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РЕ ВИ ЗИ О НИ СТИЧ КА АДАП ТА ЦИ ЈА:  
ТРАН СТЕК СТУ АЛ НОСТ, МЕ ЂУ КУЛ ТУР НИ  

ДИ ЈА ЛО ГИ ЗАМ И ПЕР ФОР МА ТИВ НА  
ОД СТУ ПА ЊА

Овај есеј се ба ви адап та ци ја ма ко је дра ма тич но пре о бра жа ва ју и ре ви та ли зу ју 
сво је из вор не тек сто ве уно ше њем про во ка тив них из ме на у ме сто рад ње, исто риј ски 
пе ри од, жа нр, пер спек ти ву, на чи не из вед бе или про це се про дук ци је. Бес крај но про-
теј ске адап та ци је Шек спи ро вих дра ма, и у по зо ри шту и на фил му, ја сни су при ме ри 
ино ва тив них ис прав ки. У свом де лу Ву ду Мак бет (Vo o doo Mac beth) ко је је ра зо ри ло 
па ра диг ме, Ор сон Велс је, на при мер, ре ви та ли зо вао Шек спи ра из ме ном ме ста и вре-
ме на рад ње, по де лом уло га и кул тур ним ре фе рен ца ма. Вел со ва вер зи ја, пре ми јер но 
из ве де на 1936. го ди не у хар лем ском по зо ри шту Ла фа јет, пре о бра зи ла је ра сни ефе кат 
Шек спи ро ве дра ме по ве рив ши све уло ге цр ним глум ци ма; по ред про фе си о нал них 
глу ма ца Ка на да Ли ја, Мо ри са Ели са и Ед не То мас, глу мач кој еки пи су при до да ти и 
број ни ама те ри из Хар ле ма. Са ма по де ла уло га би ла је из у зет но ра ди ка лан по тез. За 
раз ли ку од „пот пу но цр нач ких мју зи ка ла“ ка кав је био Але лу ја (Hal le lu jah, 1929), Велс 
је ис ко ри стио цр нач ку из вед бу у ци љу ис ка зи ва ња са свим дру га чи је иде је ка нон ског 
ре мек-де ла. На са мом вр хун цу бе лач ке дру штве не над мо ћи, Велс је дра му по ве рио 
цр ним глум ци ма, не у име не ког искон ског „при род ног та лен та“, већ пре у име вла-
сти тог схва та ња да цр ни глум ци на ро чи то до бро раз у ме ју јам пски пен та ме тар.

Али и ако се оста ви по стра ни оно што би се мо гло сма тра ти „што сом“ с ис кљу чи-
во цр ном глу мач ком еки пом, Велс је ра ди кал но дру га чи је про ту ма чио Шек спи ра та ко 
што је ме сто и вре ме рад ње ко ма да из ме стио из Шкот ске у је да на е стом ве ку на Ха и-
ти у осам на е стом. Вел со ва вер зи ја је углав ном по што ва ла бу квал ни текст Мак бе та, 
али је ко ри сти ла ко сти ме, сце ну и из вед бу у ци љу упу ћи ва ња на нај ра ди кал ни ју од 
свих ре пу бли кан ских ре во лу ци ја – Ха и ћан ску ре во лу ци ју, ко ја је исто вре ме но би ла 
по ли тич ка, дру штве на и ра сна. Уме сто Шек спи ро вог „Жи вео краљ Шкот ске“, Велс је 
уба цио ре че ни цу „Жи вео краљ“, ка ко би алу ди рао на јед ног дру гог кра ља, Ан ри ја 
Кри сто фа са Ха и ти ја (шкот ски „цр ве ни краљ“ по стао је ха и ћан ски „цр ни краљ“). Ге не-
рал но, Велс је по ја чао еле мен те ко ји су по зна ти из европ ске исто ри је – ве шти це, чи ни, 
ма гиј ске ми сли – и кон крет но при сут ни у Шек спи ро вом ко ма ду, али их је пред ста вио 
дру га чи је, у ви ду њи хо вих екви ва ле на та из африч ке ди ја спо ре. Та ко је Велс пре тво рио 
Хе ка ту, ве штич ју бо ги њу, у му шког ву ду све ште ни ка, ко ји се у тра ди ци ји на ро да Јо ру-
ба ве зу је уз Екс у-лег бу, дух рас кр шћа и ула за, а за Хен ри ја Лу и са Геј тса, уз пре вод, 
се ми о зу и адап та ци ју (15). Хе ка ти на уло га је про ши ре на у Вел со вој вер зи ји, у ко јој је 
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он тај ко ји из ја ви да је „по уз да ње“ „нај ве ћи ду шма нин чо ве ку“, от крив ши да Мак да фа 
„ни је ро ди ла же на“, па је Мак бет сто га ра њив.1

