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ори ги нал ни на уч ни рад

МО ТИВ ВАМ ПИ РА НА ФИЛ МУ И 

ФИЛМСКЕ АДАП ТА ЦИ ЈЕ РО МА НА 

ДРА КУ ЛА БРЕ МА СТО КЕ РА

Ма ри ја Ша ро вић1

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град

Ап стракт: 
Пред мет ра да је мо тив вам пи ра у ком па ра тив ној ана ли зи књи жев них 
де ла и ки не ма то граф ских оства ре ња, а ње гов циљ – ука зи ва ње на си-
мул та ност раз вит ка мо ти ва у два ме ди ја. Кон ти ну и тет књи жев не 
(филм ске) исто ри је мо ти ва вам пи ра нај про зир ни ји је у по ре ђе њу у ко ме 
по ла зну тач ку пред ста вља ро ман Бре ма Сто ке ра, Дра ку ла, и не ке од 
ње го вих нај за па же ни јих филм ских адап та ци ја – Бра у нин гов и Ко по лин 
Дра ку ла, те Мур на у ов и Хер цо гов Нос фе ра ту. При то ме, ак це нат је на 
са вре ме ни јим мо ти ви ма ко ји се у књи жев но сти по ја вљу ју не што ка сни-
је, а на фил му већ од са мог по чет ка – ту ђин ство (или дру гост) вам пи ра, 
вам пир у све тлу нео ко ло ни ја ли зма, ње гов ерот ски по тен ци јал и то ме 
слич но, са по себ ним освр том на пред но сти ко је омо гу ћу је жан ров ски 
филм, али и на огра ни че ња ко је на ме ће. 

Кључ не ре чи: 
вам пир, филм, књи жев ност, Мур нау, Бра у нинг, Ко по ла, Хер цог, дру гост, 
еро ти зам, жа нр-филм.

Пр ва по ја ва вам пи ра на фил му, 1915. го ди не, би ла је у се ри ја лу Вам пи ри 
ко ји је сни мио Луј Фе јад. Вам пи ри су ин спи ри са ни де лом Еже на Си ја, Тај не 
гра да Па ри за, и у пр ви план по ста вља ју ли ко ве де мон ских кри ми на ла ца. 
Чи тав се ри јал тра је ви ше од се дам ча со ва и тре ба ло је да бу де по пу ли стич-
ко оства ре ње на ме ње но ши ро кој пу бли ци, за пра во је за њу ду го био не до-
сту пан. У Фран цу ској је, у сво је вре ме, чак и за бра њен због са ти рич ног при-
ка за фран цу ске по ли ци је. Па ри ски ло по ви ни су истин ски вам пи ри, иако се 
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„хра не кр вљу“ (нов цем) бо га тих. У од лич ном ри меј ку Оли ви јеа Аса јаа из 
1997, ко ји је на зван по глав ној ју на ки њи Вам пи ра Ир ми Веп (ана грам од 
ре чи вам пир), вам пи ри се уоп ште не по ја вљу ју. Чи тав филм је на про сто 
плат фор ма на ко јој се про бле ма ти зу је ста тус жа нр-фил ма и по ста вља пи-
та ње ри меј ка и ње го ве мо гућ но сти да пре ва зи ђе соп стве ну по ла зну тач ку и 
окви ре „већ ви ђе ног“. Филм у пр ви план по ста вља не слав ну при чу о филм-
ској ин ду стри ји и по за ди ни сни ма ња фил мо ва, ис пу ње ну ре фе рен ци ја ма 
на азиј ску и хо ли вуд ску ки не ма то гра фи ју, као и освр ти ма на „умет нич ку“ 
фран цу ску ки не ма то гра фи ју о ко јој се го во ри као о дав ној про шло сти, и ко-
јој су по све ће не по след ње сценe у ма ни ру ра ног екс пе ри мен тал ног фил ма. 

За раз ли ку од раз вит ка мо ти ва у књи жев но сти, ко ји пра ти при ро дан след 
– од не му штог, де мон ског би ћа ко је си са крв да би пре жи ве ло, пре ко угла-
ђе ног за вод ни ка у за пад ној ва ри јан ти мо ти ва, до вам пи ра на би је ног ме та-
фор ским зна че њи ма, у ки не ма то гра фи ји је од по чет ка, на ма ње или ви ше 
уви јен на чин, био але го ри ја ма те ри ја ли зма, ту ђин ства, ло по влу ка, осва-
ја ња, ши ре ња за ра зе, да кле, оних мо ти ва ко ји ће по ста ти ка рак те ри сти ка 
вам пи ра у књи жев но сти тек у ка сни јој фа зи раз вит ка мо ти ва. 

Пр во књи жев но де ло на чи јим ће се осно ва ма раз ви ти нај по зна ти ји филм-
ски вам пир сва ка ко је Дра ку ла Бре ма Сто ке ра из 1897. Две вр ло по пу лар не 
филм ске адап та ци је, Мур на у ов филм Нос фе ра ту (1922) и Бра у нин гов Дра-
ку ла (1931) оста ју углав ном у окви ри ма уоби ча је ног пред ста вља ња мо ти-
ва, без мно го ин си сти ра ња на ме та фо рич ком по тен ци ја лу. Ви зу ел ни ме диј 
до не кле је (сре ћом, не увек) огра ни чио има ги на ци ју, па су та ко на ста ли и 
филм ски вам пир ски сте ре о ти пи, ана лог ни за пра во оп штим ме сти ма гот-
ске књи жев но сти и про зе о вам пи ри ма ко ји, у оба слу ча ја, до во де до за си-
ће ња, па опа да ња, тј. де ка ден ци је жан ра. Об ја шње ње ова кве по ја ве да је Џ. 
Тви чел: 

Ово је де лом иза зва но ње го вим ко мер ци јал ним успе хом ко ји је ско-
ро не из бе жно вул га ран: лут ке-вам пи ри, вам пир ски зу би, цр та ни 
фил мо ви о вам пи ри ма [...] на чи ни ли су од ње га ви ше пред мет па-
ро ди је не го озбиљ них сту ди ја. Ка ко би ло, са вре ме ни, ме се чар ски 
блед, ка да ве рич ни вам пир мр твих очи ју ко ји се об ли зу је пред при-
зо ром не за шти ће них де ви ца је исто оно ли ко да ле ко од ро ман ти чар-
ске пред ста ве ко ли ко и Фран кен штај нов мон струм са ка и ше ви ма по 
че лу и коп ча ма на обра зи ма, од ство ре ња ко је је опи са ла Ме ри Ше ли 
(Twic hell, 1981: 2).

