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Xamanisme i vampirisme en les 
«Dissertacions» de Calmet

Les Dissertacions sobre les aparicions dels esperits i sobre el vampirs 
o revivents d’Hongria, Moràvia, etcI  de l'Abad Augustin Calmet, que 
ha estat reimprès recentment, constitueix una font única d'informació 
extreta de cartes i textos antics i és considerablement valuosa per a 
l'anàlisi del xamanisme finoúgric.
L'edició original de l'obra, que va ser traduïda del francès de la segona 
edició, va aparèixer a Itàlia, a Venècia, en 1756, probablement gràcies 
al clima de tolerància religiosa i d’oposició a l'Església Catòlica 
Romana que existia en aquesta ciutat.
A la primera part del seu treball, Calmet, referint-se obertament 
al Lapponia de Johannes Schefferus (1673), va descriure una 
sessió xamànica lapona típica d'endevinació (Calmet 1986: 33)II. 
Va subratllar la importància del paper del tambor que el xaman 
solia colpejar amb un martell de dues puntes fet d'os, provocant el 
moviment de diversos cèrcols de bronze. Mentrestant, les dones 
presents cantaven una cançó que reprenien els homes durant tot el 
període de l'èxtasi, perquè es creia que un silenci inesperat o un soroll 
alt podien provocar la mort del xaman. Calmet afegia que els mags 
lapons utilitzaven així mateix el tambor per determinar la causa d'una 
malaltia o per extraure la força; o fins i tot, la vida dels seus enemics. 
Guardaven en una espècie de bossa de pell unes mosques màgiques 
que llançaven a volar contra els seus enemics o el seu bestiar quan 
era necessari. A més, les utilitzaven per desfer-se de forts vents o 
amenaçadores tempestats. Els lapons tenien també un tipus de fletxa 
que, al disparar-la a l'aire, destruïa tot el que tocava: igualment tenien 
una bola mortífera per llançar-la als seus adversaris, ja que matava a 
qualsevol ésser humà o animal en la seva trajectòria.
Al descriure la màgia dels lapons de forma prou tenebrosa, Calmet 
exagerava clarament, ja que sabem que aquesta gent, que creien en 
el xamanisme, practicaven principalment "màgia blanca", igual que 
altres pobles semblants. Tanmateix, és veritat que, de vegades, a fi 
d'obtenir resultats beneficiosos, com a guariments, el xaman havia 
de colpejar a enemics potencials i, en tals circumstàncies, la "màgia 
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negra" es convertia en complementària a la "màgia blanca".
El pensament de Calmet, no obstant això, estava indubtablement 
influenciat per la reputació que tenien els lapons de ser mags i 
bruixots segons l'opinió pública d'Europa occidental, que havia estat 
estesa per les narracions dels viatgers.
Calmet, que estava encara lligat al mite de la naturalesa humana 
com a posseïdora d'un origen diví i, per consegüent, idèntic en 
diverses societats, se’n va adonar de les afinitats existents entre el 
vampirisme d'origen finoúgric i eslau i el fenomen dels morts vivents, 
que era conegut per totes parts en cert grau, però no n’entenia les 
diferències bàsiques: el vampirisme en connexió propera amb la 
pràctica del "segon enterrament" era, de fet, el resultat del concepte 
xamànic sobre la base del qual la mort no era el final de tot, sinó 
un camí cap al renaixement. Això últim només era possible si la 
mort ocorria de forma perfecta, amb la putrefacció del cos abans 
de l'enterrament final. Si una persona no podia reencarnar-se, no 
prenia part en la conservació de la raça: en canvi, constituïa un 
perill per a la supervivència de la tribu: aquesta supervivència era 
necessària per a la salvaguarda de les societats antigues de creença 
xamànica, com els finoúgrics. Precisament per aquesta raó, el 
cadàver no descompost, que és un cadàver que no ha aconseguit la 
mort completa, única premissa per a una nova vida, era vist com un 
obstacle important que desequilibrava la seqüència harmoniosa de 
la vida i la mort i era d'importància fonamental en la visió xamànica 
de l'existència. A Romania, l'exhumació tenia lloc set anys després 
del primer enterrament: no és una coincidència que el nombre set 
indiqui la fi d'un cicle i l'inici d'un altre1. En les creences romaneses 
l'univers necessitava la mort per regenerar la vida i contenia en si 
mateix, sota la superfície de la terra, un «antiunivers opposé à la vie» 
("antiunivers oposat a la vida"), que estava en contrast directe amb 
l'univers organitzat de la superfície a causa de la descomposició que 
els cadàvers havien de patir-hi.  A l'antiunivers ocorria «la rencontre 
cosmique entre els âmes dónes mortes et els esprits malfaisants du 
chaos primordial» (la trobada còsmica entre les ànimes dels morts i 
els esperits malignes del caos primordial) [Cremene 1981: 96-97]
El vampir se situa en el marc d'aquest «conflict entre li pele t'antipele 
et l'opposition entre lui et els vivants devient fondamentale» (conflicte 
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entre el món i l'antimón i l'oposició entre ell i els vius es converteix en 
fonamental) [Cremene 1981: 13].