Ву ду Мак бет от кри ва суб вер зив не мо гућ но сти ре ви зи о ни стич ке адап та ци је. По ред 
то га што је уло ге по ве рио цр ним глум ци ма, Велс је ко мад про жео африч ким ду хов ним 
вред но сти ма. Уме сто да слу же са мо као украс, ву ду ри ту а ли, ко ји су се, као на Ха и ти-
ју, из во ди ли у кру жној фор ма ци ји, да ли су струк ту ру це лој пред ста ви. Велс је по сти гао 
ту кул тур ну тран сва ло ри за ци ју не са мо за хва љу ју ћи вла сти тој ге ни јал ној ин ту и ци ји, 
већ и бли ској са рад њи с африч ким умет ни ци ма по пут Аса да те Да фо ре, ко ји је био 
за ду жен за му зи ку и ко ре о гра фи ју пред ста ве. По ре клом из Си је ра Ле о неа, Да фо ра је 
из у ча вао опе ру у Ита ли ји и Не мач кој пре не го што је 1929. го ди не до шао у Њу јорк, где 
је осно вао пле сну тру пу Шо го ло Оло ба. Тру па је пр ва на њу јор шку умет нич ку сце ну 
до не ла африч ку му зи ку и плес ко ре о гра фи са не и из во ђе не она ко ка ко су то чи ни ли 
са ми Афри кан ци. Циљ, и Да фо рин и Вел сов, ни је био са мо да ство ре по пу ла ран спек-
такл, не го и да при ка жу африч ку кул ту ру као не што сло же но и пре фи ње но, а не не што 
што је са мо при ми тив но или ег зо тич но. За и ста, Велс је мо жда по зај мио иде ју да три 
ве шти це пре тво ри у ву ду све ште ни це из Да фо ри ног ко ма да Кју кан кор, или ве шти ца 
(Kyukun kor, or the Witch Wo man, 1934), ко ји је до жи вео огро ман успех у Њу јор ку све га 
две го ди не ра ни је. И Ву ду Мак бет је на сли чан на чин рас плам сао стра сти у Њу јор ку 
и ге не рал но је до био сјај не кри ти ке, осим оне ко ју је на пи сао Пер си Ха монд за Хе ралд 
три бјун. За гри же ни ре пу бли ка нац Ха монд осу дио је пред ста ву, де ли мич но и за то што 
је пре зи рао и са му иде ју да др жа ва фи нан си ра кул ту ру. Не ду го по сле те не га тив не 
кри ти ке, по зо ри шни управ ник Џон Ха у сман при ме тио је да се у по дру му по зо ри шта 
Ла фа јет буб ња ви ше не го обич но, те да ње го вом ла ич ком уху то зву чи као не ка дру га 
вр ста буб ња ња. Пер си Ха монд се убр зо раз бо лео и умро не ко ли ко да на ка сни је; што 
је вер ни ци ма био до каз мо ћи ре ли ги је.

Ву ду Мак бет је отво рио вра та бес крај ној па ра ди ре ви зи о ни стич ких адап та ци ја. 
Сле де ћи При чу са за пад не стра не (West Si de Story, 1957), ко ја је Ро меа и Ју ли ју сме сти ла 
у сти ли зо ва ну хи спа но а ме рич ку си ро тињ ску че тврт на Мен хет ну, филм Ма ре: на ша 
љу бав на при ча (Maré, Nos sa História de Amor, 2008) Лу си је Му рат сме шта Ро меа и Ју ли ју 
у на слов ну фа ве лу у Рио де Жа не и ру. Ре ви зи о ни стич ка чи та ња су на гла си ла им пли-
цит ну кри ти ку ан ти се ми ти зма у Мле тач ком тр гов цу, по тен ци јал ни ра си зам у Оте лу, 
и та ко да ље. Филм О (2001) Ти ма Блеј ка Нел со на пре тва ра Оте ла у цр ну зве зду беј збо-
ла у аме рич кој сред њој шко ли ко ји је у ве зи са ди рек то ро вом кћер ком. Као вид кри-
ти ке гло бал ног ка пи та ли зма, Ха млет (2000) Мај кла Ал ме реј де пре тва ра дво рац Ел си-
нор у се ди ште „Дан ске кор по ра ци је“. 

