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A la portada, Mapa mut amb els límits actuals de la República de Bulgària.
En aquesta pàgina: Jan L. Perkowski. Fotografia: University of Virginia, College 
and Graduate School of Arts & Sciences.

Quatre publicacions de Jean L. Perkowski 
sobre els vampirs a Bulgària

En el present número de l’Upir es publiquen 
quatre treballs de l’investigador americà Jan 
Louis Perkowski que amablement va autoritzar 
a versar en llengua catalana.
La tasca sobre el tema dels vampirs de 
Perkowski (Perth Amboy, Nova Jersey 1936) 
és prou coneguda internacionalment. 
Doctorat l’any 1965 per la Harvard University 
és un especialista en filologia eslava que va exercir com a professor 
associat en aquesta universitat (1960-1963). Posteriorment, va ser 
professor lector a la University of California, Santa Barbara (1964-
1965); professor agregat a la University of Texas, a Austin (1965-1974); 
i catedràtic a la University of Virginia, Charlottesville des de 1974 fins 
el 2006, obtenint la categoria de professor emèrit al jubilar-se. 
Perkowski va atraure l’atenció dels mitjans de comunicació americans 
durant els anys 70 arran de les seves recerques sobre la supervivència 
de la creença en els vampirs. Com empleat del Canadian Museum 
of Civilization (1968-1969) va conduir una recerca per al Canadian 
Centre for Folk Culture Studies, rebent finançament per estudiar el 
folklore i tradicions caixubis a l’àrea de Wilno (Ontàrio). L’any 1972 va 
publicar Vampires, Dwarves, And Witches Among The Ontario Kashubs 
– Ottawa: National Museum of Man, National Museum of Canada 
(Canadian Centre for Folk Culture Studies, núm.1) –. Aquest treball 
de 85 pàgines va inspirar alguns articles en revistes de divulgació. El 
fet és que les publicacions van ofendre una part dels habitants de la 
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zona estudiada i tot va acabar 
amb una denuncia a la Cambra 
dels comuns canadenca.
L’interès de Perkowski pels 
vampirs el va portar a impartir 
amb èxit cursos de grau sobre la 
mitologia vampírica. Per aquesta 
raó, va fer d’editor literari l’any 
1976 de Vampires of the Slavs 
– Cambridge, Massachusetts: 
Slavica Publishers –, un recull 
de textos i traduccions sobre el 
tema amb finalitats docents. 

Al marge d’una vintena d’articles sobre la temàtica, l’any 1989 va 
publicar The Darkling: A Treatise on Slavic Vampirism que conté 
material original traduït de llengües eslaves per primera vegada. 
L’any 2006 va aparèixer Vampire Lore – Bloomington, Indiana: Slavica 
Publishers –, que recollia els 3 llibres esmentats, així com una selecció 
de 18 articles i participacions en congressos del propi Perkowski.
Per a aquest autor, l’origen del vampirisme eslau és el maniqueisme 
d’origen persa i posteriorment bogomil, veient en aquest fenomen una 
excrescència de la cultura en la qual apareix sovint com una narració 
amb moralitat. Les seves idees s’enfronten així en aquest punt a les 
d’aquells que veuen en els vampirs les restes d’antigues creences 
animistes i/o xamàniques com Éva Pócs, Gàbor Klaniczay, Carla 
Corradi Musi, Claude Lecouteux o Jordi Ardanuy, al nostre país. Ara 
bé, tot i que les aportacions teòriques de Perkowski són interessants, 
el seu domini de les llengües eslaves li ha permès resumir i traduir a 
l’anglès un important volum de textos publicats en aquelles llengües. 

     Francesc Casanova


