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ПР ВЕ СРП СКЕ КР ВО ПИ ЈЕ

Вам пи ри у Ср би ји у XVI II ве ку: књи га и ко мен та ри, ко мен та ри Ма ри ја 
Кле ут, прев. Ни ко ли на Зо бе ни ца, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2018

Са ва Са ва но вић је сте нај по зна ти ји, али не и пр ви срп ски вам пир. 
Ми ло ван Гли шић је сво ју при чу По сле де ве де сет го ди на (1880) об ли ко
вао као раз ви је но де мо но ло шко пре да ње, а го то во чи тав век на кон ра ђа ња 
овог вам пи ра у срп ској (пи са ној) ли те ра ту ри Са ва Са ва но вић ро ђен је 
(мо гло би се ре ћи и по вам пи рен) и на фил му (Леп ти ри ца Ђор ђа Ка ди је
ви ћа, 1973). Бо жо Ву ка ди но вић, тво рац пр ве ан то ло ги је фан та сти ке код 
нас (Ан то ло ги ја срп ске фан та сти ке, 1980), иа ко је у свој из бор увр стио 
од ло мак ове при че, Гли ши ћа на зи ва са ку пља чем, ко ји се ни је пре ви ше 
из ла гао ри зи ку јер се та квих при ча мо гло на ћи на сто ти не. На жа лост, 
упра во оне ко је су се од но си ле на пр ве по ме не вам пи ра у Ср би ји до на
шег вре ме на ни су би ле по зна те у це ло ви том, ау тен тич ном и на уч но 
ко мен та ри са ном об ли ку. 

У књи зи Вам пи ри у Ср би ји у XVI II ве ку чи та лач кој пу бли ци су 
ко нач но до ступ ни спи си на ста ли у ве зи са нео бич ним до га ђа ји ма ко ји 
су се зби ли по чет ком XVI II ве ка на тлу Ср би је. До ку мент ко ји је Ав густ 
Мар ти ни 1732. го ди не штам пао у Лај пци гу, по пр ви пут је у це ло сти 
пу бли ко ван код нас – ко а у тор ским на по ром ко ји су уло жи ле две про фе
сор ке са Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду – у пре во ду Ни ко ли не 
Зо бе ни це и уз ко мен та ре ко је је до пи са ла Ма ри ја Кле ут. Ови ко мен та ри 
ни су са мо про ниц љи ва за па жа ња Ма ри је Кле ут већ и нео п ход ни пу то
ка зи о кре та њу кроз овај крат ки текст (оби мом не пре ма шу је три де сет 
стра на), ко ји је збир про ми шља ња не ко ли ци не раз ли чи тих ау то ра о 
го ру ћој те ми тог вре ме на. Текст но си на слов До ку мен то ва но и де таљ но 
са оп ште ње о вам пи ри ма или људ ским кр во пи ја ма ко ји су се ове го ди не 
и прет ход них го ди на по ја ви ли у Кра ље ви ни Ср би ји са раз ма тра њем о 
то ме и ру ко пи сом јед ног офи ци ра из пу ка прин ца Алек сан дра из Ме две
ђе у Ср би ји упу ће ним чу ве ном док то ру Уни вер зи те та у Лај пци гу. Нај пре 
је дат увод ко јим се при ре ђи вач Мар ти ни „сам или уз по моћ не ког не
по зна тог са ста вља ча” (48) обра ћа „ра до зна лом и на кло ње ном чи та о цу” 
(7) са освр том на раз ли чи те ста во ве ко је за сту па ју љу ди у по гле ду на 
„ве сти о вам пи ри ма или људ ским кр во пи ја ма, са ко јом смо ових да на 
упо зна ти у но ви на ма” (9). Да кле, те ма је ак ту ел на у вре ме ну ка да Мар
ти ни штам па сво ју књи жи цу у ко јој се, осим уво да, мо гу про чи та ти и: 
са оп ште ње (ци ти ра на вест) из Бе ча, да ти ра но 5. мар та – са пред ло гом 
да се из ве шта ји упу те нај ве ћим струч ња ци ма, ау то ри те ти ма у све ту 
ме ди ци не; из ве штај вој ног ле ка ра Јо ха на Фли ки ге ра (Vi sum et re per tum), 
да ти ран 7. ја ну а ра 1732. у се лу Ме две ђа; са оп ште ње ба ро на од Ко тви ца, 
да ти ра но 26. ја ну а ра 1732. го ди не у Бе о гра ду, упу ће но не и ме но ва ном 
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док то ру; од го вор док то ра из Лај пци га и „ре флек си је о До ку мен то ва ном 
и де таљ ном са оп ште њу о вам пи ри ма или људ ским кр во пи ја ма”, у ко јем 
су по ста вље не те зе ко је иду у при лог ве ро ва њу у по сто ја ње вам пи ра, а 
ко је ће би ти де таљ но ис тра же не и об ја шње не (од но сно дис кре ди то ва не) 
„здра во ра зум ски”, од но сно фи ло зоф ски, што им пли ци ра и сâмо обра
ћа ње ау то ра спи са, ко ји за зи ва „фи ло зоф ског и ра до зна лог чи та о ца” (19). 

