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Els vampirs de Bulgària i Macedònia:
una actualització

Dues noves col·leccions de narracions populars que contenen textos 
sobre vampirs s’han publicat recentment [1999], un a Bulgària d’Evgenija 
Miceva Невидими нощни гости (1994)i; i, l’altre, a Macedònia, més 
especialitzat, Народна демонологија на Македоните de Tanas 
Vražinovski (1995). Aquest darrer va estar precedit pel de Spirovska 
i Vražinovski Вампирите во македонските верувања и преданија 
(1988). Aquestes recents publicacions aporten nou valuós material 
el qual ha estat recollit durant aquest darrer mig segle. Els estudis 
previs sobre els vampirs búlgars i macedonis, incloent els meus 
propis (Perkowski 1986; 1988 2012 [1982]; 2012 [1988]) s’han basat 
principalment amb materials anteriors a la Segona Guerra Mundial 
publicats a Сборник за народни умотворения и народопис, ja siguin 
búlgars o macedonis –inclòs la col·lecció de narracions macedònies 
Cepenkov– (Daskalova; Dobreva; Koceva; Miceva 1985: 376-381). 
Les meves contribucions anteriors a aquest tema s’han centrat 
en problemes de taxonomia, que de fet encara no s’han resolt de 
forma definitiva, principalment: què és un vampir? Quines són les 
subespècies? Com distingir-los d’altres éssers demoníacs? Donat 
que el vampir folklòric varia segons el lloc i el moment, quins són els 
elements essencials en qualsevol anàlisi de components? Aquestes 
qüestions les vaig tractar amb cert detall en el llibre The Darling (1989), 
especialment en els capítols «Daemon Contamination» i «Slavic 
testimony». Tanmateix, la meva anàlisi en general un altre cop es 
basa en dades anteriors a la Segona Guerra Mundial. Aquí jo limito els 
meus comentaris a la funció, particularment a la funció social, el paper 
del qual varia segons el lloc i el moment des del tabú forçador d’allò 
negatiu a allò inductor/reductor d’ansietat (Perkowski 1976: 138-139). 
A més, les dades no s’extreuen de tota Eslàvia, sinó que es limita al 
darrer material búlgar i macedoni disponible, el qual fàcilment dóna 
fe d’una tradició vampírica eslava meridional. Material corroborador 
serbi es pot trobar a Казиваља о нечастивим сияамаn de Radoslav 
Randenković (1991: 104-105).

i Veure Evgenija Miceva (1984).
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A més de la recent publicació de les obres ja citades també hi ha 
dues tesis inèdites de gran rellevància: Български демонологични и 
митологични вярвания (Sofia 1983) de Rachko Popov i Демониèни 
представи и персонажи в бâлгарски фолклор (Sofia 1984) 
d’Evgenija Miceva. Començaré amb aquesta.
La tesi de Miceva ofereix una gran riquesa de detalls, més que 
qualsevol de les altres obres esmentades aquí. El seu objectiu principal 
és l’estudi de tres dimonis búlgars, el vampir, el karakondžol i talasŭm, 
en el context del culte a la mort. Defineix els dimonis com a «éssers 
de l’ “altre” món amb característiques negatives i mal disposats cap 
a la societat humana». Miceva veu l’origen en l’antiguitat animista i 
precristiana  quan es van establir costums com a protecció contra 
l’amenaça dels morts que retornaven, vagant entre els dos mons durant 
el primer any després de la mort, especialment a aquells que morien 
de forma poc natural. Els vampirs estan relacionats amb la continuació 
de la vida humana a l’altre món. L’autora atribueix la supervivència 
d’aquests dimonis i dels rituals a una determinació per part dels primers 
missioners cristians per eradicar els déus eslaus pagans, és a dir, alta 
mitologia, (déus que no estan limitats espacialment i són similars a les 
dels antics grecs i romans ), així prestant  poca atenció als dimonis de la 
baixa mitologia (éssers limitats espacialment sobrenaturals ctònics).
Per una imatge de la seva presentació del vampir folklòric búlgar, 
seguiré el meu esquema d’anàlisi com el vaig presentar a The Darkling 
(1989: 75-78).