Montague Summers va constatar encertadament que al voltant del 
tema del vampir a Romania estan unides «almost all the beliefs and 
superstitions that prevail throughout the whole of Eastern Europe» 
("gairebé totes les creences i supersticions que prevalen al llarg de 
tot Europa Oriental") [Summers 1980: 301]. Particularment, al camp 
del xamanisme el vampir era la contrapartida del xaman: posseïa 
les característiques del xaman, però les dirigia cap a fins oposats. 
Igual que la màgia «negra» i «blanca» eren complementàries, així 
ho eren les figures del vampir i del xaman: com el sacerdot de la 
«màgia negra», el vampir obstruïa el flux natural de la vida, mentre 
el xaman ajudava els humans posant-los en comunicació amb el 
coneixement d'esperits sobrenaturals i els morts, en la majoria dels 
casos mitjançant formes de «màgia blanca». No és una coincidència 
que el «vampir viu» de Romania, que és una persona predestinada 
a convertir-se en vampir amb la capacitat de separar la seva pròpia 
ànima del cos, igual que un xaman, posseís poders especials, com 
el de provocar el mal temps o el de convertir-se en diferents animals, 
assumint qualitats molt semblants a les del fetiller (Summers 1980: 
30-308) o les dels espectres dels grecs antics, com la maleïda 
Empusa, que agradava d'assumir formes diverses; o, la Làmia i Geló, 
un tipus de vampir que ocasionava la mort dels xiquets de bolquers.
En el terreny finoúgric, el vampir mort, que continuava vivint en la 
dimensió humana de la qual no podia escapar-se, era considerat un 
enemic de la vida tal com es concebia pels principis del xamanisme. 
Consegüentment, es descriu en la fantasia popular com un monstre 
a la caça de noves víctimes, que patirien la mateixa planeta com a 
enemics de la tribu o de la família. La creença que el vampir preferia 
atacar preferentment els seus parents pròxims xuclant-los la sang i 
així, privar-los de la seva força vital, és significativa.
D'altra banda, la superstició d'obtenir vida per mitjà de la sang té 
arrels molt antigues i es testifica fins al L'Odissea: en el Limbe, de fet, 
Ulisses fa que els seus companys omplin un forat amb la sang d'una 
ovella que han sacrificat a Hades i Persèfone per donar energia a 
les ombres (Omer 1959: 232-233 XI, 49-74). La sang dels vius com 
a símbol d'energia vital apareix també en La Bíblia (Pasquero 1968:
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216). Extraure la sang dels xiquets de bolquers abans de cremar-los 
era una forma d'assassinat ritual que sembla haver estat practicat 
pels herètics bizantins del segle XI: utilitzaven la sang per al seu 
propi baptisme (Psello 1985: 7, 29). I encara més, la sang no era 
considerada únicament el vehicle de la vida al camp xamànic, sinó 
també com el vehicle de l'ànima: xuclar sang significa buscar el camp 
metafísic, és a dir, l'ànima humana (Cremene 1981: 101-103).
Una barreja de variacions romàntiques van produir llavors la figura 
d’un vampir encara més tosc, canviant la naturalesa de les seves 
vertaderes característiques, sobretot als països on es va estendre de 
forma importada: va ser en el període medieval particularment, quan 
el vampir va adquirir traços diabòlics i, en la majoria dels casos, ho feia 
per coincidir amb una persona morta que havia estat excomunicada 
o no batejada. Un procés semblant va ocórrer a l'est d'Europa, tot 
seguit a les excomunicacions infligides per les esglésies romanes i 
ortodoxa grega rivals. En la tradició popular, el vampir i el mort vivent 
es converteixen cada vegada més en semblants: les llegendes sobre 
els morts que tornaven eren, de fet, llegendes del dimoni [Di Giacomo 
1957: 171-215].