Са оп ште њем из Бе ча ак ти ви ра се и по след њи слу чај сли чан овом, 
на чи је кон сул то ва ње ау тор по зи ва, а ко ји је за бе ле жен се дам го ди на 
пре нео бич них зби ва ња у Ме две ђи. Реч је о нај ра ни јем из ве шта ју о вам
пи ри ма у Кра ље ви ни Ср би ји ко ји је штам пан у но ви на ма, по во дом по
вам пи ре ња Пе тра Пло го је ви ца (Бла го је ви ћа) из ме ста Ки си ље во. Ме
шта ни овог се ла у Рам ском окру гу би ли су за бри ну ти јер су упо ко је ног 
Пе тра сма тра ли кр во пи јом, а то ме у при лог ишли су не срећ ни слу ча је
ви на глог уми ра ња на из глед ви тал них ме шта на на кон Пе тр о ве „смр ти”. 
Иа ко се мно ги про у ча ва о ци вам пир ских те ма по зи ва ју на део из ве шта ја 
ко ји је у сво ју сту ди ју о вам пи ру угра дио Ти хо мир Ђор ђе вић („Вам пир 
и дру га би ћа у на шем на род ном ве ро ва њу и пре да њу”, 1952), ко ји је и 
от крио овај текст, Ма ри ја Кле ут на во ди да је реч о по гре шној ин фор ма
ци ји. На и ме, текст „Co pia ei nes Schre i bens aus dem Gra di sker Di strikt in 
Un garn” („Ко пи ја јед ног пи сме на из Гра ди штан ског ди стрик та у Угар
ској”) штам пан је, 1725. го ди не, у но ви на ма Wi e ne risches Di a rum (нај ста
ри је но ви не на све ту ко је се и да ље штам па ју – од 1703. го ди не, са из ме
ње ним на сло вом Wi e ner Ze i tung), са пот пи сом кра љев ског про ви зо ра 
Гра ди штан ског ди стрик та, а не у ли сту Vos sische Ze i tung, ка ко Ђор ђе вић 
на во ди у сво јој по зна тој сту ди ји. Ма ри ја Кле ут до да је да је пра ва ин
фор ма ци ја ипак да та у Ђор ђе ви ће вом тек сту „Нео бич но пу то ва ње јед не 
пра зно ве ри це”, ко ји је де цем бра 1953. го ди не об ја вљен у 104. бро ју По
ли ти ки ног за бав ни ка. 

Гра ди шка, Ки си ље во, гре шни по кој ник Пе тер Пло го је виц (или Пе
тар Бла го је вић), са хра њи ва ње по рац ком оби ча ју и рас ко па ва ње гро ба, 
спа љи ва ње мр тва ца по уста ље ном оби ча ју, за јед но са срп ским ре чи ма 
поп, опан ки и вам пир – што све за јед но иден ти фи ку је од Бе ча уда ље не 
кра је ве и не по зна те љу де, и да је ве ро до стој ност из ве шта ју – до спе ли су 
та ко у ве ли ки свет (41).