1. Font d’informació.  El seu corpus consisteix en més de 500 elements 
tant publicats com no publicats. Les fonts inèdites procedeixen 
principalment dels arxius de l’Institut de Folklore de Sofia, on 
l’autora estava empleada. Va recollir la major part de les seves 
dades durant l’últim quart de segle, la major part d’ells no són relats 
populars sinó esdeveniments, etc.

2. País i regió. Els textos van ser reunits procedents de tot el territori 
ètnicament búlgar, incloent-hi Macedònia Pirin1 i es limiten 
essencialment als límits polítics actuals de Bulgària.

3. Nom. El terme més comú és Vampir per referir-se al dimoni 
empíric presentant-se amb 73 variacions. També apareixen d’altres 
denominacions, incloses les dues que ja hem citat.
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4. Origen. Hi ha sis formes per convertir-se en vampir:
I.  Una vida abreujada (homicidi, suïcidi).
II. Un animal (o au o persona) ha saltat per damunt del cos o 

algú ha donat un objecte per sobre (quan es prepara per a la 
vetlla).

III. Quan les precaucions no es duen a terme: no es punxa el cos 
amb un punxó, no s’envolta el cos amb un anell d’espines, es 
concep un fill en un període prohibit, no haver posat un clau on 
el cos havia estat ajagut immediatament després de ser retirat 
per a l’enterrament.

IV. Si el ritual d’enterrament no s’ha completat amb exactitud.
V.  Enterrament en vida d’una persona (o la seva ombra).
VI. Les bruixes poden convertir-se en vampirs en morir.

5. Detecció. Quan un vampir masculí apareix immediatament després 
de morir, se li veu moure el bigoti en el taüt. Una dona somriu 
burlescament quan se la duu a la tomba. La majoria de vegades la 
presència d’un vampir s’infereix arran del seu atac. Quan s’exhuma 
un vampir se’l troba inflat i vermell amb un somriure burleta a la 
cara.

6. Atributs. Els vampirs evolucionen per etapes d’esperit fins a forma 
humana: 

I.  una força invisible
II. una ombra
III. una bossa de pell sense forma, ni ossos ni nas.
IV. un animal
V. una persona

En les primeres etapes se’l detecta pel soroll (бук бук)  que fa a la casa 
a la nit. Hi ha molt pocs relats sobre l’aparença externa d’un vampir, 
sobretot perquè és perillós veure un dimoni. Si no se’l destrueix, els 
vampirs desenvolupen ossos dins la seva bossa de pell, que està 
plena de sang gelatinosa coagulada, i finalment, acaben semblant 
ésser persones normals. A continuació, s’’allunyen, es casen, i tracten 
de passar de manera normal, excepte que tenen por de les agulles i 
d’altres objectes punxants, els quals podrien perforar el sac de pell. 
El seu sexe, edat i origen ètnic (búlgar, turc, gitano) gairebé sempre 
assenyalats en els relats. 
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7. Patró d’activitat. Fa sorolls a la teulada/sostre, desbarata objectes, 
tira pedres i aboca la pols i deixalles – terratrèmol a l’origen?– . 
Ofega la gent adormida – el vampir és nocturn –. Dóna cops que 
no es veuen. Es beu la sang d’animals i persones. Quan és jove, 
es beu sang animal i pren la forma d’un animal. Quan és més gran 
es beu la sang humana i pren forma humana. Quan es transformen 
en animals, pot ser en qualsevol de les espècies domèstiques 
o salvatges. La intensitat de la seva alimentació depèn del seu 
desenvolupament. Els seus llocs de preferència són els que no 
són perillosos per a ells i on volen venjança. Tendeixen a triar 
les víctimes joves en transició, com ara els recent casats. Poden 
aparèixer com un solter en una reunió de joves, o visitar la casa 
d’una promesa per beure la seva sang. Els vampirs poden custodiar 
estructures en què hi ha persones enterrades entre murs o on van 
ser assassinades, ja que els assassins i els suïcidis són enterrats 
en el lloc que van morir. Llavors ataquen els transeünts – vegeu 
l’exemple de sota –. Els tipus de vampirs, són doncs esvalotador, 
sufocador, bevedor de sang i guardià. Ells poden portar la malaltia 
o la mort i poden reingressar a la societat que van deixar.

