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Notes sobre creences en vampirs dels 
eslaus polabis

Els polabis és el nom col·lectiu que reben els eslaus assentats al 
llarg del riu Elba, entre la mar Bàltica al nord, el riu Saale tributari de 
l’Elba i l’anomenat límit de Saxònia (Saxoniae Limes) a l’oest, Monts 
metàl·lics i els Sudest occidentals al sud; i Polònia per l’est. També 
han estat coneguts com els eslaus de l’Elba o com a vends (wends). 
El seu nom deriva del eslau «po», que significa «al costat» i al darrera 
el nom eslau per l’Elba,
Els eslaus polabis van començar a assentar-se al territori de l’actual 
Alemanya a la segona meitat del primer mil·lenni. Van ser conquerits 
en gran part pels saxons i els danesos durant el segle XII abans de 
passar a formar part del Sacre Imperi Romanogermànic. Les tribus van 
ser germanitzades gradualment i assimilades als segles següents. De 
fet només els sorbs o sòrabs han conservat la seva identitat pròpia.
El llenguatge polabi es va extingir. El darrer nadiu va ser una dona 
que va morir el 1756 i la darrera persona que havia aprés la llengua 
de manera limitada ho va fer el 1825. No obstant això, les llengües 
sòrabes tenen d’uns 20.000 a 60.000 habitants, segons les fonts, que 
sobreviuen a l’est d’Alemanya.

Text sobre els eslaus de Hannover

La versió que aquí es presenta es tradueix de la traducció a l’anglès 
que facilita Perkowski (1989; p. 106-107) a partir de l’original alemany 
–veure imatge – que correspon a un descripció etnogràfica recollida 
als anys 50 del segle XIX per Karl Hennings (1862: p. 70). 

«Entre els eslaus del assentaments vends1 de Hannover 
que han estat germanitzats durant el segle passat 
[segle XVIII], a un vampir2 se l’anomena “Dubbelsuger”,  
Doppelsauger3. Fins i tot en temps recents [al voltant de 
1850] s’ha demanat en els clergues permís per exhumar 
el cadàver per convertir un Doppelsauger en inofensiu. 
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Els vends de Hannover expliquen l’origen d’un vampir de 
la següent manera. Si un nen ja ha estat deslletat i se’l 
col·loca de nou en el pit de la seva mare, a través d’aquest 
doble deslletament adquireix l’atribut tal que a la tomba 
després de morir amb els seus llavis incorruptes absorbeix 
la part carnosa del seu propi pit i també d’aquesta manera 
treu l’energia vital dels seus familiars a través de simpatia. 
Conegut amb certesa que el difunt era un Doppelsauger, 
com a precaució contra el cadàver se li col·locava entre les 
dents una moneda d’or, una Andreaskreuz [una moneda 
anomenada Creu de Sant Andreu] o una creu Heller [una 
altra moneda]; o bé, una taula tallada en forma semicircular 
i posada sota la barbeta, de manera que el cap i el pit 
queden plenament separats. Per sobre de tot el que un 
tracta curosament és d’evitar que tancant el taüt els llavis 
del difunt entrin en contacte amb cap part de la seva roba 
fúnebre. Si això passa per distracció, ell tornarà per preses 
(nachzehren4), és a dir, per dur un membre de la família 
darrera l’altra fins a la tomba. Perquè un Doppelsauger 
no retorni a la seva casa, es disposen de les següents 
mesures de precaució: a l’aixecament del cadàver s’eleva 
el llindar mòbil de la de la porta principal per sobre del 
tauler de pis i es permet que el taüt juntament amb la 
comitiva funerària passin per sota. Posteriorment es torna a 
col·locar contra la base sense deixar el més petit interstici. 
Ara el retorn és impossible perquè el Doppelsauger només 
podria prendre la ruta cap a l’interior de la casa per la qual 
ell havia sortit. Amb el pas del temps, però, resulta que un 
dia el mort s’ha convertit en un Doppelsauger, cosa que es 
manifesta per una ràpida pèrdua de pes en un membre de 
la família, de manera que els familiars es colen al cementiri 
durant la quietud de la nit, exhumen el cos, i colpegen la 
part posterior del seu coll amb una pala. D’aquesta manera 
s’elimina qualsevol influència maligna dels morts sobre els 
vius. Un autèntic Doppelsauger, segons la llegenda, ha 
d’emetre un darrer i definitiu crit».
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Pàgina 70 de Das hannoversche Wendland de Karl Hennings (1862).
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Fragments de creences sobre els sòrabs