На ро чи то бит на за ве зу из ме ђу све до чан ста ва о два слу ча ја вам
пи ри зма за бе ле же ног на про сто ри ма Ср би је је сте ре кон струк ци ја об ја
вљи ва ња тек сто ва ко ји су на ста ја ли у ме ђу вре ме ну, а ко ју је са чи ни ла 
Ма ри ја Кле ут. Она у ко мен та ри ма на во ди две зна чај не књи ге еван ге ли
стич ког па сто ра Ми ха е ла Ран фта (Dis ser ta tio hi sto ri cocri ti ca de ma sti
ca ti o ne mo r tu o rum in tu mu lis, 1725; Trac tat von dem Ka uen und Schmat zen 
der Tod ten in Gräbern, wo rin die wa hre Beschaf fen nhe it de rer Hun ga risches 
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Vampyrs, 1734), за хва љу ју ћи ко ји ма са зна је мо да је по сто ја ла „лај пци шка 
вам пир ска де ба та”, то ком ко је је об ја вље но два де се так књи га и чла на ка 
о нео бич ним по ја ва ма ко је су ин спи ри са ле и уз не ми ра ва ле уче ни свет 
тог вре ме на. По сред ством чи та ња Ран фто вих тек сто ва од стра не ау тор
ки, Ма ри је Кле ут и Ни ко ли не Зо бе ни це са зна је мо и да је Мар ти ни пла
ги рао за пи се из па сто ро вих књи га, а да је Ран фта нај ви ше ра ср ди ло то 
што су ње го ви ста во ви по гре шно ин тер пре ти ра ни. Он у дру гој књи зи 
са оп шта ва сво ју огор че ност тим по ступ ком, као и ми шље ње да „це ла 
при ча го спо ди на за став ни ка ни је ни шта бо ља од бај ке за же не” (48), што 
је пот кре пље но ми шље њем пру ских ака де ми ка, ко ји чи та ву фа му око 
по ја ве вам пи ра при пи су ју не про све ће но сти на ро да. Ипак, Мар ти ни је 
штам пао још јед ну књи гу слич не са др жи не, а Ранфт на во ди да се на 
свим ску по ви ма го во ри ло о овој те ми, што зна чи да су ве сти са ју жне 
гра ни це Ау стриј ске мо нар хи је и те ка ко оку пи ра ле ка ко свет од на у ке, 
та ко и чи та лач ку пу бли ку. 

Ни шта ни је вре де ло што је 1730. го ди не Бу дим ски епар хиј ски са бор 
упу тио пред лог са бо ру у Бе о гра ду да се за бра ни тра га ње за вам пи ри ма 
(што би укљу чи ва ло ана те му цр кве и ка зну вла сти): „Ве ро ва ња и оби
ча ји по сре до ва ни у усме ној тра ди ци ји би ли су ја чи; ни при ча ња о вам
пи ри ма ни ис тра га о њи ма ни су пре ста ле” (43). Та ко ни Vam pirEr lass, 
указ ко ји је че тврт сто ле ћа ка сни је до не ла ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја на кон 
ме ди цин ских до ка за да је вам пи ри зам са мо die Un wis sen he it не пр о све
ће ног на ро да1, ни је мо гао ни да ума њи страх на ро да, ни да из ме ни ње
го ве од пре да ка на сле ђе не од брам бе не ме ха ни зме. Ма ри ја Кле ут на во ди 
да је реч вам пир у из ве шта ји ма ца ри чи ног док то ра Ван Сви те на, ко ји је 
по хо дио Мо рав ску ра ди ис пи ти ва ња оби ча ја спа љи ва ња те ла умр лих, 
пот пу но из о ста вље на, а ожи вља ва ње ле ше ва об ја шње но је ап стракт ним 
пој мо ви ма, као што су дух или ве шти ца. 

Осим ус по ста вља ња кон ти ну и те та из ме ђу дав но на ста лих тек сто
ва и њи хо вог ту ма че ња у та да шњој по ли тич кој и вре мен ској рав ни, 
ко мен та ри Ма ри је Кле ут од но се се и на дру ге мо гућ но сти чи та ња Мар
ти ни је вог са оп ште ња о вам пи ри ма. На са мом по чет ку, она ис ти че зна чај 
овог ску па тек сто ва као ет но ло шког из во ра о ве ро ва њи ма и оби ча ји ма 
Ср ба по чет ком XVI II ве ка, за тим њи хо ву вред ност као пу то пи сне ли
те ра ту ре, ко ја да је мо гућ ност за упо ред но чи та ње и кон сул то ва ње дру
гих тек сто ва слич ног ка ли бра из бли ског пе ри о да (Фри дрих Вил хелм 
фон Та у бе, Исто риј ски и ге о граф ски опис Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод
ства Сре ма, 1777–1778; Франц Ште фан Ен гел, Опис Кра ље ви не Сла во ни је 
и Вој вод ства Сре ма, 1786) – од ко јих је Мар ти ни је ва књи жи ца не ко ли ко 

1 Ви ше о ово ме у тек сту Пер си де Ла за ре вић ди Ђа ко мо, „’У ње го вим усти
ма се ви де ло не што све же кр ви.’ Раз ло зи ука за ца ри це Ма ри је о вам пи ри зму”, 
Крв: књи жев ност, кул ту ра (ур. Мир ја на Де те лић, Ли ди ја Де лић), Бал ка но ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град 2016, 129–147.
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де це ни ја ста ри ја и раз ли ку је се по мо ти ва ци ји на стан ка, а то је ве ро ва
ње у вам пи ре. По ред ових зна чај них пер спек ти ва, Ма ри ја Кле ут уо ча ва 
и мо гућ ност има го ло шког чи та ња тек ста.

