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Mapa de Lituània del període d'entre guerres mundials on es veu el seu territori 
reduït gairebé a la Gubèrnia de Kovno (Kaunas). Targeta comercial de xocolates 
Pupier de Sant-Etiève. Actualment és una marca del Grup Cémoi.

Una notícia sobre la por als revinguts a 
Lituània de l’any 1892

A principis de l’any 1894 un diari de Sant Petersburg publicà una 
breu notícia sobre un cas de profanació d’un cadàver a una població 
de l’actual Lituània, llavors en la seva major part sota el control de 
l’Imperi Rus.
El fets recollits transcorren a la Gubèrnia de Kovno (Kaunas) al uyezd 
(disctricte) de Ponevezh (Panevėžys), en una població anomenada 
Somenischki — Соменишки, a l’original rus —Semeniškiai1, a la 
muncipalitat de Biržai (Birjai), a l'actual Lituània. 
Sabem que la notícia fou publicada en el diari de Sant Petersburg 
Новости и биржевая газета (Novosti i birzhevaia gazeta)2 i 
recollida per Август Адольфович Левенстим (August Adolfovich 
Levenstim, 1857-1915) científic, jutge i juriconsult rus a Суеверие 
в его отношении к Уголовному праву (La superstició en front del 
dret penal, figura 1). Una versió d’aquest text es versà en alemany el 
mateix any Aberglaube und Strafrecht (La superstició i el dret penal, 
d’August Löwenstimm, figura 2).

Figura 1. Text en rus de Суеверие в его отношении к Уголовному праву.
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Situació de Semeniškiai, 
al nord de Lituània.
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La traducció del text és la següent:

«L’agost de 1892 es trobà en el bosc proper al poble de 
Somenischki, al districte de Ponevezh de la província de Kovno, el 
cos de la vídua d’un granger anomenada Galinassow, que s’havia 
penjat. El sacerdot catòlic es negà a enterrar-la i es negà a acceptar 
els diners pel toc de morts, car l’ànima d’un suïcida se l’enduu el 
Diable. Els fills de la morta estaven convençuts que sa mare no 
trobaria el repòs a la fosa i vagaria pel món, puix ella havia mort 
sense la comunió i la benedicció de l’església, així que es decidiren 
a tallar-li el cap i posar-lo als seus peus» (Levenstim 1897: 60; 
Löwenstimm 1897: 98). 

El cas de Somenischki el recull Rob Brautigam (2011), en el seu 
exhaustiu inventari a Shroudeater.com, extraient la referència d’un 
autor alemany actual (Equiamicus 2010) que al seu torn cita la font 
alemanya esmentada de 1897. 

     Jordi Ardanuy

Figura 2. Transcripció del text en alemany a Aberglaube und Strafrecht 
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Imatges actuals de Semeniškiai. A 
dalt, exemple de cases disperses 
que formen el llogaret. A la dreta, 
cartell de la parada d'autobus. A 
sota, entrada al cementiri.
Fotografies: Jordi Ardanuy (2015).
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Notes

1 56° 09’ 29“ N i 24° 56’ 49” E. Es tracta tot just d’un petit llogaret amb 
unes quantes cases disperses i un cementiri. La carretera que hi arriba 
no té la superfície asfaltada. Tanmateix té parada d’autobús. Pel que 
sembla tés el lloc de naixement del director americà d’adopció Jonas 
Mekas.
2 Notícies i diari  de borsa de valors.
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