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Més informació sobre 
el vampir folklòric búlgar

La Sbornik za Narodni umotvorenija és una veritable cornucòpia de 
dades sobre el vampir folklòric búlgar. Dins dels setanta anys de 
funcionament des de 1890 fins 1960 hi ha més de quaranta articles 
independents que tracten, almenys parcialment, del vampir folklòric 
búlgar. Aquestes dades van ser recollides de totes les regions 
importants, com es pot veure al mapa adjunt.
A «Roots of Balkan vampirism in Bogomil tradition» (ponència 
presentada en la Western Slavic Conference, Honolulu, 1982), «The 
Bulgarian Folkloric Vampire»1 (ponència presentada en el Third Joint 
American-Bulgarian Meeting, Boston, 1982) i, finalment, a The Darkling: 
A  Treatise on Slavic Vampirism (publicat per Slavica Publishers el 

Mapa amb la distribució d'indrets amb relats de vampirs recollits a Sbornik 
za Narodni umotvorenija
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1989) he intentat una anàlisi parcial d’aquest textos vampírics. Aquí 
continuaré aquest procés amb especial èmfasi en els elements 
d’Empèdocles.
Durant l’època daurada de Grècia, Empèdocles va proposar la teoria 
que l’univers està compost només de foc, aire, terra i aigua. Cada 
objecte individual a l’univers es compon d’una combinació d’aquests 
quatre elements. A tall d’exemple, va entendre els ossos com 
compostos de dues parts de  terra, dues parts d’aigua i quatre parts 
de foc. Va afirmar a més que res a l’univers ni es crea ni es destrueix. 
Les coses simplement canvien de forma a través d’un reordenament de 
les proporcions entre aquests elements. També va veure l’afecte com 
una combinació dels elements, però la pugna com un dispersor.
Tingueu per segur que jo no estic a punt d’afirmar que els pagesos del 
segle XIX de Bulgària estaven versats en els ensenyaments arcans dels 
antics filòsofs grecs. No obstant això, una forma molt bàsica d’aquesta 
teoria científica es va filtrar a les estructures de les creences populars, 
servint com una teoria pseudocientífica per a la manipulació de «les lleis 
secretes de l’univers» en els rituals de màgia. Aquesta certament no és 
l’única teoria científica que sobreviu en el folklore. De tots és conegut 
l’astrologia com a desacreditada antecessora de l’astronomia.
En el meu llibre, The Darkling, vaig analitzar un conjunt de textos de 
vampirs que representen tots els col·lectius eslaus importants. En 
tots ells, corre un àlgebra o una combinació sistemàtica dels quatre 
elements d’Empèdocles. A la base d’aquesta àlgebra es troba una 
fórmula noció fonamental del dualisme heretat del dualisme iranià a 
través dels Mags Bogomils: l’oposició d’un déu bo i creador; i, d’un déu 
maligne i destructiu. Llum, foc, els cossos celestes i les ànimes dels 
homes s’associen amb el déu del bé, mentre que la foscor, els cossos 
dels homes i el món material s’associen amb el déu del mal.
Anem ara a aquest factor de l’àlgebra a partir d’un text trobat a 
d’Sbornik, de D. Marinov (1914). Un exemple de la interacció simbòlica 
entre els quatre elements es troba en la neteja ritual del cos amb aigua, 
presentat per Marinova en el següent extracte:

La creença popular considera que la reanimació d’una 
persona morta causa un gran patiment al difunt en l’altre 
món, però a l’ensems, també provoca gran deshonra a la 
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família. L’ànima del mort pateix, però el sofriment i l’aflicció 
també el senten els vius. Això explica per què quan una 
persona mor, la primera preocupació dels de la casa és 
rentar-lo [l’aigua; a ell, la terra] i l’ungeixin amb oli d’oliva 
[el foc] i vi ; i l’encensen [l’aire]; i, cuiden perquè res passi 
sobre d’ell.

Aquí la terra (l’aspecte material del cadàver) és negatiu; i, l’aigua, el 
foc (l’oli d’oliva) i l’aire (encens) són tots purificadors positius.
A més Marinov escriu:

«Si per diverses raons, un pl”tenik2 viu durant sis 
mesos, li creixen els ossos (se ukostva) – com es diu a 
Samokovsko3 o vampirifiquen (uvampirva) – com es diu a 
l’oest de Bulgària, és a dir, rep la carn i es converteix en 
una persona, com era abans de morir».