Мно го ли кост вам пи ра ума ње на је сте ре о тип ним пред ста ва ма фор ми ра-
ним по чет ком XX ве ка, и у књи жев но сти, и у ки не ма то гра фи ји. Хо ли вуд је 
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по зна ти про из во ђач сте ре о ти па, у сми слу од ре ђе не ви зи је ко ја за ро бља ва 
има ги на ци ју, као и у сми слу ства ра ња нај ре пре зен та тив ни јег ску па осо би-
на. За хва љу ју ћи Дра ку ли То да Бра у нин га, до би ли смо го то во не из ме њи ву 
пред ста ву вам пи ра, ко ја је усло ви ла ње го ве бу ду ће об ли ке и на чи ни ла га 
ла ко пре по зна тљи вим. Сте ре о тип на сли ка вам пи ра не из о став но об у хва та 
от ме ну по ја ву са за ши ље ним оч ња ци ма у цр ном ве чер њем оде лу ко ја лу та 
уна о ко ло, си са ју ћи крв исто та ко от ме ним мла дим да ма ма, упра во она ко 
ка ко га пред ста вља Бра у нинг. Обич но се ми сли да је књи жев ни лик ко-
ји је успе шно ове ко ве чио Бе ла Лу го ши гроф Дра ку ла Бре ма Сто ке ра, али, 
Лу го ши је пред ста вио фе ми ни зи ра ни ју, угла ђе ни ју ва ри јан ту вам пи ра, 
док је Сто ке ров ју нак ис так ну тих му жев них, па и ани мал них цр та. Зна-
чај Сто ке ро вог ро ма на је у то ме што је у ње му дат пр ви пси хо ло шки про-
ду бље ни пор трет вам пи ра у књи жев но сти уоп ште, ко нач на ин кар на ци ја 
мит ске и исто риј ске кр во пи је, по ред то га што је у њој аутор ко ке ти рао 
са вик то ри јан ским та бу и ма по ти сну те сек су ал но сти. Фи зич ке слич но сти 
из ме ђу ове две пред ста ве го то во уоп ште и не ма: Сто ке ров гроф је по лу-
звер, с дла ка вим дла но ви ма и се дом ко сом. Ако овај филм ски сте ре о тип 
тре ба по ре ди ти с не ким књи жев ним ли ком, он да би то нај пре мо гао би ти 
По ли до ри јев гроф Ру твен, угла ђе ни вам пир пле мић ког по ре кла, са ауром 
про кле тог ју на ка ро ман ти зма или де ка ден ци је, ко ји пр ви пут ни је пред-
ста вљен као пу ка ожи вље на ле ши на. У ра ни јој филм ској вер зи ји, не а у то-
ри зо ва ној адап та ци ји Сто ке ро вог ро ма на, Мур на у о вом не мом фил му Нос-
фе ра ту фан том но ћи, Макс Шрек ту ма чи вам пи ра пре ма сце на ри ју у ко ме 
се мо гу пре по зна ти основ не си жеј не ли ни је Сто ке ро вог ро ма на, са из ве-
сним из ме на ма (гроф Дра ку ла зо ве се Ор лок, рад ња је из Тран сил ва ни је 
пре ме ште на у не мач ку па лан ку), али ње го ва по ја ва мно го ви ше под се ћа 
на ста рин ске вам пи ре на род ног пре да ња, ожи вље не ле ше ве у ко ји ма не ма 
ни шта од пре фи ње но сти евро пе и зи ра ног вам пи ра, де ка дент ног ју на ка за-
си ће ног жи во том – он се кре ће ме се чар ски спо ро, по пут ин сек та, и истин-
ски је на ка зан. Код ње га је мно го на гла ше ни ји тип ски не го пси хо ло шки 
аспе кат ли ка вам пи ра, при че му са вре ме ни ји, „жи вот ни ји“ вам пи ри ова-
кав „трет ман те шко под но се [...] јер мо гу на ли ко ва ти ви ше ка ри ки ра ним 
или иде а ли зо ва ним лут ка ма не го ствар ним уче сни ци ма за пле та“ (Му ни-
тић, 1997: 106). Ин те ре сант но је да је овај филм ути цао и на обр ну ти про-
цес – иако је филм тра ди ци ју пре нео у но ви ме ди јум, ја вља ју се и обр ну ти 
слу ча је ви – та ко су, на при мер, Пи тер Тре мејн и Ме ри лин Рос на пи са ли 
при че ин спи ри са не упра во овим фил мом (ви де ти при че „Син Дра ку ле“ и 
„Нос фе ра ту“ у ан то ло ги ји Th e Vam pi re Om ni bus).

Књи жев ни вам пи ри и њи хо ве две основ не пред ста ве има ју по ре кло у 
фол клор ној тра ди ци ји – на род ним пре да њи ма ис точ не Евро пе о ка ни-
ба ли стич ким ожи вље ним ле ше ви ма. Она у пот пу но сти од го ва ра пре-
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а ни ми стич ком ти пу вам пи ра ко јег по ми ње Чај ка но вић2, или, у дру гим 
ва ри јан та ма, зом би ји ма. Они су, ме ђу тим, по ста ли јед на од нај ре ђих ва-
ри јан ти књи жев них вам пи ра, мно го по пу лар ни јих у ки не ма то граф ским 
пред ста ва ма, и под се ћа ју ви ше на по врат ни ке из Ро ме ро вог фил ма Ноћ 
жи вих мр тва ца, не го на ари сто крат ског вам пи ра ин спи ри са ног Сто ке ро-
вим зли ков цем. Ти пи чан пред став ник „ви шег“ ти па вам пи ра (пле мић ког, 
ари сто крат ског), гроф Дра ку ла у Лу го ши је вом из во ђе њу је успе шна ме ша-
ви на По ли до ри је вог вам пи ра (ство ре ног, опет, по узо ру на фи гу ру лор да 
Бај ро на) и ат мос фе рич них еле ме на та ли ка вам пи ра, по пут оних ко је ко ри-
сти Ле Фа ну у Кар ми ли. Овај ха ри зма тич ни ква ли тет вам пи ра ни је мо гао 
би ти у пот пу но сти по ти снут, иако су се не ки пи сци (и ре жи се ри) тру ди ли 
да вам пи ра пред ста ве ис кљу чи во као не баш би строг мон стру ма. 