Те о ри ја ме ђу кул тур не адап та ци је ко је ни је евро цен трич на по ја вљу је се у ма ни фе-
сти ма бра зил ског мо дер ни стич ког по кре та „ан тро по фа ги ја“ из два де се тих го ди на 
два де се тог ве ка. Мо дер ни сте су пред ло жи ле но ви об лик ан ти ко ло ни јал не умет но сти 
за сно ван на ка ни ба ли стич ком про жди ра њу европ ских исто риј ских аван гар ди ка ко 
би се упи ла њи хо ва моћ, а из бе гло па да ње под њи хо ву над моћ, баш као што су ин ди-
јан ци Ту пи нам ба про жди ра ли европ ске рат ни ке да при сво је њи хо ву сна гу. Ту есте ти ку 

1 Не ки од ци та та да ти су у пре во ду Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа. (Прим. прев.)



107

је са жео мо дер ни стич ки сло ган „Би ти или не би ти Ту пи: пи та ње је сад“ – да ли би ти 
по но сни Ин ди ја нац (ан ти ко ло ни ста) или би ти ко ло ни зо ва ни ими та тор ко ји мај мун ски 
по дра жа ва ме тро по лит ске трен до ве. То ка ни ба ли стич ко по и гра ва ње нај по зна ти јом 
ре че ни цом из Ха мле та уне то је у ше сто ча сов ну вер зи ју Шек спи ро ве дра ме из 2009. 
го ди не чи ји су ау то ри бра зил ски дра ма тург (и ди рект ни на след ник мо дер ни стич ке 
ан тро по фа ги је) Жо зе Сел со Мар ти нез Ко реа и ње го ва по зо ри шна тру па „Офи си на“. 
Ако је Велс пре тво рио Мак бе та у ко мад африч ке ди ја спо ре, Жо зе Сел со је пре тво рио 
Ха мле та у ин ди јан ски ко мад. „Офи си ни на“ вер зи ја дра ме по чи ње та ко што из во ђа чи 
и пу бли ка пе ва ју му зич ку вер зи ју сло га на „Би ти или не би ти Ту пи“. До дат но на гла ша-
ва ју ћи кар не вал ске хи брид но сти ко је већ по сто је у ко ма ду, ова из вед ба пре тва ра 
ко мад у ан тро по фаг ни мју зикл уба ци ва њем ори ги нал них му зич ких ну ме ра у раз ли-
чи тим сти ло ви ма и жан ро ви ма по ве за ним с те ма ма и ли ко ви ма у ко ма ду: ту су „Офе-
ли јин фа до“, „По ло ни јев блуз“, „Гил ден стер но ва ба ла да“, „Кан тик Фу ри ја“, и та ко да ље. 
У ан ти ка нон ској об ра ди оно га што је мо жда и вр хов но ка нон ско де ло, пред ста ва 
по чи ње реч ју Mer da, што је мо жда алу зи ја на Mer dre, пр ву реч у Кра љу Иби ју (1896) 
Ал фре да Жа ри ја. Ту пи ни зи ра ју ћи Шек спи ра, сти хо ви сла ве по бу ње нич ког Ин ди јан ца, 
оног ко ји ко ри сти лук и стре ле про тив ко ло ни за то ра. „Офи си на“ је, украт ко, ре ви та-
ли зо ва ла и по бра зи ли зо ва ла Ха мле та, ко ри сте ћи стил ско сред ство дру штве ног за-
јед ни штва ин ди ја на ца Ту пи.