A l’escriure sobre els vampirs hongaresos, Calmet distingia entre els 
«vampirs actius» i els «passius« (corresponents als «vampirs vius» 
de Romania), és a dir, aquells a quals s’ha xuclat la sang en vida i que 
es convertirien en «vampirs actius» després de la mort [Calmet 1986: 
174]III. Els vampirs eren substancialment una classe diferent d’éssers 
i horroritzaven la gent a causa de la seva alteralitat. 
Va ser en el segle XVIII quan la por als vampirs es va estendre per 
tota Europa i la gent va començar a obrir tombes per verificar la 
descomposició o incorruptibilitat de cadàvers sospitosos. Al mateix 
temps, es van començar a propagar mètodes per destruir vampirs, 
transmesos per la tradició popular.
Calmet esmenta un vampir turc que va atacar un cert Arnold Paul 
prop de Kósovo a Hongria: es va convertir en un «vampir passiu» i 
va morir aviat. Quaranta dies després de la seva mort, el seu cos va 
ser exhumat i va ser trobat intacte; llavors, es va clavar una estaca en 
el seu cor, el seu cap va ser tallat i el seu cos cremat [Calmet 1986: 
174]IV. Les notícies d'aquest cas de presumpte vampirisme van ser 
àmpliament divulgades i van aparèixer fins i tot en el London Journal 
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de març de 1732. Segons les autoritats locals, Arnold Paul va intentar 
alliberar-se a si mateix del vampir menjant una mica de terra de la 
seva tomba i ruixant-se amb la seva sang, però no va aconseguir 
evitar el terrible destí de veure's convertit en un vampir [Polidori 1984: 
12].
L’Abat descriu també l'exhumació d'un altre vampir al territori de 
l'antiga Hongria, un cert Peter Plogojovits [Calmet 1986: 223-224]V.
La pràctica del "segon enterrament" precedit de l'exhumació del 
cadàver per assegurar o afavorir la descomposició explica, en el 
cas dels antics hongaresos i els pobles veïns, la raó per la qual es 
triaven taüts de fusta amb obertures tipus finestres, per permetre la 
circulació de l'aire, els quals es deixaven sobre la superfície o eren 
escassament enterrats.
Calmet esmenta també els vampirs lapons, indicant que els lapons 
solien enterrar els cadàvers al sòl sota la xemeneia perquè poguessin 
podrir-se més ràpidament [Calmet 1986: 188]VI.
Entre els finoúgrics, no obstant això, la creença en els vampirs es va 
desenvolupar sobretot en el cas dels hongaresos, especialment els 
de Transsilvània: per exemple, hom pensa en la comtessa Erzsébet 
Báthory, relacionada amb els nobles de Transsilvània, qui va morir el 
1614 després de ser emparedada en vida perquè era sospitosa de 
ser un vampir [McNally i Florescu 1973: 147-151].
Per desgràcia, el fenomen del vampirisme va ser abordat 
incorrectament en la majoria dels casos i també el treball de Calmet 
va excitar arguments que només estaven relacionats amb els 
aspectes superficials d'una creença que té les seves arrels en una 
visió xamànica del món i de la qual és una part important. Els filòsofs 
no eren certament els més indicats per avaluar el vampirisme i, per 
consegüent, podem entendre que el mateix Voltaire menyspreés la 
creença en el vampirisme [Köpeczi 1981: 91].
No obstant això, per entendre l'interès de Calmet en els morts vivents 
i en els vampirs és suficient pensar en el món cultural en què ell vivia, 
quan existia encara el ressò de judicis terribles per bruixeria basats 
en proves de treballs com el Malleus maleficarum dels inquisidors 
Heinrich Institor (Krämer) i Jakob Sprenger, la primera edició del 
qual es remunta a l'hivern de 1486-1487 a Estrasburg (a la primera 
van seguir 34 edicions fins a 1669, deu de les quals a Lió; i, dues, a 
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París).
Tractats com el Démonomanie dónes sorcières (1580) de Jean 
Bodin i el De fascine (1583) del prior benedictí Leonardus Vairus de 
Benevent (Itàlia) es van publicar a París. D'altra banda, estudis sobre 
bruixeria i demonologia van abundar a Europa en aquests període i 
van fer molt de soroll; entre ells podem esmentar el Daemonologie in 
Form of Dialogue (1597) del rei Jaume I d'Anglaterra, el Disquisitiones 
magicae (1599) del jesuïta belga Martín del Río, que conté una 
imatge completa de la bruixeria europea i el popular Compendium 
maleficarum (1608) del monjo Franciscus María Guaccius.