Ако се ово ме до да кла сич на опо зи ци ја до бро–зло ко ју вам пир увек ова-
пло ћу је (на рав но, као пред став ник зла), он да се сти че пред ста ва о му та ци-
ја ма кроз ко је је про шао као ју нак, али ко је тр пи и сам ме диј (текст/филм), 
ак си о ло шки и етич ки. Сли чан раз вој ни пут, али са раз ли чи тим ре до сле-
дом (од је зи ве при ка зе на род ног пре да ња, пре ко пле ми ћа из да ле ке ег зо-
тич не зе мље, до вам пи ра ко ји по ста је ви ше не го људ ски) мо тив вам пи ра 
ће пре ћи и у ки не ма то гра фи ју, те се и у овој умет но сти ко ја га је, по ред 
књи жев но сти, нај ра ди је и нај че шће ко ри сти ла, мо же уочи ти де фор ми са-
ње основ ног мо де ла: 

... Лу го ши не ин кар ни ра свог гро фа-вам пи ра као без лич но стра ши-
ло, ме ха нич ки по кре ну ту ле ши ну (што ће де сет го ди на ра ни је учи-
ни ти Макс Шрек ин тер пре ти ра ју ћи Мур на у о вог Ор ло ка) већ му 
сна гом та лен та и има ги на ци је по кла ња сав свој тем пе ра мент, мор-
бид ни шарм и при влач ну сна гу [...] мон струм на екра ну ни је ви ше 
мр тви екс пре си о ни стич ки сим бол, већ при је све га жи во, по кре ну то 
и свје сно по бу ње но би ће ко је сво јим при су ством и дје ло ва њем све 
пот пу ни је угро жа ва иди лич ни склад и ла жну хар мо ни ју ствар но сти 
(Му ни тић, 1973: 16, 17).

Раз ли ка у филм ским ли ко ви ма вам пи ра код Мур на уа и Бра у нин га ука зу је 
на јед ну од кључ них раз ли ка у кре и ра њу вам пир ског ли ка у књи жев но-
сти, али и на ус по ста вља ње сво је вр сног кон ти ну и те та у филм ској исто ри-

2 Ве се лин Чај ка но вић, у не до вр ше ној сту ди ји Вам пир, из но си те зу о две кон цеп ци је на стан-
ка вам пи ра: ста ри јој, пре а ни ми стич кој, по ко јој је вам пир мр тво те ло ко је је ожи ве ло, лу та 
по око ли ни и да ви сто ку и љу де и дру гој, мла ђој, ани ми стич кој, ко ја се од но си на ве ро ва ње 
да је са мо ду ша по кој ни ка та ко ја се по вам пи ру је, не и те ло. По то ња је по ла зна тач ка за бес-
ко нач не ва ри ја ци је на те му вам пи ра у књи жев но сти и ки не ма то гра фи ји.
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ји овог мо ти ва. Пр ва пред ста ва вам пи ра, у хро но ло шком и со ци о ло шком 
сми слу ста ри ја, од но си се на се о ског, ру рал ног вам пи ра, ка рак те ри стич-
ног за срп ску књи жев ност до ба ре а ли зма, али и за пад ну књи жев ност, ма-
да се у њој ни је пр во по ја вио. На шој књи жев но сти мно го је бли жи вам пир 
ка квог по зна је на род но пре да ње, за сно ван на ми то ло шкој пред ста ви. Оту-
да то ли ке при ме се на род ног жи во та у ли ко ви ма на ших вам пи ра. Ти пи чан 
пред став ник ове вр сте је Гли ши ћев вам пир у при чи По сле де ве де сет го ди-
на, ко ји се већ по сло вич но узи ма као вр хун ски до при нос срп ске књи жев-
но сти ре а ли зма овој те ми. И оди ста, Гли шић пред ста вља вам пи ра ко ји у 
пот пу но сти од го ва ра на род ном пре да њу и ко ји се са вр ше но укла па у се-
о ски и фол клор ни кли ше овог би ћа. Иако се сма тра за нај по пу лар ни ју и, 
у сми слу за о кру же но сти мо ти ва, нај пот пу ни ју при чу о вам пи ру у срп ској 
књи жев но сти, она не од сту па од про сеч не об ра де мо ти ва ка рак те ри стич-
не за по ме ну ту ва ри јан ту. На сре ћу, филм ска адап та ци ја по ме ну те при че 
да ле ко је од про сеч не и, што је ре дак слу чај, пре ва зи ла зи по ин вен тив-
но сти и ква ли те ту соп стве ни књи жев ни пред ло жак. Реч је о Леп ти ри ци 
(1973) Ђор ђа Ка ди је ви ћа, на шем је ди ном филм ском де лу ко је је ус пе ло да 
на екран пре не се до вољ но упе ча тљив лик вам пи ра, за хва љу ју ћи упра во 
вр ло сло бод ном при сту пу књи жев ном обра сцу. Од сту па ње од књи жев не 
по тке ов де је (што је рет кост и из у зе так) до не ло раз ви ја ње основ ног тек ста. 
Уто ли ко је филм ско оства ре ње бо ље, јер се за сни ва на еле мен ти ма пот пу-
но пре не брег ну тим у при чи, као што су еро ти зам вам пи ра и пре ба ци ва ње 
те жи шта на жен ски лик. За и ста је дин стве ни при мер у на шој ки не ма то гра-
фи ји пра вог хо рор оства ре ња у ко ме Ка ди је вић „уме сто епи гон ства по се-
же за аутен тич ном срп ском тра ди ци јом и из ње цр пе енер ги ју ко ја ње го ву 
вам пи ри цу чи ни аутох то ним, ов да шњим, на да све жи вим и убе дљи вим 
ство ром“ (Ог ња но вић, 2007: 37). По ре чи ма Ка ди је ви ћа, „ре ше ње се ја ви-
ло не ком вр стом ре дук тив ног обр та ња не са мо дра ма тур шке ше ме при че 
Ми ло ва на Гли ши ћа, не го кон цеп ту ал не по ен те це ле ми то ло ге ме ко ја сто ји 
иза ње, то је та вам пи ро ло шка ми то ло ге ма. Та ко да де вој ка у фил му чак 
ни је ни вам пир, то је ин кар на ци ја ме та фи зич ког не га ти ви те та...“ (Ог ња-
но вић, 2007: 155). 