Иа ко Же рар Же нет по сма тра тран стек сту ал ност на уско так со ном ски, го то во тех-
но крат ски на чин, ње го ве ка те го ри је се мо гу „ко му на ли зо ва ти“ ка ко би се при ка зао 
од нос тек ста с оним што ја на зи вам естет ским за јед нич ким до бром. Свих пет ка те го-
ри ја Же не то ве тран стек сту ал но сти – (1) „ин тер тек сту ал ност“, или „де ло твор но за јед-
нич ко при су ство два тек ста“ у об ли ку ци та та, пла ги ја та или алу зи је; (2), „па ра тек сту-
ал ност“, или од нос, уну тар то тал но сти не ког књи жев ног де ла, из ме ђу основ ног тек ста 
и ње го вог „па ра тек ста“ (на сло ва, пред го во ра, по го во ра, епи гра фа, по све та, илу стра-
ци ја; украт ко, свих до дат них по ру ка и на по ме на ко је окру жу ју текст и ко је је по не кад 
го то во не мо гу ће раз ли ко ва ти од тек ста); (3) „ме та тек сту ал ност“, или кри тич ки од нос 
из ме ђу два тек ста, би ло да се текст ко ји се ана ли зи ра екс пли цит но ци ти ра или се на 
ње га са мо им пли цит но алу ди ра; (5) „ар хи тек сту ал ност“, или оп ште так со но ми је на 
ко је ука зу ју или их се од ри чу на сло ви и под на сло ви у не ком тек сту; и (5) „хи пер тек-
сту ал ност“, или од нос из ме ђу јед ног тек ста, ко ји Же нет зо ве „хи пер текст“ и не ког 
прет ход ног тек ста или „хи по тек ста“, ко ји хи пер текст тран сфор ми ше, ме ња, об ја шња-
ва или про ши ру је (1–5) – да ју пред ност ко му на ли за ци ји тек сту ал ног пре но ше ња та ко 
што пре ва зи ла зе фе ти ши зам јед ног је ди ног тек ста и са кра ли за ци ју уса мље ног ау то-
ра-ге ни ја; го во ре у ко рист ус по ста вља ња ши ро ких од но са из ме ђу тек сто ва и дру гих 
тек сто ва (ин тер текст), из ме ђу тек сто ва и дис кур са око њих (па ра текст), и из ме ђу 
жан ро ва дис кур са (ар хи текст); те про ши ру ју кон цепт та ко да укљу чи и кри ти ку пре-
ђа шњих тек сто ва (ме та текст) и ка сни је ре ви зи о ни стич ке адап та ци је тек сто ва (хи пер-
текст). Као од ли ка ко ја је за јед нич ка свим умет нич ким обра сци ма, од усме них епо ва, 
пре ко љу бав них ро ма на, до еми си ја ве сти и те ле ви зиј ских ре кла ма, тран стек сту ал ност 
ни је са ма по се би ре во лу ци о нар на. Али кон цепт ипак има те о риј ски по тен ци јал да 
пре тво ри умет ност у дру штве но до бро та ко што ће је пред ста ви ти дру га чи је, као не што 
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тран син ди ви ду ал но и за јед нич ко, што се не по ма ља из де ми јур шког ума по је ди нач ног 
умет ни ка, већ из ши рих мре жа зна че ња ко је де ли це ло дру штво.

Ви сок про це нат фил мо ва са сто ји се од адап та ци ја књи жев ног за јед нич ког до бра 
кла сич них тек сто ва, од ко јих су не ки јав но до ступ ни, те не зах те ва ју за шти ту пра ва. 
Хен ри Фил динг је, што је за ни мљи во, по ми њао за јед нич ко до бро кад је го во рио о 
вла сти том ду гу пре ма кла сич ним ау то ри ма: „Древ ни ау то ри се мо гу сма тра ти За јед-
нич ким Бо гат ством, где сва ка Осо ба ко ја има и нај ма њи за куп на Пар на су има пра во 
да сло бод но хра ни сво ју му зу“ (цит. у: Hyde, 46). Адап та ци је по зајм љу ју из књи жев но-
сти, али се по зи ва ју и на све дру ге умет но сти ко је су од кључ не ва жно сти за филм ски 
ме диј, што ре зул ти ра умно жа ва њем и по ја ча ва њем ин тер тек сто ва, про ши ри ва њем 
вер бал ног тек ста у скла ду с бо га тим по тен ци ја лом мул ти у мет нич ког ме ди ја.