Tot i això, hem de puntualitzar que la posició que van prendre les 
autoritats oficials en relació amb la màgia, tant les seculars com les 
religioses, en la majoria dels casos era falta de claredat i anava des 
de la simple pietat cap a qui practiqués qualsevol forma de màgia, 
que era considerada una superstició ximple, fins a la condemna 
total i la crema a la foguera. Així, trobem com pertanyents a la 
mateixa categoria de gent a llunàtics, gent possessa pel diable, 
heretges, mags, bruixes, alquimistes, astròlegs, nigromants, etc. 
El propi Leonardo da Vinci, en el seu judici menyspreador sobre la 
nigromància i l'alquímia, indicava que eren germanes [da Vinci 1952: 
156].
Encara que la creença en el vampirisme fos de tipus xamànic, la 
por d'Europa occidental cap al diabòlic mort vivent era molt forta, tal 
com es desprèn del propi Machiavelli, quan escriu sobre el monjo 
Franscesco da Montepulciano, que anava d'un costat a un altre 
cridant com el diable estava fent que els morts s’alcessin de nou 
[Machiavelli 1961: 308-309].
Encara més, la transformació dels morts en vampirs té un 
paral·lelisme a Occident en la transformació dels vius en gats, llops 
o altres animals, és a dir, en el fenomen de la zoantropia que va ser 
ridiculitzat, entre altres, per Leonardo da Vinci [1952: 157].
Els homes-llop en les creences populars germàniques nòrdiques, 
bàltiques i europees orientals eren semblants als vampirs. 
Especialment en la tradició romanesa i eslava [Jakobson; Szeftel 
1966: 344, 346, 350], el vampir i l'home-llop estaven associats 
estretament, probablement perquè ambdós evocaven a la ment dos 
tabús del passat, que són no beure sang i no menjar carn humana. 
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Els termes en els quals eren descrits eren els mateixos. No és una 
coincidència llavors que la gent pensés que l'home-llop es convertia 
en un vampir després de la seva mort. De forma semblant, es creia 
que una classe de vampir hongarès, el fordolt farkas, assumia 
l'aparença d'un licàntrop. El doctor medieval i filòsof Avicenna 
esmenta breument la licantropia a Hongria [Corradi Musi 1995: 
71]. Tanmateix, els aspectes xamànics dels mateixos homes-llop a 
Lituània són innegables [Ginzburg 1979: 51], igual que els aspectes 
xamànics dels vampirs [Cremene 1981: 13]. Les transformacions 
xamàniques en animals o en objectes, de les ànimes als quals 
estava associada la figura del licantrop i fenòmens semblants segons 
les creences romaneses, que han de ser correlacionades amb 
formes antigues d'iniciació a la guerra, eren idèntiques en el vampir 
[Cremene 1981: 13, 28].
És molt interessant, així mateix, recordar que les bruixes de Galícia 
eren vampirs i considerades grans xucladores de sang [Corradi Musi 
1995: 66]. No obstant això, en judicis en altres països europeus, la 
figura de la bruixa que xucla la sang de xiquets de bolquers no és 
inusual.
És prou evident que alguns elements del vampirisme eren també 
coneguts en la màgia antiga d'Europa occidental.

Notes de l’autora

1 Ens referim  a la profecia ominosa (coneguda també en l'antiga 
tradició popular eslava, gràcies a la influència ortodoxa), del "setè 
mil·lenni" com el final del món.
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Notes de traducció

I A l’original el títol apareix en la seva versió italiana Dissertazioni sopra le 
apparizioni de' spiriti e sopra i vampiri o i redivivi d'Ungheria, di Moràvia 
etc [Calmet 1986]  El títol original en francès és sobradament conegut, 
Dissertations sur les apparitions des esprits, et sur les vampires ou les 
revenans de Hongrie, de Moravie, & de Silésie.. 
II Donem també les pàgines de l’edició en francès de Calmet de 1751, 
consultable fàcilment en línia a través de  Gallica <gallica.bnf.fr>. Augustin 
Calmet Dissertations sur les apparitions des esprits, et sur les vampires ou 
les revenans de Hongrie, de Moravie, & de Silésie vol 1, pàg. 105-109.
III Op. cit. vol 2, pàg. 43.
IV Op. cit. vol 2, pàg. 42. 
V Op. cit. vol 2, pàg. 216-219.
VI Op cit. vol 2, pàg. 88.
VIICòpia facsímil de l’edició de 1756.

                           Traducció: Jordi Ardanuy i Lluïsa Romero