Схва та ње вам пи ра као оп штег ме та фи зич ког не га ти ви те та и пре ба ци ва-
ње ње го вих атри бу ци ја из сфе ре кон крет ног (уоби ча је на ико но гра фи ја – 
из глед, по на ша ње, пре да њем усло вље ни мо мен ти по ја вљи ва ња, та буи и 
оста ло) у сфе ру ап стракт ног (вам пир као пси хо ло шка ка те го ри ја, са вре-
ме ни вам пи ри бли ски љу ди ма или чак пре ви ше људ ски) и та кво ње го во 
тран спо но ва ње на фил му во де нас до дру ге ва ри јан те, мла ђе, али мно го 
про дук тив ни је. У њој се вам пир по знат из пре да ња по ја вљу је са мо рет ко, 
а за ме њу је га вам пир као ме та фо ра, про вод ник за мо ти ве за ра зе, ра та, пу-
сто ше ња и де ге не ра ци је. Вам пир се по ја вљу је и као дру ги – ту ђин – а мо тив 
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се у са вре ме ној књи жев но сти и ки не ма то гра фи ји по ве зу је и с по ро ци ма 
са вре ме ног дру штва. Он мо же сим бо ли зо ва ти за ра зу, по хле пу, моћ ко ју 
пру жа но вац. Ма те ри јал ни ја стра на ова ко улан ча ног мо ти ва ја вља се нпр. 
у Пе ки ће вом Злат ном ру ну, пре ко иде је о кор по ра ци ја ма и ин сти ту ци ја ма 
(ов де је то по ро ди ца Си ме о на Ње го ва на), као вам пир ски по хлеп ним, ко је 
се хра не кр вљу и имо ви ном по је ди на ца. Ово апо ка лип тич ни мо тив вам-
пир ске за ра зе по ве зу је са по ли тич ким те о ри ја ма о вла сти и мо ћи. 

Вам пи ри зам као оли че ње ма те ри ја ли зма и по хле пе би ће ка рак те ри сти ка 
са вре ме ни јег фил ма о вам пи ру: као и у књи жев ном пред ло шку Ен Рајс, и у 
филм ској ва ри јан ти Ин тер вјуа с вам пи ром, Ле ста тов пр ви на пад мо ти ви-
сан је же љом за Лу и со вим има њем и бо гат ством. Овај мо тив по пра ви лу је 
по ве зан са чи ње ни цом да вам пир мо ра би ти стра нац: по чев од Сто ке ро вог 
ро ма на, у ко ме је гроф Дра ку ла пред ста вљен као при ми тив на прет ња вик-
то ри јан ском ен гле ском дру штву, пре ко прак тич но свих филм ских адап-
та ци ја ово га де ла, вам пир је увек стра нац. И хро но топ вам пир ских при ча 
обич но на гла ша ва чи ње ни цу да је вам пир прет ња ко ја до ла зи од спо ља. 
Реч је о ти пу хро но то па ве за ном за исто риј ско ме сто из ко га је по те као 
Влад Це пеш, узор за лик Сто ке ро вог гро фа. При ча Бле да да ма Алек сан дра 
Ди ме и По ла Бо ка жа из 1849. је мо жда и нај ра ни ја при ча у ко јој је хро-
но топ за сно ван на ре ал ном под руч ју са ко га он по ти че – тран сил ва ниј-
ским Кар па ти ма – под руч ју при хва ће ном за тра ди ци о нал ну по стој би ну 
вам пи ра. Ње гов ути цај по себ но је би тан за ки не ма то граф ска оства ре ња 
са иден тич ним хро но то пом, из ме ђу оста лих, за Ко по ли ну вер зи ју Дра ку ле 
Бре ма Сто ке ра и На ђу М. Ал ме реј де. У оба фил ма, Тран сил ва ни ја је пред-
ста вље на као не ка вр ста ниг ди не, вам пир ског уто чи шта ко је филм ским 
вер зи ја ма ми та омо гу ћа ва сли ко ви тост гот ског ро ма на и јед но став но уво-
ђе ње нат при род ног ју на ка. 

У но ви јим, ра ди кал ни јим вер зи ја ма, стра но по ре кло вам пи ра ис ти че се 
као не по сред на прет ња, не са мо као део де ко ра. Та ко се у филм ској вер зи ји 
ми та о вам пи ру Ги ја Ма де на под на зи вом Дра ку ла: стра ни це из днев ни ка 
јед не де ви це (2002), за пра во хо рор-мју зи клу у ма ни ру не мог фил ма, од по-
чет ка уво ди лик вам пи ра као лик Дру гог, до ду ше па ро ди ран (на екра ну се 
по ја вљу ју ре чи Дру ге зе мље! Стран ци! ко је му че Лу си у сно ви ма, при че-
му лик вам пи ра ту ма чи Ки нез). Слич ну функ ци ју има и лик Ме ги Че унг, 
зве зде азиј ских ак ци о них фил мо ва, ко ја у фил му Ир ма Веп глу ми са му се-
бе, пред ста вља ју ћи исто вре ме но ис точ њач ку прет њу глу ми ци – сим бо лу 
фран цу ског под зе мља. Дру ги сим бо ли зу је ин ва зи ју, и у ње му (бри тан ска) 
кул ту ра ви ди соп стве ну им пе ри ја ли стич ку прак су ко ја се од ра жа ва у чу-
до ви шном об ли ку. Ма де но ва ба лет ска вер зи ја Сто ке ро вог ро ма на, у сти лу 
не мих екс пре си о ни стич ких фил мо ва из два де се тих го ди на про шлог ве-
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ка углав ном је цр но-бе ла, али са за ни мљи вом упо тре бом бо ја. При ча о 
злоб ном, али при влач ном еми гран ту ко ји се хра ни кр вљу ен гле ских да ма 
при ка за на је ба ле том, пан то ми мом и про прат ним тек стом. Ви со кости ли-
зо ва на ин тер пре та ци ја по зна те при че при лич но до след но пра ти Сто ке ров 
пред ло жак, из у зев у то ме што је уло га гро фа Дра ку ле по ве ре на ки не ском 
глум цу. Не ких сце на – ти пич них за го то во сва ку филм ску об ра ду Сто ке ра 
– не ма (та ква је сце на Хар ке ро вог пу то ва ња до Дра ку ли ног зам ка, а ов де је 
Лу си, а не Ми на, глав ни жен ски лик). Вам пир као ме та фо ра за но вац (ка-
пи тал) у го то во сва кој од ових адап та ци ја та ко ђе при зи ва и не из о став не 
сце не вам пир ског ка но на – у Сто ке ро вом ро ма ну, Џо на тан Хар кер са чу-
ђе њем уви ђа да Дра ку ли не до ста је упра во оно што чо ве ка чи ни пле ми ћем: 
слу ге. Ову сце ну мо же мо ви де ти сву да, од по ме ну та два кла сич на филм ска 
оства ре ња, пре ко Хер цо го вог из у зет ног де ла Нос фе ра ту, до ви со ко сти ли-
зо ва не сце не из Ма де но вог фил ма, ка да Дра ку ла би ва по се чен, а из ра не 
ис ти чу злат ни ци: „... бур жо а зи ја XIX ве ка мо но пол мо же за ми сли ти са мо у 
об ли ку гро фа Дра ку ле, ари сто кра те, фи гу ре про шло сти, ре лик та да ле ких 
зе ма ља и мрач ног до ба“ (Mo ret ti, 2000: 150). Уз ово, мо мен ту ту ђин ства ко-
је лик вам пи ра увек пред ста вља, од го ва ра упо тре ба ег зо тич них, „не про-
ве ре них“ ме ста, још и сто га што омо гу ћа ва јед но став ну ми сти фи ка ци ју: 
нај лак ше је ми сти фи ко ва ти да ле ке и не по зна те кул ту ре, јер је и мо гућ ност 
про ве ре све де на на нај ма њу мо гу ћу ме ру. У исту зам ку „пред но сти“ ми-
сти фи ка ци је у ко ју је упао Сто кер, упа да и Ко по ла (ви де ти об ред пра во-
слав ног вен ча ња у ње го вој вер зи ји Дра ку ле) ко ји пра во сла вље, са мо за то 
што је до вољ но ег зо тич но, да ле ко и ње му ма ло по зна то, сма тра „пра вим 
хри шћан ством“ (не об ја шња ва ју ћи шта би он да био ка то ли ци зам, на при-
мер). Оту да то пос не по зна тог, при ми тив ног и ди вљег ме ста као оми ље ног 
оби та ва ли шта, што књи жев ног, што филм ског вам пи ра. 