8. Precaucions. Clavar el cos amb una agulla; envoltar-lo amb espí; 
clavar l’ànima en el lloc on havia jagut el cos. Evitar relacions 
sexuals durant els temps tabú; el vi calent, un substitut de la sang 
(és a dir, el portador de l’ànima), es vessa a la boca d’un cadàver 
o a la tomba.

9. Remeis. El remei fonamental és la punció per diversos mitjans, 
però sobretot empalant. Un vampir destruït es transforma en una 
substància gelatinosa, l’origen de la qual és la sang continguda en 
el sac de pell.

10. Funció social/psicològica. Per a l’establiment de relacions amb els 
morts, és a dir, els avantpassats, són necessaris els intermediaris. 
En alguns casos, juguen el doble paper de dimonis i criatures 
ctòniques benignes. Per a nosaltres, la idea que després de la 
mort algunes ànimes es converteixen en dimoni és un fenomen 
sobrenatural, però per als nostres avantpassats era simplement 
una part de la vida quotidiana. Aquests vampirs actuen a la nit quan 
la gent està immobilitzada i quan somien. Com els avantpassats, 
els vampirs molesten els vius per tal que aquests darrers se’n 
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recordin d’ells i dels altres morts, per tant ens castiga per haver-
los abandonat. Tots hem de bregar amb la mort i aquest és el 
context dels relats de vampirs. Aquest sistema demoníac serveix 
com un sistema regulador de la «persona del folklore». Els tabús 
en aquestes narratives orals de vampirs serveixen per reforçar 
les normes socials. Els límits del món visible corren cap a rius, 
muntanyes, terraplens i molins d’aigua. Més enllà es troba l’«altre» 
món invisible, és a dir, la zona perillosa. Així, queda establert un 
perímetre d’activitat del dimoni. Els vampirs estan vinculats amb 
el cicle dels rituals del calendari: els dies «impurs», entre Nadal i 
l’Epifania, és a dir, la mort i la resurrecció de la vegetació.

La tesi de Popov és d’abast molt més ampli. El seu objectiu és 
caracteritzar tota la demonologia i mitologia de Bulgària des del 
final del segle dinou fins a mitjans del segle vint. Així, dedica molt 
menys espai al vampir. Les seves dades deriven principalment de 
fonts publicades, però també es complementen amb la d’arxius de 
l’Institut Etnogràfic de Sofia, on estava empleat. Ell veu els vampirs 
com «reencarnacions dels difunts», que provenen de gent real després 
de la mort. Es basen en dues idees principals: la vida després de la 
mort i una existència independent de l’ànima, ambdues en el context 
d’un culte als avantpassats. Utilitzant les dades de Miceva com a punt 
de partida, ara vaig a complementar-les amb variacions i addicions 
procedents de Popov.

4. Origen.
I. Causes autodependents

i. Els que no viuen una vida moral d’acord amb les normes 
locals: lladres, mentiders, borratxos, etc.

ii. Morts prematures i no naturals: morts accidentals, 
homicidis, suïcidis.

iii. Infidels i ateus.
iv. Aficionats a la màgia.

II. Causes independents
i. Si el cadàver no està protegit pels familiars i un animal 

salta per sobre d’ell.
ii. Si no es realitzen els rituals funeraris convencionals, 
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és a dir, el rentat del cadàver, planyiments, ofici 
eclesiàstic.

iii. Si un infant no és batejat.
iv. Si un nen és concebut o nascut durant els «dies 

impurs».
v. Una persona vella o morta amb una ferida gran 

sangonosa.

6. Atributs. En general, s’assemblen al seu predecessor, però el seu 
cos és tou i gelatinós sense ossos. Té els ulls vermells i sense el 
nas o el sentit de l’olfacte. A causa de la luxúria del vampir de la 
sang, hi ha la creença que el dimoni exerceix negocis en general 
relacionats amb la sang i/o objectes tallants: carnisser, barber o 
sastre.

