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Dues mostres de vampirs a Eslàvia 
procedents de The Darkling 

El primer text va ser recollit per Pëtr Grigor’evič Bogatyrëv1, un etnògraf 
estructuralista rus, a la zona carpàtica occidental d’Ucraïna, gairebé 
tocant ja amb Romania. El testimoni d’Ivan Încik de la població de 
Хуст (Khust o Hust) va ser publicat en francès a la revista mensual 
Le Monde Slave (Bogatyrëv 1926: 40). Perkowski anota que el terme 
utilitzat per referir-se al vampir és upir/opir. 

«Nosaltres sis vàrem sortir a vigilar el tancat. Cap a les 
onze vàrem escoltar un riure dissimulat al llarg de la tanca 
d’estaques i vàrem veure passar un home. Era un upir2. Es 
dirigia cap al tancat i es va dedicar a assetjar els cavalls, 
renillant com un cavall. Dos de nosaltres el vàrem veure, 
però els altres quatre no. Però ells el varen contemplar més 
tard sense nosaltres. En principi, ells ens varen prendre 
per folls, i més tard, després que l’hagueren vist per ells 
mateixos, varen dir que era molt cert. L’upir podia ser un 
home, un cavall, un gos... Quan un anava a pescar, li 
donava una mica de peix per menjar. Al final ell s'agafa 
suficients peixos per omplir una cistell. Però un no ha de 
parlar amb ell. El fet que un no pugui parlar amb ell dóna 
lloc a tenir una certa quantitat de por» (Perkowski 1989: 
114).

El segon fragment és una rondalla popular recollida a la regió de 
Sokólka, actualment a Polònia, molt a prop de la frontera amb 
Bielorússia. En el moment del treball de camp, entre 1877 i 1891, 
el territori pertanyia a l’Imperi Rus. L’informant, Jan Dzieźko de 
Suchowola3 va narrar la història en bielorús a l’etnògraf polonès Michał 
Federowski (1853-1923)4. Federowski era un investigador aficionat 
i autodidacta que des de 1877 va viure en terres bielorusses per a 
conèixer la seva cultura. 
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«Com un upor porta una noia a la tomba

Una noia estava molt enamorada d’un jove i es van jurar que es 
casarien. La noia llavors va dir, “si jo em caso amb un altre, que el 
diable5 se m’emporti”. Però escassament havia passat un any quan 
va arribar allà un segon pretendent més ric i més guapo i ella estava 
a punt de casar-se amb ell. Al vespre, quan estaven reunits per al 
casament, va entrar a la casa un upor  amb l’aspecte del primer jove 
i li va dir: “segueix-me i et diré alguna cosa!”. Ella va sortir fora i allà 
hi havia un cavall ensellat esperant. Ell la va agafar a sobre el cavall i 
van cavalcar. Llavors ell li va preguntar a ella: “Un upor està anant de 
pressa, la Lluna està brillant. Està espantada o no?”. Ella va dir “no!”. 
Van cavalcar més lluny. Llavors ell va preguntar “Un upor està anant 
de pressa”, etc. Ella va dir “No!”. Van anar cap a algunes tombes i una 
estava oberta. Ell va dir: “Entrem allà. Recordes quan vares dir ‘si jo no 

Fotografia de l'etnogràf 
aficionat Michał Federowski.
Font: pl.wikipedia.org
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em caso amb ell, que el diable6 se m’emporti’. Jo sóc un diable i t’he 
emportat perquè tu no has mantingut la teva paraula”. Ell li va retorçar 
el cap7 ,la va agafar i se la va emportar dins de la terra» (Perkowski 
1989: 115).

      Isidre Nonell

Notes

1 Пё́тр Григо́рьевич Богатырё́в (1893-1971). És autor del llibre Actes 
magiques, rites et croyances  en Russie Subcarpathique (1929) traduït 
a l’anglès oportunament amb el títol Vampires in the Carpathians: 
Magical acts, rites, and beliefs in Subcarpathian Rus’ (1998). Agraeixo 
a Jordi Ardanuy donar-me a conèixer aquesta referència. 
2 Perkowski utilitza el terme «vampire» en el cos del text en tots 
els seus fragments i indica el terme utilitzat en el document original 
immediatament després entre parèntesis. 
3 Perkowski situa erròniament Sokólka a Bielorrússia, dins de la URSS 
el 1989.
4 (Federowski, 1897 : 68)
5 Czort anota Perkowski en el text original. чорт (čort).
6 Ibídem.
7 Perkowski suggereix que el cap se li retorça perquè la boca era qui 
havia comés la falta, el que seria una al·lusió del Nou Testament.
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