Про теј ски ка рак тер вам пи ра ко ји мо же би ти до слов но би ло шта да је, по 
ми шље њу из ве сних кри ти ча ра, упра во Ко по ла у сво јој филм ској ва ри јан-
ти Сто ке ро вог ро ма на. То маш Вор хол за при мер узи ма ње го вог Дра ку лу, 
чи ји је 

по ли мор фи зам та ко ђе под ути ца јем ње го вих ки не ма то граф ских 
пре да ка, ње го ве ра ни је соп стве не вр сте [...] он је фа сци нант на ком-
по зи ци ја Мак са Шре ка (сен ка, по ја ва), Бе ле Лу го ши ја (ак це нат, ма-
ни ри зам ...), Кри сто фе ра Ли ја (ари сто кра та–гра бљи вац), Џе ка Па-
лан са (на пу ште ни не срећ ни ари сто кра та), Френ ка Лен ге ле (еро тич-
ни ари сто кра та), као и не ких дру гих... (War chol, 2003: 8/9). 

У осно ви вам пир ске по ли мор фи је сто ји не мно го уте шна ви зи ја вам пи ра 
као уни вер зал не ме та фо ре зла, уве ре ње да је зло ве чи то и не по бе ди во. И 
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по ред ан тро по морф них обра за ца вам пи ра (лорд Ру твен, Вар ни, Кар ми ла, 
гроф Дра ку ла, Ле стат), не тре ба за бо ра ви ти број не дру га чи је, иако не сре-
ди шње, фи гу ре вам пир ског пан те о на, у чи јој се за јед нич кој осно ви на ла зи 
ме та фо ра па ра зи ти ра ју ћег зла. 

Дра ку ла Бре ма Сто ке ра је, ипак, де ло од па ра диг ма тич ног зна ча ја. Дру ги 
обра сци про зе о вам пи ри ма (или, ши ре, гот ске про зе) по год ни за филм-
ске адап та ци је, иако има ју све еле мен те ко ји су не ка де ла учи ни ли вр ло 
по пу лар ним на фил му, рет ко су би ли ко ри шће ни. Та кав је слу чај са пр-
вим гот ским ро ма ном, Отрант ским зам ком (1764) Хо ра са Вол по ла. Иако 
има из вр сну ком би на ци ју еко ном ских и љу бав них ин три га, про клет ста ва 
и нат при род них по ја ва по ста вље них у окру же ње сред њо ве ков ног гот ског 
зам ка, ово де ло има ло је са мо јед ну филм ску адап та ци ју, ону Ја на Шванк-
ма је ра (1977) са пре по зна тљи вим ко ла жи ма ани ми ра них де та ља, де ло ва 
ре пор та жа, ме ша њем ди мен зи ја са да шњо сти и древ не про шло сти. Ин те-
ре сант но је да се у том ро ма ну ко ри сти и cliff -han ger, чи ја је свр ха по ди за-
ње на пе то сти, и ко ји се за сни ва на пре ки да њу при че на нај за ни мљи ви јем 
ме сту. Иако очи глед но до да је но ту ко мер ци јал но сти књи жев ној (или ТВ) 
про дук ци ји, а сво је ме сто на шао је нај пре у књи жев ним де ли ма, ни он ни-
је до при нео ко мер ци ја ли за ци ји нај ста ри је гот ске при че. Слич ну суд би ну 
има ла је и Кар ми ла (1872) Ше ри да на ле Фа нуа: иако је на пи са на че тврт 
ве ка пре Дра ку ле, ни је има ла осо би те сре ће са филм ским адап та ци ја ма, 
ко је се све од ре да за др жа ва ју у окви ри ма ни ско бу џет них оства ре ња, и по 
уло же ним сред стви ма, и по ква ли те ту и умет нич ким до ме ти ма (на при-
мер, филм Кар ми ла из 1990, у ре жи ји Га бри је ле Бо мон, за сно ван ди рект но 
на тек сту Ле Фа ну о ве при че, као и филм Тwins of Evil из 1971, у ко јој је Кар-
ми ла / Мир ка ла тек спо ред ни лик). Је ди на филм ска адап та ци ја овог де ла 
вред на по ме на је Вам пир Кар ла Дре је ра (1932), за сно ва на по сред но на две 
Ле Фа ну о ве при че, од ко јих је јед на и Кар ми ла. 