8. Precaucions. El vampir, que està lligat a la nit, a la foscor i la mort, 
tem la llum i el sol en termes de símbols solars: el foc, el gall, el 
garbell i el gira-sol. També tem els símbols cristians: la icona, la 
creu i l’encens. Els objectes amb punta tenen una força especial 
contra ell: la falç, la destral, el ganivet, l’arç espinós, la móra i el 
card. S’escampen al voltant de la tomba les llavors de mill, de 
rosella o de mostassa. Els sedassos, arnesos teixits, boles de fil i 
caps de gira-sol es pengen a les portes. El cadàver és embolicat 
en una xarxa de pesca. Un nen deslletat no se li hauria de permetre 
mamar de nou.

9. Remeis. Empalament, cremar, ofegar, abocar el vi o aigua bullint o 
ferir amb arma de foc. Hi ha assassins de vampirs, principalment 
turcs, anomenat вампирџији2 (i altres noms). La cremada pot ser 
simbòlica; tres dones estenen materials inflamables sobre la tomba 
i els cremen.

Spirovska i Vražinovski extreuen les seves dades de Macedònia dels 
Arxius de Folklore de Skopje i de la població de Jablanica al districte 
d’Struga3, on es van recollir 50 textos de vampirs, principalment de 
dones d’edats compreses entre l’escolar fins a la vellesa. Es componen 
de records personals i narracions. Segons la creença popular, l’ànima 
pot deixar el seu cos per breus períodes, durant els quals els mals 
esperits poden entrar-hi. El somni és un d’aquests moments. La mort 
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es percep com un somni etern. Les ànimes dels difunts viuen a la 
tomba, però ocasionalment visiten les seves famílies. Porten a terme 
accions bones o dolentes, depenent del tipus d’ànima. Les «impures» 
només porten mal. Ells eren dolentes en vida o van morir violentament. 
Si quan el sacerdot realitza el servei prescrit al 40è dia després de la 
mort l’ànima és a la tomba, no es convertirà en un vampir. L’evidència 
que es tracta d’una tradició viva és la modernització de les mesures 
de caràcter apotropaic; a més de les finestres i els miralls, televisors i 
fins i tot ràdios són coberts quan un cadàver es troba de cos present. 
Alguns ja no es molesten a perforar el melic del cadàver amb una 
agulla, a causa de les injeccions que els malalts greus ja reben dels 
seus metges.
La seves dades ofereixen elements del meu pla d’anàlisi sobre l’origen, 
l’activitat, les precaucions i el remeis. La majoria dels elements són 
idèntics als del material búlgar donats més amunt, però unes poques 
variacions: un home casat pot arribar a ser un vampir si no deixa fills; 
els vampirs poden aparèixer en els somnis d’un familiar; els vampirs 
apareixen com a estranys que són agricultors o especialment carnissers 
–vegeu l’exemple més a baix–; aquests estranys no tenen ombres; els 
vampirs carnissers han de romandre en les seves tombes els dissabtes; 
poden espantar la gent boja; el primer remei és perseguir el vampir del 
poble del costat, si no ha estat massa dolent (l’encens els fa fugir); els 
vampirs temen els gossos, especialment aquells amb quatre ulls, és a 
dir, amb taques sobre els ulls; i, els llops mengen els vampirs. El remei 
definitiu és contractar un вампирџији, que sol ser un turc. Els vilatans 
es reuneixen i ballen una dansa en cercle. Quan el vampir s’uneix a 
ells, el вампирџији, que és lque és lúnic capaç de veure’l, li dispara 
amb un rifle. Prova de l’èxit és la sang gelatinosa, carn, excrements 
de bou, un «fetge d’ovella i un dels ulls d’una llebre». Les restes es 
bullen, es cremen i són llançades a un riu.
Basat principalment en el material de Jablanica, els autors classifiquen 
als vampirs d’acord amb la forma en què apareixen als vius. Ells 
deixen la possibilitat que hi hagi d’altres tipus en alguns indrets de 
Macedònia.

1. Espòs. Un marit mort torna per produir el nen que no va tenir 
en vida. L’interès pel contacte sexual no és recíproc per part de 
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l’esposa. Ella tracta de fugir. Qualsevol nen resultant es converteix 
en un вампирџији. L’indicador principal és que el marit és fred quan 
se’l toca.