Оба ве за да се оста не ве ран из вор ном тек сту по не кад је за сно ва на на вла снич кој 
прет по став ци да из вор ни текст при па да ау то ру. Прем да че сто прет по ста вља мо да 
ре жи се ри адап ти ра ју ро ма не из искре ног ди вље ња пре ма њи ма, Дру ги Фран си ско (El 
Otro Fran ci sco, 1974) адап та ци ја пр вог ку бан ског ро ма на про тив роп ства ко ју је ре жи-
рао Сер хио Хи рал, прак ти ку је стра те шко од сту па ње од тек ста, а ре ви зи о ни зам овог 
фил ма за до јен је ин стинк тив но-иде о ло шком авер зи јом пре ма ори ги на лу. За сно ван 
на або ли ци о ни стич ком ро ма ну Фран си ско Ан сел ма Су а рес и Ро ме ра, филм је сја јан 
при мер ме та тек сту ал не адап та ци је. Че сто на зи ван ку бан ском Чи ча-То ми ном ко ли бом 
(прем да је на пи сан 1838–39, мно го го ди на пре ро ма на Ха ри јет Би чер Стоу), ро ман је 
био сен ти мен тал на исто риј ска ро ман са о мла дом ро бу ко ји из вр ши са мо у би ство кад 
му ве ре ни ца от кри је да ју је си ло вао го спо дар. Ори ги нал ни ро ман је већ био део ин-
тер тек сту ал ног кор пу са або ли ци о ни стич ких ро ма на ко је је спон зо ри сао ли бе рал ни 
књи жев ни кру жок До мин га дел Мон теа. Док се књи жев ност про тив роп ства из сре-
ди не де вет на е стог ве ка фо ку си ра ла на ре ла тив но при ви ле го ва не ли ко ве по слу шних 
кућ них ро бо ва по пут Фран си ска, по стре во лу ци о нар на књи жев ност о роп ству из 
два де се тог ве ка фо ка ли зу је бун тов ни ји лик ро ба ко ји ра ди у по љу. И док је Фран си ска 
на пи сао бе ли Ку ба нац за ве ћин ски бе лу елит ну пу бли ку, Дру гог Фран си ска је сни мио 
цр ни ку бан ски си не аст, и на ме нио га је мул ти ра сној и тран сна ци о нал ној пу бли ци. 

Сни мљен от при ли ке је дан век по сле на ле та ро ма на про тив роп ства, Хи ра лов филм 
пред ста вља део вр ло раз ли чи тог кон тек ста и ин тер тек ста ре во лу ци о нар них ше зде-
се тих и се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, пе ри о да у ко ме су ку бан ски ро ма ни, 
би о гра фи је и фил мо ви раз ви ја ли ре ви зи о ни стич ке вер зи је исто ри је роп ства. Тај ин-
тер текст укљу чу је фил мо ве као што је Хи ра ло ва три ло ги ја о роп ству (Дру ги Фран си ско, 
Ло вац на ро бо ве (Ran che a dor, 1976) и Ма лу а ла, 1979); Але и на Тај на ве че ра (La últi ma 
ce na, 1976); и књи жев на де ла ау то ра као што су Ми гел Бар нет, Се сар Ле ан те, Але хо 
Кар пен тјер и Реј нал до Аре нас, чи је Гро бље ан ђе ла (1987) ис пи су је но ву вер зи ју де ла 
Се си ли ја Вал дес, кла сич ног ро ма на из де вет на е стог ве ка о роп ству, ау то ра Си ри ла 
Ви ља вер деа. По пут мно гих ре ви зи о ни стич ких вер зи ја, Хи ра лов филм прак ти ку је оно 
што Ми ха ил Бах тин на зи ва „но ве ли за ци јом“ (5), умно жа ва ње гла со ва и сти ло ва уну тар 
јед не умет нич ке из вед бе, та ко што ди ја лек тич ки су прот ста вља и ме ђу соб но ре ла ти-
ви зу је раз ли чи те жан ров ске сти ло ве. Док је из вор ни ро ман у осно ви ме ло дра ма, 
Хи ра ло ва адап та ци ја за сту па кри тич ку ор ке стра ци ју жан ро ва: ту су па ро диј ски ме-
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ло драм ски при ступ, сар ка стич но „ве ран“ сен ти мен тал ном ду ху ро ма на; ин сце ни ра ни 
(ана хро ни стич ки у сти лу ci ne ma vérité) до ку мен та рац о кон тек сту на ста ја ња ро ма на; 
и ре а ли стич на ре кон струк ци ја жи во та ро бо ва. За јед но, та три обра сца ис ти чу оно 
што је у ро ма ну би ло по ти сну то: при зем не ма те ри ја ли стич ке мо ти ве у осно ви зва нич-
ног бри тан ског або ли ци о ни зма, ста тус ау то ра ко ји је и сам био ро бо вла сник; по кре-
тач ку уло гу цр не по бу не, и умет нич ко по сре до ва ње са ме при че.

