estudi del motiu i llegenda literària, 
així com de la supervivència de la civilització prehistòrica sota el vernís 
de la nostra modernitat tan vanagloriada. No cal insistir que aquí només 
es discutiran els aspectes literaris de la llegenda negra i que curosament 
s’evitarà el principal argument de Summers, l’existència real dels vampirs. 
Perquè creu fermament en la realitat d’aquests fantasmes voraços, els 
quals, en la foscor de la nit, xuclen la força vital de lPer mantenir la creença 
en l’existència semi-corporal dels vampirs, el Sr Summers afirma que té a 
favor seu l’ “assentiment universal de la humanitat.” Des de la prehistòria 
fins fa molt poc temps la gran majoria dels homes es van acovardir davant 
aquests fantasmes sota un nom o un altre. Els escèptics podrien suggerir 
que això tendeix més aviat a desacreditar l’argument de Per mantenir la 
creença en l’existència semi-corporal dels vampirs, el Sr Summers afirma 
que té a favor seu l’ “assentiment universal de la humanitat.” Des de la 
prehistòria fins fa molt poc temps la gran majoria dels homes es van 
acovardir davant aquests fantasmes sota un nom o un altre. Els escèptics 
podrien suggerir que això tendeix més aviat a desacreditar l’argument de 
The vampire his kith and kin (El vampir els seus amics i parentela), ha 
traçat la tradició d’aquests ghouls assassins d’homes a través de la remota 
l’antiguitat que es perd en els nebulosos prehistòrics orígens. El present 
volum completa l’anterior mitjançant la recopilació d’una sèrie de casos de 
vampirisme de la història i la literatura europea des de Grècia i Roma. Els 
ha pacientment recollit dels Pares de l’Església, de la Occult Review, del 
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folklore i de vells llibres de divulgació, dels diaris, així com de les novel·les 
i posa l’accent en l, del folklore i de vells llibres de divulgació, dels diaris, 
així com de les novel·les i posa l’accent en l, del folklore i de vells llibres 
de divulgació, dels diaris, així com de les novel·les i posa l’accent en 
lQuan arriba a les nacions més occidentals, l’autor es queixa d’una falta 
creixent de casos (p. 122): «Igual que a Anglaterra i a Irlanda, a França 
els registres de vampirisme són pocs: un potser podria dir no falsament 
que una mica intencionadament». I per explicar aquesta escassetat 
sorprenent de registre de vampirs en els països on l’educació ha tingut la 
seva influència, suggereix que un grup sinistre, Quan arriba a les nacions 
més occidentals, l’autor es queixa d’una falta creixent de casos (p. 122): 
«Igual que a Anglaterra i a Irlanda, a França els registres de vampirisme són 
pocs: un potser podria dir no falsament que una mica intencionadament». 
I per explicar aquesta escassetat sorprenent de registre de vampirs en els 
països on l’educació ha tingut la seva influència, suggereix que un grup 
sinistre, posar per als noticiaris en el cinema! I jo ni tan sols esmento la 
pèrdua financera per a la víctima, que serà evident quan es recorda que 
una obra basada en el Dràcula de Bram Stoker ha estat durant dos anys 
una constant atracció de Broadway per  als homes caps durs de negocis! 
A causa d’aquesta supressió criminal de notícies sobre vampirs A causa 
d’aquesta supressió criminal de notícies sobre vampirs A causa d’aquesta 
supressió criminal de notícies sobre vampirs s’ha vist obligat a dependre 
en gran mesura de registres impresos –de valor més que dubtós. Un d’ells 
és força sorprenent, per exemple, trobar-se llargues cites del Varney the 
Vampire or the Feast of Blood de Thomas Preskett Prest una «penny 
dreadful» de 868 pàgines, cosa que no és més que un document històric que 
el seu Sawny Bean, el menjador d’homes de Midlothian, o el seu Sweeney 
Todd, el barber diabòlic de Fleet Street. Qui s’atreviria a afirmar que aquests 
contes són terribles informes veraços dels estralls dels vampirs reals, en lloc 
de merament pobres col·leccions de llocs comuns de la novel·la gòtica?
 I, si el Sr Summers considera tals «novel·les» com Varney the Vampire, 
com un valuós document, per què no esmenta ni tan sols el treball superior 
de Charles Nodier, en els seus Contes fantastiques i especialment al seu 
Lord Ruthwen ou les Vampires (també s’atribuïda a Cyprien Bérard)? Per 
què ha omès el més important entre les obres literàries que tracten amb 
aquest  tema horrible, el Die Braut von Corint de Goethe? I The Giaour per 
Polidori, però atribuït a Byron, que va ser traduït aviat al francès (1819) i va 
tenir una influència europea?