Као књи жев ни текст, Кар ми ла има не ста би лан ста тус. Тви чел је сма тра 
тек стом ко ји је „ма ње ди фу зан од Дра ку ле, ма ње три ви ја лан од Вар ни ја, 
ма ње су мо ран од Вам пи ра, она је за и ста ма ло ре мек-де ло“ (Twic hell, 1981: 
128) У есе ју Сеј ле ра и Зи гле ра, ар гу мен ту је се те за да је Дра ку ла, а не Кар-
ми ла, де ло ко је је за жа нр има ло зна чај ка но на, нај пре због то га што Кар-
ми ли на при мар на мо ти ва ци ја ни је глад већ же ља за бли ско шћу са људ-
ском осо бом, што ни је слу чај са фол клор ни јим и очи глед но кр во жед ни јим 
Дра ку лом. По том и због Дра ку ли не ани мал но сти и мо гућ но сти про ме не 
ко ју ро ман ти чар ски ете рич на Кар ми ла не по зна је (иако па жљи вом чи та-
о цу не ће про ма ћи да се она у јед ном тре нут ку пре тва ра у мач ку). На кра ју, 
ар гу мент је и то што је Дра ку ла де ло ко је има сво ју ка тар зу и свој крај, док 
Кар ми ла оста је де ло са про бле ма тич ним, де ли мич но отво ре ним кра јем, 
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ко ји су ге ри ше не у ни шти вост зла (Sa ler / Zi e gler, 2003: 17–20) Ипак, на ше је 
ми шље ње да је Дра ку ла осво јио и за др жао ста тус ка нон ског тек ста у књи-
жев но сти о вам пи ри ма (па и ки не ма то гра фи ји) због свог не дво сми сле но 
по зи тив ног за вр шет ка. Кар ми ла не до но си чвр сту од лу ку о ка жња ва њу 
зла, док је Дра ку ла ис пу њен тип ским бор ци ма про тив ње га. Иако су ли ко-
ви Кар ми ле, њен ток рад ње и мо ти ва ци ја до не кле за там ње ни и не до след-
ни, она по се ду је је дин стве ну ат мос фе ру ко ја ума њу је ове не до стат ке. 

Дру го, успех је обез бе дио и ју нак – гроф Дра ку ла пред ста вља па ра диг ма-
тич ни лик књи жев но сти о вам пи ри ма, ко ји у се би об је ди њу је осо бе но сти 
оба основ на ти па вам пи ра. Кри ти ка је сло жна у схва та њу да је Дра ку ла 
сре ди шњи текст у про зи о вам пи ри ма, као и у то ме да је гроф Дра ку ла по-
стао ета лон ове про зе и глав на ве за из ме ђу са да већ оса мо ста ље них и раз-
ли чи тих ко до ва и ре про дук ци је и пер цеп ци је ово га мо ти ва. За ни мљи во је 
да је у са мој књи жев но сти ин спи ри сао мно го ма ње оства ре ња не го у ки не-
ма то гра фи ји – спи сак фил мо ва са овим ли ком је прак тич но бес ко на чан, а 
ов де се за др жа ва мо са мо на нај и стак ну ти јим оства ре њи ма. 

У овом сми слу, и у сми слу ус по ста вља ња кон ти ну и те та филм ске исто ри је 
у окви ри ма овог мо ти ва, мо жда се као нај бо ље од њих ис ти че филм Нос фе-
ра ту (1979) Вер не ра Хер цо га. Ли шен ути ца ја Бра у нин го вог ви ђе ња вам пи-
ра, овај филм је, пре ма ре чи ма Хер цо га3, за сно ван ис кљу чи во на Мур на у о-
вој вер зи ји, а по том и на Сто ке ро вом ро ма ну. По Хер цо гу, Мур на у ов филм 
о вам пи ру је нај ва жни ји не мач ки филм, са ко јим ње го ва вер зи ја на сто ји да 
ус по ста ви ве зу ко ја је од су штин ског зна ча ја – ве зу са екс пре си о ни стич ким 
не мач ким фил мом два де се тих го ди на. Овај ди ја лог са исто ри јом не мач ког 
фил ма за сно ван је на чи ње ни ци да је Хер цо го ва филм ска ге не ра ци ја би ла 
ли ше на не по сред них узо ра, те се окре ну ла ста ри јој филм ској ге не ра ци ји, 
по нај пре Мур на у о вим и Лан го вим оства ре њи ма, и та ко ус по ста ви ла кон-
ти ну и тет филм ске исто ри је. Нос фе ра ту у том сми слу пред ста вља хи брид-
но оства ре ње ко је је мно го ви ше на тра гу сло бод не адап та ци је Мур на у о-
вог фил ма не го Сто ке ро вог ро ма на. На рав но, чи ње ни ца да је реч о че сто 
ко ри шће ној те ми, мо ти ву и ли ку, од но си се и на пра ви ла жа нр-фил ма, па 
и овај филм уво ди сце не „пре по зна ва ња“ пред ло шка, што књи жев ног, што 
филм ског – сце на у го сти о ни ци (у ко јој Хар кер са оп шта ва да иде у за мак 
гро фа Дра ку ле) пред за па ње ним ло кал ним жи вљем, пред ста вља нео п ход-
ну сце ну сва ког фил ма о Дра ку ли. Она слу жи и као ан ти ци па ци ја, али по-

3 Ко мен та ри ре жи се ра Вер не ра Хер цо га и Френ си са Ко по ле узе ти су са DVD из да ња фил мо-
ва Нос фе ра ту, од но сно Дра ку ла („Th e Ma king of Nos fe ra tu“, Audio com men tary with di rec tor 
Wer ner Her zog and Nor man Hill, 1999, 20th Cen tury Fox /„Пред ста вља ње Дра ку ле Ф. Ф. Ко по-
ле“, Ко мен тар ре жи се ра, 2007, Sony Pic tu res En ter ta in ment).
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сто је и мно ги дру ги сиг на ли (сле пи ми ше ви, ко шмар ни сно ви) ко ји тре ба 
да на го ве сте пр ву по ја ву вам пи ра. 