Хи ра лов филм ау то ре флек сив но упо тре бља ва низ ак ти ви стич ких ме та тек сту ал них 
опе ра ци ја: (1) па ро ди ју, на при мер, сце не пре шпи це хи пер бо ли шу ме ло драм ске кон-
вен ци је ро ма на упо тре бом њи хо вих филм ских екви ва ле на та – пре на гла ше не глу ме, 
оре ол ског по за дин ског осве тље ња, сли ка у ме ком фо ку су и ба нал но сен ти мен тал не 
му зи ке; (2) кон тек сту а ли за ци ју, та ко што по ка зу ју да је ли бе рал ни Дел Мон те ов са лон 
из ви со ког дру штва био дру штве ни/умет нич ки ми ље из ко га је из ни као ро ман; (3) исто-
ри за ци ју, та ко што укљу чу ју не ке дру ге исто риј ске лич но сти из тог пе ри о да, по пут 
бри тан ског аген та сло бод ног тр жи шта Ри чар да Ма де на, чи је књи ге опи су ју ку бан ско 
ро бо вла сни штво као крај ње мо де ран си стем про из вод ње; (4) ам пли фи ка ци ју, кроз из-
у ча ва ње исто ри је ко је по ка зу је оно што је из о ста вље но из ро ма на, те нам да је до зна ња 
да је ау тор, прем да је и сам био ро бо вла сник и био је све стан по бу на ро бо ва, од лу чио 
да то не укљу чи у ро ман; (5) тран сфор ма ци ју ли ко ва, пу тем ко је по кор ни Фран си ско из 
ро ма на по ста је „дру ги“ ре во лу ци о нар ни Фран си ско из на сло ва фил ма. Док ро ман да је 
на вод но по зи тив ну сли ку крот ког, по жр тво ва ног, све тач ког ли ка, филм по ка зу је ка ко 
је дан по бу ње ник од би ја да бу де крот ка, ин спи ра тив на па ра бо ла ду хов не од се че но сти. 
За и ста, у за вр шни ци фил ма, Фран си ско уче ству је упра во у оним по бу на ма ро бо ва ко је 
су та ко бри жљи во из ба че не из ро ма на. Док во ђа, од бе гли роб Кри спин, у тра ди ци о нал-
ној но шњи, ри ту а ли стич ки на дах њу је ро бо ве да се по бу не, филм ор ке стри ра му зич ку 
сме ну мо ћи: европ ска сим фо ниј ска му зи ка уз ми че пред афр о ку бан ским буб ње ви ма. 
У адап та циј ском екви ва лен ту по бу ни ро бо ва, све у фил му по ста је „дру го“ у од но су на 
ро ман: дру ги ме диј, дру ги стил, дру га иде о ло ги ја, дру ги Фран си ско. 