Summers està evidentment equivocat al creure que a França es va produir 
una manca d’interès en el vampir. Per contra aquests deliciosos ghouls van 
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estar de moda sota la Restauració. Van ser estudiats amb seriositat, per 
exemple, en la Histoire des vampires et des espectres malfaisants avec 
un examen des vampirisme (1820); Scribe i Mélesville es divertien amb el 
seu Le Vampire, que va ser precedit o seguit per almenys set altres obres 
o paròdies sobre el mateix tema (cf. E. Estève, Byron et le Romantisme 
français, p. 77-78). Per a la literatura alemanya el Sr Summers, podria 
haver utilitzat amb benefici l’estudi molt conegut d’Stefan Die Vampyrsagen 
und ihre Verwertung in der deutschen  Literatur (1900). Nombrosos «casos 
autèntics» de vampirisme dels segles XVI i XVII, que es descriu amb dates 
i noms, es troben en el curiós volum Johannes Pretorio, Anthropodemus 
Plutonicu. Das ist eine Neue Weltbeschreibung von allerley Wunderbahren 
Menschen (Magdeburg, 1666, capítol VII, Von gestorbenen Leute oder 
Larvis) on s’indiquen d’altres fonts. Aquestes poques indicacions de l’omissió 
de document podrien ser fàcilment multiplicades; elles refuten l’afirmació de 
l’autor sobre els recents estralls causats pels vampirs: «Una cosa és clara: 
-no és que no es produeixen, sinó que són acuradament silenciats i ofegats» 
(pàg. X-XI). La premsa sensacionalista ha estat i està desitjosa de la nova 
sensació i de l’augment de vendes que un sol cas autèntic i demostrable de 
vampirisme portaria. Però, per desgràcia, aquests amants infernals de sang 
s’estan convertint en tan estrany com la llegendària serp de mar o l’unicorn 
de fama medieval!
Mentre que deixa de banda importants fonts literàries, Summers narra una 
sèrie d’històries que estan obertes a molts dubtes per motius molt diferents 
a la incredulitat en el vampirisme. L’ “autèntica” història del vescomte 
de Moriève, un francès del segle XVIII, que era un vampir que vivia en 
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secret de la sang humana, s’assembla molt a un dels thrillers populars 
de fa un segle. «Després del descobriment final del ghoul es van registrar 
els arxius de la família i es va trobar que el vell vescomte havia arribat 
originalment de Pèrsia, on es va casar amb una dona índia, i després va 
fixar la seva residència a França, on es va naturalitzar. La infecció vampírica 
estava en la seva sang» (pàg. 125-126 , de JA Middleton, Another grey 
ghost book). Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d). 
Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d). Qualsevol 
en possessió de les més elementals nocions d). Qualsevol en possessió 
de les més elementals nocions d). Qualsevol en possessió de les més 
elementals nocions d). Qualsevol en possessió de les més elementals 
nocions d). Qualsevol en possessió de les més elementals nocions d
Aquest estudi sembla basar-se en una vaga noció del significat de vampirisme. 
És impossible d’explicar, per exemple, la inclusió (amb una il·lustració) de la 
Missa Negra de Huysmans a À Rebours entre els fets sobre vampirs, quan 
és evident que és un cas de culte al dimoni; les il·lustracions Los Caprichos 
de Goya amb el Sabbat i la bruixeria, i no amb els vampirs, i és estrany 
trobar una descripció de la superstició popular de Trionfo della Morte de 
D’Annunzio en la seva miscel·lània. Amb aquesta manca de discriminació, 
l’autor podria haver inclòs tota la història de la bruixeria i la meitat del folklore. 
En la literatura moderna el vampir mai no ha estat res més que un renaixement 
artificial d’un passat mort i enterrat per sempre en les capes inferiors de la 
nostra memòria racial. Molts de nosaltres encara podem estar fascinats, en 
alguna part més o menys estètica de la ment, pels misteris horrorosos, que 
brillen en els foscos racons d’un passat primitiu; molt pocs poden, en la seva 
por, reviure l’experiència real dels nostres remots i crèduls avantpassats. 
Summers és un d’ells; es mereix plenament la nostra admiració per la seva 
recopilació de materials en una fantasmal terra de ningú, «on els acadèmics 
no s’atreveixen» i des del qual de forma esporàdica un raig des del més enllà 
ha il·luminat la literatura. El nostre lament més important és que tota aquesta 
ingerència sobrenatural no ha produït un treball ni remotament semblant a 
una obra mestra. L’estètica de l’Infern ha resultat decididament mediocre!

       Gustave Leopold Van Roosbroeck

Versió catalana de Josep Fígols. Ressenya original: «M. Summers, The 
Vampire in Europe (Book Review)» , Romanic Review, 21 (1930),  p. 352-
354 de Gustave Leopold Van Roosbroeck (1888-1936). Aquest treball és 
de domini públic des de l’1 de gener de 2007. 
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