Es tracta de tres fragments traduïts per Perkowski (1989: 108-109) 
procedents d’un estudi del txec Frank (František) Wollman (1888-1969), 
catedràtic de literatura eslava comparada, poeta i dramaturg. Wollman 
va compilar un estudi detallat sobre els vampirs a l’Europa central. Ara 
bé, la monografia va aparèixer dividida per entregues entre 1920 i 1925 
una revista txeca Národopisný věstník československý. La selecció de 
Perkowski cita fonts alemanyes i sòrabes d’on Wollman (1921: 44) va 
extreure les dades, totes anteriors a la Primera Guerra Mundial. 

«Els sòrabs de l’Alta Lusàcia tenen la següent creença: Si 
el cos té una cara vermella, atraurà cap a sí a tots els seus 
parents, un darrere l’altre. A més, cap peça de la vestimenta 
no es pot permetre que estigui a prop de la boca del mort, 
en cas contrari la mossegarà i tots els parents moriran»5. 
« Es paren davant de la casa del pastor amb el difunt, obren 
el taüt i miren el cos de nou, i quan tornen a col·locar la 
tapa sobre el taüt, van amb compte que cap de les peces 
de vestir s’acosti a la boca de l’home mort»6.
«Així que a la Baixa Lusàcia les vores de les robes i les 
cantonades de la mortalla es subjecten7. Això implica 
també aquest relat bàsic: A Škódow8, dins de la família 
S9, havien patit la mort de les seves dues filles. Els ancians 
van recordar que en el taüt dels primers a morir, la tela que 
els cobria la cara es va quedar per error. Així per a què 
ningú més no morís, van obrir la tomba i el taüt en secret, 
i se’n van emportar la peça»10.

      Isidre Nonell

Notes
1 Agraeixo als revisors aquesta proposta de redacció. També estic en 
deute amb ells per algunes precisions sobre la referència bibliogràfica 
de Frank Wollman, així com les que Wollman utilitza (notes 5 a 8). 
2 «Vampyr», a l’original. 
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Mapa de Lusàcia. 
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3 En alemany, doble xuclador. «Dubbelsuger» és una forma 
dialectal. 
4 Terme alemany per referir-se al revinguts depredadors format a partir 
de «nach» (després) i «zehrer» (devorador).
5 Fonts originals que dóna Perkowski: Karl Haupt. Sagenbuch der 
Lausitz, Zhorjelc [Görlitz]: Neues Laus. Magazin, 1862-1863, I 67, 69. 
Adolf Černý.  Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin [Bautzen], 
1896-1898, p. 429.
6 Wilibald von Schulenburg.  Wendische Volkssagen und Gebriiuche 
aus dem Spreewald, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1880, p. 113. Adolf Černý. 
Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin [Bautzen], 1896-1898, p. 
430. J. P. Jordan (ed.). Nowiny za Serbow. Budyšin [Bautzen], 1842, 
III 32. 
7 Ewald Müller. Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus: H. Differt, 
1893, p. 141. Adolf Černý.  Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, Budyšin 
[Bautzen], 1896-1898, p. 430.

Frank Wollman. Foto: Arxiu de 
la Masarykovy univerzity.
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8 Škodow (Skadow) és actualment un districte de Chóśebuz/Cottbus, 
a la Baixa Lusàtia. 
9 Wollman (o bé Perkowski) omet la indicació de la inicial de la 
família. 
10 Ewald Müller. Das Wendentum in der Niederlausitz. Kottbus: H. 
Differt, 1893, p. 141. Adolf Černý.  Mythiske bytosće Łužiskich Serbow, 
Budyšin [Bautzen], 1896-1898, p. 430.
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