2. Cap de llar. Aquest és un vampir bo que ajuda a la seva família 
cuidant el bestiar, proporcionar diners i roba i treballant en els 
camps. Es tracta principalment de vampirs que van deixar les seves 
famílies indigents amb nens petits. Aquests vampirs són acceptats 
per la por. Els supervivents no volen desfer-se’n.

3. Malfactor. Aquest és el tipus més comú. Danya els seus familiars 
i d’altres persones amb malalties greus o la mort. També ataca la 
propietat i la ramaderia.

4. Carnisser. Aquest tipus està relacionat amb la idea que els vampirs 
subsisteixen de la sang, dels quals els carnissers tenen àmplies 
provisions. En primer lloc es beu la sang de l’animal i després el 
mata. És una professió segura per un vampir. També és un «bon» 
vampir que no perjudica a ningú i que només s’ocupa de les seves 
pròpies necessitats. Aquest tipus, tot i trobar-se en altres parts de 
Macedònia, no està testificat a Jablanica. Aquí hi ha un exemple 
de Nikodin al districte de Veles4 com es troba en Spirovska i 
Vražinovski (1988: 80-81)ii:

Això realment va succeir. Als vells temps hi havia vampirs. Una 
vegada va morir un jove de 17 a 18 anys. Es va convertir en un 
vampir. Se’n va anar amb un estranger a un país estranger. Ell se’n 
va anar a fer una mica de diners. Es va convertir en un home, d’un 
vampir es va convertir en un home com nosaltres. Va anar allà. Va 
caminar a través de la població a la recerca de treball. La gent li 
preguntava. «Quin és el seu ofici?» Ell contesta: «Jo sóc carnisser». 
«Pregunta a algú més qui podria necessitar un carnisser». «Quin 
és el seu ofici?». «Jo sóc carnisser». Per desgràcia la gent no el 
necessita, així que no el contracten. A continuació, un carnisser 
passa a prop. «Quin és el seu ofici?». «Jo sóc un carnisser». «Ok, 
et contracto per a la meva carnisseria per vendre la carn». «Bé, 
treballaré per a vostè». I el va contractar immediatament.

II Recollit el 1969 al poble de Nikodin, districte de Titoveles, de Stojna Ѓorѓijova, 
nascut el 1894.
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Portaven bous i els degollava. Ni una gota de sang queia sobre el 
terra. També duien ovelles. Ell també degollava vaques i ni una gota 
de sang queia a terra. I la gent va venir del seu poble. Pesava la 
carn a la bàscula sense pesos per tal de tallar la carn i que s’inclinés 
el balançó. Es posava sobre la bàscula com si s’anés a pesar.
Una vegada van arribar al seu poble gent procedent de la població 
estrangera de la qual havia marxat. Van arribar allà des del seu 
poble i el van veure. Caminaven a través de la ciutat a la recerca de 
treball on era la persona morta del seu poble. Després continuaren i 
van dir: «D’on és aquest home de la carnisseria?». «Ell ha estat aquí 
des de fa anys». «Però», diuen, «No sabem d’on és». I després els 
del nostre poble van parlar. «Però, aquesta persona va morir», van 
dir els que havien arribat. «Deu haver-se convertit en un vampir» 
van dir més tard a la carnisseria. Ell no els va sentir, perquè estava 
a una certa distància. I ell com un vampir, ens meravellarem amb 
el fet que especegés el bestiar i ni una gota de sang caigués a 
terra. Ell talla la carn i la transporta a la bàscula per pesar-la i 
llavors és com si es peses ell mateix. En un moment donat un va 
dir: «Ell és mort i s’ha convertit en un vampir». «Però com pot ser 
un vampir?». «Vampir», va dir. «Farem una aposta a què ell és un 
vampir». «Què farem?».«Anem», va dir. «Seleccioneu a algú». 
Que vagi a aconseguir carn. Que triï primer d’aquí, llavors d’aquí i 
després d’allà. Que agafi el ganivet amb una mica de sal en el seu 
dit. Que el punxi. Si ell no és un vampir, et donaré el meu cap». 
Llavors troben algú per l’indret i li ho diuen. Aquest se’n va a la 
carnisseria. «Amic, dóna’m un quilo o dos de carn». Va començar 
a tallar la carn. El que comprava la carn diu, «desitjo triar la carn». 
Ell pren el ganivet i el gira cap aquí, cap allà i es talla el dit. Tot [el 
contingut del vampir] es vessa. Per tant ell era un vampir. Tots hi 
van anar i el van trobar. 