Основ на раз ли ка је, опет, у ти пу вам пир ског ју на ка: Мур на у ов вам пир не-
ма ду шу, он је го то во као ин сект, док је лик вам пи ра ко ји у овом фил му ма-
е страл но ту ма чи Кла ус Кин ски, вр ло људ ски, хо ће да уче ству је у људ ским 
осе ћа њи ма, осе ћа љу бав. Чак и док уми ре, из оп штен је из људ ске за јед ни-
це. То је те жи ште вам пир ског ли ка у Хер цо го вој вер зи ји, ко је Мур на у ов 
филм не ма; ње гов Нос фе ра ту ис ти че мно го ви ше тип ске не го пси хо ло шке 
аспек те ли ка вам пи ра.

У озбиљ но схва ће ном жан ров ском фил му, по себ но ка да је реч о фил му о 
вам пи ру, је дан од им пе ра ти ва је и спа ја ње ерот ског и та на то ло шког. Хер-
цо го во оства ре ње спа да у ред оних ко ји то успе шно чи не без ијед не трун ке 
три ви јал но сти, та ко че сте у фил му о вам пи ру. Слич но по ку ша ва и Ко по-
ла, чи ја је вер зи ја Дра ку ле за пра во вер на вер зи ја Сто ке ро вог ро ма на, у 
све му осим у љу бав ној при чи. Иако је мит о вам пи ру иде а лан за ис тра-
жи ва ње и по кре та ње ра ди кал не кри ти ке ре стрик тив них ре жи ма, у Хер-
цо го вом оства ре њу пред ста вља се и ње гов ерот ски по тен ци јал ко ји је код 
Мур на уа, за хва љу ју ћи не жи вот но сти вам пи ра, по ти снут. 

Јед на од истин ских вред но сти Хер цо го вог фил ма је сте и дра ма уну тра-
шњег пеј за жа, ко ја се об ли ку је за хва љу ју ћи дра ма тич ном пеј за жу око-
ли не. Пеј заж по ста је сред ство за из ра жа ва ње ста ња ју на ка. Пре ду гач ки 
ка дро ви Хар ке ро вог про ла ска кроз дра ма тич ну при ро ду у ко јој је пеј заж 
глав ни ју нак, ду хов ни ква ли тет, ни су на и шли на одо бра ва ње ком па ни је за 
ко ју је Хер цог сни мио овај филм (20th Cen tury Fox). Филм им је био пре-
ви ше спор, и ни је би ло раз у ме ва ња за чи ње ни цу да су пеј заж и ју на ко во 
кре та ње кроз пеј заж ва жни ји од са ме при че, тј. да су они са ма при ча, што 
је пот пу но не ак ци о но и не ра зу мљи во за за пад ног по сма тра ча. Не ма (а та-
да ни је ни мо гло би ти) ком пју тер ски ге не ри са них сли ка. Чи та ва дра ма за-
сно ва на је у пот пу но сти на сме њи ва њу све тло сти и сен ке: пре ла зак у сен ку 
тре ба да пред ста ви пре ла зак у дру га чи је по сто ја ње, у Зе мљу сен ки. Мур-
на у о ва вер зи ја је цр но-бе ла, док Хер цог исти кон траст по сти же сме њи ва-
њем све тло сти и сен ке. Ква ли те ту све тла по кло ње на је у ње го вој вер зи ји 
ве ли ка па жња, и она је од по себ ног зна ча ја у фил мо ви ма о вам пи ру, бу ду-
ћи да је реч о би ћу чи је по сто ја ње до слов но за ви си од све тло сти (од но сно, 
би ћу ко је днев на све тлост уни шта ва). Сни ман у хо ланд ском гра ду Дел фту 
(сце нич но, иди лич но, сти ли зо ва но ме сто), као и у ис точ ној Сло вач кој (ди-
вља при ро да), овај филм у пр ви план по ста вља упра во пре ла зак у по себ ну 
(одво је ну) ствар ност. Па ра лел на ствар ност (ула зак у Зе мљу фан то ма) је сте 
им пе ра тив фил ма о вам пи ру, што је и глав ни про блем са Ко по ли ном вер-
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зи јом, ко ја оста је бај ко ви та од по чет ка до кра ја, без успе шних пре ла за ко ји 
на гла ша ва ју бит вам пи ра. Ко по лин вам пир сто га, ни по ред по ли мор фи је, 
не ода је ути сак опа сно сти, док у Хер цо го вој вер зи ји по сто ји ар хе тип ски 
ква ли тет вам пи ра као би ћа из ко шма ра, прем да је реч о вам пи ру ко ји не 
ме ња об ли ке. 

Ко по ли на иде ја је, пак, би ла да на пра ви спе ци фич ну ви зу ел ну пред ста ву 
(уз по моћ ко сти ма и сце но гра фи је) ка ко би из бе гао нај ди рект ни ју асо ци-
ја ци ју на Бра у нин го вог Дра ку лу, и то пред ста ву за сно ва ну на по себ ном 
све ту ка кав је дат у над ре а ли стич ким фил мо ви ма. Иако твр ди да је ње го-
ва ико но гра фи ја ин спи ри са на фил мо ви ма Жа на Кок тоа, ње гов ути цај је у 
овом оства ре њу ви дљив тек по сред но и са мо рет ко је по стиг ну та ат мос-
фе ра кок то ов ског ожи вље ног ми та. Ко по лин од нос пре ма жан ру ба зи ран 
је на по ку ша ју да у филм о вам пи ру укло пи над ре а ли стич ку ико но гра фи-
ју, ка ко би из бе гао зам ке жан ров ског фил ма. Ка да је реч о кон ти ну и те ту, 
Ко по ла као по себ ну вр сту на сле ђа по ми ње још и фил мо ве из пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка ве за не за Сан Фран ци ско (на при мер, екс пе ри мен-
тал ни фил мо ви Сте на Бре ки џа), као и нео спор не ути ца је Мур на уа и Дре-
је ра, ка да је у пи та њу филм о вам пи ру. У све тлу филм ске исто ри је, вре ди 
ис та ћи све ове уз о ре (ма ко ли ко их сам филм не за зи вао у па мет), упра во 
као по ку шај ус по ста вља ња од но са пре ма тра ди ци ји и исто ри ји фил ма о 
вам пи ру: сви ути ца ји се ме ша ју да би са чи ни ли но ву фор му, од но сно, реч 
је о при ку пља њу гра ђе ко ју тре ба об ра ди ти на нов на чин – не ко пи ра њу, 
већ на ста вља њу тра ди ци је и пре но ше њу ин спи ра ци је. 