El vampir búlgar és un cadàver guiat per un dimoni. No és un esperit 
revingut o un fantasma impalpable. El text anterior il·lustra molt bé 
aquest èmfasi en l’aspecte material dels vampirs a través del temor 
expressat que el dimoni desenvoluparà un esquelet. El mateix nom 
del vampir-pl”tnik (de pl’t, carn), posa l’accent en el seu aspecte 
material.
En la descripció de les activitats dels vampirs Marinov estableix:

«...vessa galledes d’aigua sobre el foc i l’apaga; [...] estreny 
i ofega [aire] els dorments; i, pesa [terra] molt».

Aquí, per al vampir, l’aigua s’oposa al foc i la terra a l’aire. Aquestes 
relacions són, per descomptat, oposades a les de les possibles víctimes 
del vampirs, la postura dels quals es reflecteix en tots els exemples 
anteriors.
De les precaucions dels vampirs i remeis estableix Marinov:

«També posen substàncies inflamables (foc) en el cinturó: 
pólvora, un llumí, cànem; i, d’altres. I omplen els seus 
oïdes amb cotó.
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Aquí el foc és més, com ho és també en el remei següent:

«Quan es van convèncer que era un vampir, el van tancar 
en un paller als afores de la població. Van calar foc i el 
van cremar».

Quan es va convèncer que era un vampir, el van tancar en un cobert 
de fenc a la vora del llogaret. Ells hi van calar foc i el van incinerar».

Per descomptat, el foc purificador consumeix totalment la substància 
material del mal (terra) i allibera l’ànima per unir-se al regne de la 
bondat, el radiant, alliberant-se dels lligams amb el regne del mal, la 
foscor. El vampir, com a habitant del regne de la foscor, queda ben 
il·lustrat per Marinov en el següent text:

«Durant el dia, seu a la seva tomba, però durant la nit surt 
i està ocupat fins el primer cant del gall; després del primer 
cant del gall, desapareix i torna a la tomba».

Dins del conjunt dels quatre elements d’Empèdocles es desprèn de les 
dades sota escrutini que hi ha una oposició diametral entre la terra i el 
foc, mentre que l’aire i l’aigua semblen servir com a complement del foc. 
El vampir és de la terra. És de naturalesa material, no espiritual. El foc 
és el seu enemic i principal arma a l’arsenal de víctimes potencials. Aire 
i l’aigua són menys armes. Aquesta oposició està clarament dibuixada 
en aquest fragment final de Marinov. En realitat es tracta d’una cita de 
les notes d’un viatger del segle XVI anomenat Gerlach, que va visitar 
l’Imperi Otomà el 1573-1578:

«El 19 d’agost de 1577, Dominc,  el nostre intèrpret, relatà 
que a Bulgària i Grècia (aquí ell va entendre Rumèlia, Tràcia) 
algunes persones morien i després eren enterrades. Però 
quan havien estat excomunicats de l’església o d’alguna 
forma  impia, no es descomponien. Durant la nit el diable 
entrava en els que havien sortit de les seves tombes i 
espantaven la gent. De vegades, fins i tot els infectaven i 
els enverinaven. A causa d’això, els exhumen i els cremen. 
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Llavors, cada persona d’aquest lloc porta una o dues peces 
de fusta per a la foguera i el sacerdot roman dret prop d’ell 
amb un cremador d’encens i diu en veu alta:
“Senyor, tingueu pietat!».

D’especial importància en aquest relat de vampirs és la manera 
de detectar-lo: la manca de descomposició en el cadàver, car la 
descomposició significa la desaparició gradual de la part material 
del cos. A més, Genach estableix que primer el cos s’aixeca per si 
mateix i només llavors és incentivat a atacar per un esperit maligne, 
el Diable, que entra en ell. En conseqüència, el vampir és sobretot un 
cadàver, un cadàver animat. La seva nèmesi és el foc, aquí en forma 
d’una cremació ritual en el qual cada habitant, individualment, participa 
aportant un tros de llenya a la foguera. Així, en termes dels quatre 
elements, el foc venç la terra amb l’ajuda d’aire (encens).

   Jan Louis Perkowski

Aquesta ponència va ser defensada amb el títol «More on the Bulgarian folkloric 
vampire». Dokladi–Folklor (Vtori mezhdunaroden kongres po bŭlgaristika, 15) 
[Contribucions sobre Folklore (Segon Congrés International d’estudis búlgars]. 
Sofija: Bǎlgarska Akademija na Naukite, 1988, pp. 447-455. Traducció i notes amb 
autorització de l’autor.

Notes de la traducció
1 «El vampir folklòric búlgar», en aquet mateix número de l’Upir, p. 
103-115. 
2 Plǎtenic  (плътеник).
3 Samokov (Самоков), en el districte de Sofia, al sud-oest de 
Bulgària.
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