Нај пре, она пре по зна је зна чај пре пла ше них ме шта на за пред став
ни ке ау стриј ске вла сти, ко ји ма на род на гра ни ци ја сно ка зу је да је на
вик нут на се о бе и да не ре ше ни слу ча је ви вам пи ри зма мо гу до ве сти до 
но вих. Ту је и пи та ње спо ра зу ме ва ња из ме ђу два на ро да, стил ко ји је 
углав ном ад ми ни стра тив ни, ста во ви о љу ди ма ко ји се мо гу на слу ти ти 
из ле кар ских из ве шта ја под но ше них струч ним ко ми си ја ма (Ср би су 
на зва ни „љу ди ма” или „по да ни ци ма”; је зик ко јим се спо ра зу ме ва ју зо ве 
се „рац ки”, „или р ски” или „тур ски”), пре ци зни име но сло ви ко је Ма ри ја 
Кле ут на во ди и упо ре ђу је. Срп ске ре чи ко је су се на шле у из ве шта ји ма, 
јер им пан да ни у не мач ком је зи ку ни су про на ђе ни, је су опа нак, поп, 
бар јак тар, хај дук и, на рав но, вам пир. 

Сви ма је од го ва ра ло да се „оп ште чу до” – о ко ме се сву да при ча 
(ка ко ка же ба рон), а ко је се де ша ва ло не где да ле ко, у кра је ви ма не по зна тим 
пле ме ни тим, уче ним и ра до зна лим љу ди ма у Бе чу, Лај пци гу, Алт дор фу 
и дру где до кле су ве сти до пи ра ле – озна чи но вом, у свом (не мач ком) не
у по тре бља ва ном ре чи (57).

Го ран Скро бо ња, пи сац и уред ник не ко ли ко при по ве дач ких збо р
ни ка о вам пи ри ма, у јед ну од сво јих при ча угра дио је лик док то ра Фли
ки ге ра, а при чу је на звао „Реч ко ја од је ку је”, што је ви ше не го ин ди ка
ти ван опис ре чи ко ја је да нас ин тер на ци о на ли зам, а сма тра се срп ском 
тво ре ви ном. Ма ри ја Кле ут у по след њем по гла вљу ко мен та ра уз књи гу 
ис ти че и нај у спе ли је при ме ре умет нич ког тран спо но ва ња све до чан ста
ва о пр вим по ја ва ма вам пи ра – ро ма не Страх и ње гов слу га Мир ја не 
Но ва ко вић (1999) и По љу бац леп ти ра Џеј мса Ла јо на (2014). Не ка да шњи 
пред ме ти де ба те у Не мач кој по ста ли су под текст за два раз ли чи та ро
ма на, ко је Ма ри ја Кле ут ана ли зи ра и су прот ста вља на во де ћи за кључ не 
ста во ве ли ко ва ко ји ма би тре ба ло ве ро ва ти: „Вам пи ри су са мо при ча” 
и „Да, вам пи ри ствар но по сто је” (72). 

Иа ко се сма тра да је вам пи ри зам по стао књи жев на те ма у срп ској 
ли те ра ту ри тек у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, Ра до слав Ера ко вић у тек сту 
„О по ре клу вам пи ра у срп ској књи жев но сти” на во ди при ме ре ко ји по
ка зу ју да се тра ди ци ја мно го ра ни је по ка за ла као би тан мо дус у об ли
ко ва њу је зо ви тих при ча. Иа ко смо по ка за ли да Са ва Са ва но вић ни је 
пр ви срп ски вам пир, Ана Ра дин у тек сту „Ка ко је реч вам пир из Ср би је 
оти шла у свет” на во ди да вам пи ри си гур но ни су че ка ли ни 1725. го ди ну 
да се по ја ве у зе мљи где се у њих ве ро ва ло од дав ни на. Иа ко зна мо да је 
реч вам пир срп ског по ре кла, ни смо ни мо гли на слу ти ти да су пре го то
во три ста го ди на у Не мач кој во ђе не де ба те о овом фе но ме ну, при че му 
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је на стао ве ли ки број тек сто ва и књи га. У три по гла вља – „Из во ри и 
окол но сти на стан ка књи ге”, „Пред ста ва о Дру гом” и „Под текст у два 
ро ма на” Ма ри ја Кле ут је, по ред ин те грал ног тек ста ко ји је са не мач ког 
пре ве ла Ни ко ли на Зо бе ни ца, да ла осно ве за не ка бу ду ћа ту ма че ња тек
ста ко ји смо до овог пре во да по зна ва ли са мо у на зна ка ма, че сто не пре
ци зним. 

Мср Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

ma ri ja na maj che@g mail.co m