На до ве зи ва ње на Мур на у о ву вер зи ју вам пи ра (као нај ра ни ју и умет нич ки 
нај у спе ли ју) по ка зу је и да је вам пир јед на од уни вер зал них ми то ло ге ма 
ко је стал но до би ја ју но ве ре ин тер пре та ци је. За ни мљи во је и то да ни јед-
на филм ска вер зи ја Дра ку ле ни је на ста ла пре ра та: на кон ње га, умет нич-
ки по кре ти као што су не мач ки екс пре си о ни зам, над ре а ли зам и да да и зам 
ба ви ће се упра во ова квим ко шмар ним сли ка ма. У том сми слу, Мур на у о ва 
вер зи ја пред ста вља вр хун ско оства ре ње, на ста ло као плод укр шта ња жан-
ров ског фил ма са ду хом вре ме на. Сто га су мно ге са вре ме ни је пред ста ве 
вам пи ра за пра во осло ње не ви ше на ви зу ел ни ин вен тар ки не ма то граф-
ских ин тер пре та ци ја не го на Сто ке ро вог књи жев ног ју на ка. 

Филм о вам пи ру као жан ров ски филм зах те ва од го ва ра ју ћи де кор да би 
уоп ште мо гло да се го во ри о пред ста ви та квог ли ка, ма да, у окви ри ма је-
дин стве ног де ко ра, вам пир мо же би ти и не му што би ће из пре да ња, ко ли ко 
и мо дер ни ари сто кра та. Мо жда је у то ме и кључ по пу лар но сти Ко по ли не 
вер зи је, ко ја вам пи ра пред ста вља у мно го ра зних, што ан тро по морф них, 
што зо о морф них об ли ка. 



92

М
О

 ТИ
В 

ВА
М

 П
И

 РА
 Н

А
 Ф

И
Л М

У 
И

 Ф
И

ЛМ
 СК

Е 
А

Д
А

П
ТА

Ц
И

ЈЕ
 

РО
 М

А
 Н

А
 Д

РА
 КУ

 ЛА
 Б

РЕ
 М

А
 С

ТО
 КЕ

 РА
 

Као жан ров ски филм, филм о вам пи ру са сва ким но вим по ку ша јем адап-
та ци је пред ста вља све ве ћи иза зов за ауто ра, јер се су о ча ва са мно го пу та 
об ра ђи ва ном те мом. Ова за си ће ност де лом до ла зи од чи ње ни це да је го то-
во сва ки но ви со ци јал ни или кла сни про блем, ра сно или сек су ал но пи та-
ње мо гу ће пред ста ви ти ам би ва лент ним ли ком вам пи ра. Пре ва зи ла же ње 
жан ра, тј. ње го во обо га ћи ва ње без су ви шног по на вља ња већ ви ђе ног, јед-
но је од нај те жих по ду хва та и пред ста вља сам вр ху нац успе ха у пра ће њу 
и обо га ћи ва њу тра ди ци је, у ње ном нај пре чи шће ни јем, ели о тов ски схва-
ће ном ви ду.
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MO TIF OF VAM PI RE IN CI NE MA AND CI NE MA TIC ADAP TA TION OF THE 

NO VEL – DRA CU LA, BY BRAM STO KER

Sum mary

Th e su bject of this pa per is the mo tif of vam pi re in a com pa ra ti ve analysis of 
li te rary works and mo vi es; its goal is – to po int out the si mul ta ne ity of de ve lop-
ment of the sa me mo tif wit hin two diff  e rent me dia. Th e emp ha sis is put on mo-
re con tem po rary mo tifs which had ap pe a red in li te ra tu re a lit tle bit ear li er, and 
in ci ne ma from the very be gin ning, such as – the ot her ness of vam pi re, vam pi re 
in the light of neo co lo ni a lism, vam pi re as al le gory of ma te ri a lism and cor po ra-
ti ve gre e di ness, its ero tic po ten ti als etc., with a spe cial vi ew on the advan ta ges 
ena bled by the gen re it self, but on the im po sed re stric ti ons as well. At the sa me 
ti me, this pa per tri es to de ter mi ne the re a sons of gre at po pu la rity of Sto ker’s 
oeuvre and his ca no ni cal im por tan ce for ci ne ma to graphy, not withstan ding the 
fact that he has as his pre de ces sors equ ally good and re le vant gen re mo vi es, 
very su i ta ble for ci ne ma tic adap ta tion (Car mil la by J. She ri dan Le Fa nu or his 
fi rst got hic no vel Th e Ca stle of Otran to by Ho ra ce Wal po le). Be si de a cle arly 
po si ti ve en ding of the mo vie, in which the good ta kes vic tory over the evil, most 
im por tant ro le in bu il ding his sta tus cer ta inly co mes from the ste re otypi cal 
pre sen ta tion of vam pi re, ico no graphy and typi cal va lu es of vam pi re de ve lo ped 
in the ci ne ma ver si ons of vam pi re myth (espe ci ally with Cop po la, who se fi lms 
are very true to the ir li te ra tu re mo dels). Our analysis is ba sed on the dis tin-
ction bet we en two fun da men tal types of vam pi re (be fo re ani mism and aft  er 
ani mism), whe re mo re re cent ones (of no ble and hu man ori gin) we re far mo re 
pro duc ti ve aas well, at le ast when ci ne ma works are con cer ned.

Es sen ti ally im por tant qu e sti on is the qu e sti on of con ti nu ity of li te rary and ci-
ne ma tic hi story of vam pi re mo tif. Th e eff  ort of re pe a ted mo de ling of the tra di-
tion and/or its con ti nu ity is most tran spa rent in the com pa ri son in which the 
star ting po int is the no vel of Bram Sto ker – Dra cu la on the one hand, and so-
me of its most fa mo us adap ta ti ons – Brow ning’s and Cop po la’s Dra cu la, then 
Mur na u’s and Her zog’s Nos fe ra tu, on the ot her hand. With the de ve lop ment 
of vam pi re mo tif in ci ne ma, co mes the se pa ra tion and dis tan cing from its li te-
rary mo del, so that, as in the Her zog’s ver sion of Nos fe ra tu, the pre sen ta tion of 
vam pi re be co mes in a gre a ter ex tent ba sed on ci ne ma (Mur na u’s co unt Or lok), 
than on li te rary pre de ces sor (So ker’s co unt Dra cu la).