5. Animal. Aquest vampir es percep com una persona normal a casa 
que ajuda amb les tasques, sobretot la cura del bestiar i del treball 
en els camps. Pot canviar de forma, en general en un gos i se’l 
descobreix així.

Els tipus 1-4 representen la transformació de cadàver en vampir i el 
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cinquè a animal. Per tant, el procés de transformació a un vampir 
després de la mort és el següent:

                  [espòs 
     persona → cadàver → vampir    cap de llar → animal

                 malfactor]
                 carnisser

El temps i l’espai no permet una anàlisi completa de totes les dades 
presentades aquí, però calen alguns comentaris generals. Tant Miceva 
i Vražinovski proporcionen una àmplia evidència que els vampirs 
encara prosperen en els Balcans, amb l’últim descrivint l’adaptació 
contemporània de rituals de vampirs, com la cobertura de les pantalles 
de televisió i la substitució de les injeccions mèdiques per punxades 
d’agulla apotropaiques.
La caracterització de Miceva sobre les etapes de desenvolupament d’un 
vampir, com un cicle més enllà de la vida, des del cadàver humà mort 
→ força invisible → ombra → bossa de pell → animal → cadàver humà 
viu donen compte dels diferents tipus d’atac testificat pels informants. 
La seva taxonomia reflecteixen llavors les etapes d’aquest procés 
basat en el patró d’activitat: esvalotador, sufocador, bevedor de sang 
i protector. A diferència de Vražinovski ella no considera el cas dels 
vampirs amistosos. La seva taxonomia es basa en com els vampirs 
apareixen als vius, en termes del seu rol social: espòs, cap de la llar, 
malfactor, carnisser i animal amb el cap de la llar i el carnisser sent 
vampirs amistosos. La seva anàlisi clarament representa les diferents 
formes o hipòstasi dels vampirs i els seus diferents modes d’atac. La 
meva investigació anterior ha demostrat que hi ha una tendència en 
la demonologia eslava, amb el pas del temps, que més i més  tipus 
de dimonis han estat subsumits pel terme «Vampir». Es tracta d’un 
procés acumulatiu de tergiversació a través de la pèrdua de detalls, 
en què el significat referencial de la paraula «Vampir» s’ha expandit 
per abastar un dimoni darrera l’altre. Això no vol dir que els seus 
designadors originals hagin desaparegut. Miceva i Popov dediquen 
moltes pàgines a la seva descripció. El següent exemple búlgar de 
Nova Lovcha5 exemplifica tant el creixement d’un vampir des d’una 
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gota de sang, tant com la seva extensió referencial cap a un canviador 
de forma (Miceva 1994: 105-106)iii.

Un vampir a partir de sang

Així és la manera com es va arribar per primera vegada 
a parlar d’una gota de sang. Per exemple, al nostre poble 
es va dur a terme un assassinat i on la sang va córrer, pel 
que sembla, es va convertir en un vampir. Hi va haver una 
cas així. Hi ha persones que ho van viure.
Ara, per exemple, el meu marit –nosaltres tenim quaranta 
anys, i vivíem allà on aquell bestiar gira cap a la dreta– Una 
nit un home jove que tornava a casa va veure una dona 
vestida de blanc. Va ser al voltant de la una, a la foscor, ell 
venia a casa i gairebé a la cantonada una dona vestida de 
blanc va tirar d’ell. En un primer moment, es va transformar 
en un gat, en realitat un gat mascle i ell el va empènyer 
amb una puntada. Tant aviat com li va donar la puntada al 
gat, una dona vestida de blanc va sorgir i li va donar una 
bufetada. «Què li ha fet aquest gat per a què li doni una 
puntada?» «Perquè», va dir ell, «estava bloquejant el meu 
camí». Quan ella li va donar la bufetada, ell es va acovardir 
i ella va desaparèixer a l’instant, com una ombra. La dona 
que se li va aparèixer, va desaparèixer.
Nosaltres teníem una àvia i tot això que jo li he dit ho sé 
d’ella. Al matí quan ella es va aixecar li va dir, «Vanyo, 
com és que vostè té una galta vermella?» Els cinc dits del 
mastegot eren ben visibles. «Àvia, què hi ha de dolent en 
la meva galta?». «Mira’t al mirall!». Ell va dir: «Ahir a la 
nit, quan tornava a casa una dona gran em va bufetejar. 
Anava vestida de blanc», va explicar ell «i em va deixar 
amb una bufetada a la cara».

Per tal de fer una anàlisi funcional, considerem ara les següents 
definicions de dimoni, que he formulat a través de la recerca empírica 

iii Registrat el 1979 a Nova Lovcha de Zravka Malakova, nascuda el 1930.
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en dades arreplegades de tots els racons d’Eslàvia: 

vampir: un cos reanimat el qual retorna a la nit per atacar 
els vius.
revingut: ànima d’una persona morta que apareix als 
vius, usualment amb un desig de contacte, sovint amb 
una ulterior necessitat.  
home-llop (transformista): persona capaç d’assumir la 
forma d’un llop o d’un altre animal.
poltergeist6: esperit misteriós i indefinit que causa 
moviments sobtats, fractures o aparicions i desaparicions 
d’objectes mòbils.
mora: un esperit de la nit que tracta de sufocar o incitar 
sexualment les víctimes dorments.

Els termes de Miceva per als tipus de vampirs s’equiparen força bé 
amb els dimonis de sobre. 

esvalotador = poltergeist
sufocador = mora7

ombra = revingut
animal = home llop / transformista

Gràficament, per facilitar la comparació, aquests dimonis es poden 
diferenciar en termes de només tres factors (la forma, temps d’activitat, 
i l’actitud) com es mostra a continuació.

Dimoni
Forma Temps d’activitat Disposició

Esperit Nocturn Hostil

Vampir — + +

Revingut + — —

Home llop — — +

Poltergeist + — +

Mora + + +
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La interpretació de Miceva de la funció social del vampir és la del 
trencador del tabú, amb el qual afirma les normes socials. En aquest 
es fa ressò de la formulació anterior de G. K. Beynan (1988): «El 
vampir [búlgar] per tant, es pot definir negativament en la definició 
de les normes socials de la seva societat: el comportament anormal 
causa la conversió en un vampir o se l’associa amb els vampirs». I és 
clar que l’abast de la funció del vampir com a impositor de les normes 
socials s’ha expandit en temps recents i ha absorbit almenys quatre 
dimonis addicionals.

   Jan Louis Perkowski

Aquest article va ser publicat originalment el 1999 amb el títol «The Vampires of 
Bulgaria and Macedonia: an Update» a Balkanistica, vol. 12, pàg. 83-94. Traducció i 
notes amb autorització de l’autor.

Notes de la traducció

1 Província de Blagoevgrad, al sud-oest de Bulgària, un territori reclamat 
pels nacionalistes de la República de Macedònia. 
2 Вампирџији (Vampirdzhiji).
3 Al sud-oest de Macedònia, a la zona fronterera amb Albània. 
4 Titoveles, diu Perkowski. Titov Veles es va dir així per Josip Broz Tito, 
però l’any 1996 va quedar-se de nou com a Veles. Es troba al centre 
de Macedònia. 
5 Nova Lovcha és una població que pertany a la municipalitat 
de Hadzhidimovo, a la província de Blagoevgrad, al sud-oest de 
Bulgària.
6 Terme manllevat de l’alemany, a través de l’anglès. De poltern 
(fer soroll) i geist (esperit), i el terme significa literalment «esperit 
sorollós».
7 En galès, «Mare» i en espanyol «pesadilla». En el folklore català 
correspón aproximadament a la pesanta. 
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