Тран стек сту ал ну суб вер зив ност на ла зи мо ка да ре ком би нант ни текст до во ди у 
пи та ње ре тро град не пре ми се по сто је ћих хи по тек сто ва или жан ро ва, или скре ће па-
жњу на по ти сну те, али по тен ци јал но суб вер зив не ка рак те ри сти ке по сто је ћих тек сто-
ва. Не ке ре ви зи о ни стич ке адап та ци је прак ти ку ју епи дер мал ну суб вер зи ју та ко што 
уло ге за ко је се обич но сма тра да су бе ле по ве ра ва ју глум ци ма ко ји ни су бе ли, чи ме 
иза зи ва ју суп тил не про ме не у ре цеп ци ји и емо тив ном од го во ру. Фил мо ви, на тај на-
чин, мо гу да ис ко ри сте упа дљи ву раз ли ку из ме ђу при ро де и ста ту са ли ко ва у ро ма-
ни ма и фил мо ви ма. Док ро ма ни има ју са мо оне вер бал не кон струк те ко је зо ве мо 
ли ко ви ма, филм ске адап та ци је да ју сло жен амал гам ли ка и из во ђа ча, што пру жа бо-
га те мо гућ но сти ме ђу и гре и кон тра дик ци је. Кар мен Геј (Kar men Gei, 2002), филм ко ји је 
сни мио се не гал ски ре жи сер Жо зеф Гај Ра ма ка, и кви ру је и афри ка ни зу је при чу о Кар-
мен. Филм пре у зи ма при чу о Кар мен из но ве ле Про спе ра Ме ри меа из 1845. го ди не 
(ко ја је ка сни је при ре ђе на за сце ну као опе ра Жор жа Би зеа из 1875), при чу ко ја је 
адап ти ра на на ве ли ко плат но без број пу та, од Се си ла Б. Де Ми ла, пре ко Кар мен Џо унс 
(Car men Jo nes, 1954) у цр ном ка стин гу ко ју је ура дио Ото Пре мин џер, фла мен ко вер-
зи је Кар мен (Car men, 1983) Кар ло са Са у ре, до фил ма Име: Кар мен (Prénom Car men, 1983) 
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у но ар сти лу Жан-Ли ка Го да ра. Ра ма кин филм ле жер но од ба цу је Би зе о ву му зи ку и 
ко ри сти африч ки аван гард ни џез, као да же ли да ка же да су африч ка хор ска му зи ка 
Жи ли је на Жу га и пе сме Ажи Нџа јеа ви ше не го аде кват на за ме на за Би зеа. Филм афри-
ка ни зу је ори ги нал ну при чу, про из вод фран цу ске ква зи о ри јен та ли стич ке фа сци на ци-
је Шпа ни јом. Ако се при ча из ва ди из ег зо ти за циј ског окви ра Espan ho li sme, Кар мен Геј 
је геј у оба сми сла те ре чи – и квир, и ра до сна. У из во ђе њу жи вах не Џеј на бе Ди оп Гај, 
Кар мен по ста је нео до љи ва fem me fa ta le, лу ка ви ца ко ја оте ло вљу је дух анар хи стич ке 
по бу не про тив бур жо а ске при клад но сти и дру штве не хи је рар хи је. На спрам увре же не 
„есте ти ке бе ли не“, ве ли чан стве на, ви со ка ле по та там но пу те Кар мен из фил ма пред-
ста вља оте ло тво ре ње жи ла ве хра бро сти африч ких же на, чи ме се афри ка ни зу је тра-
ди ци о нал но европ ски жа нр опе ре.

Као при мер квир пост ко ло ни јал но сти, ну ме ра у из во ђе њу це лог ан сам бла ко ја отва-
ра филм уба цу је нас у свет дру штве не ин вер зи је, док сце на из гле да као не ка кав жен ски 
кон церт ни про стор за ко ји се ис по ста вља да је жен ски за твор где Кар мен из др жа ва 
ка зну. Кар мен нео б у зда но пле ше ка ко би за ве ла Ан же лик, уни фор ми са ну управ ни цу 
за тво ра на остр ву Го ре, ме сту ко је асо ци ра на пре ко о ке ан ску тр го ви ну ро бљем. Кар мен 
нај пре ма ми, а по том по ни жа ва пред став ни ке зва нич не мо ћи: нај пре Ан же лик, а за тим 
мла дог по ли цај ца Ла ми на. Сад се сце на ме ња и на ла зи мо се на свад би из ви со ког дру-
штва – су прот ста вља ње ове две сце не ука зу је на то да се и брак мо же по сма тра ти као 
не ка кав за твор – где Кар мен шо ки ра бур жо а ске до сто јан стве ни ке ко ји су ме ђу зва ни-
ца ма на свад би ка ни ба ли стич ком прет њом и оп ту жбом: „Сви сте ви зли! Про гу та ли сте 
ову зе мљу, али ми ће мо вам по је сти утро бу!“ По бу на је и из го во ре на и от пле са на, док 
се Кар мен ру га Ла ми ну и оча ра ва га, иза зи ва ју ћи ње го ву не ве сту на пле сну бит ку ко ја 
кул ми ни ра ка да Кар мен су пар ни цу ба ци на зе мљу. У тој ле збиј ској ин ди ге ни за ци ји при-
че о Кар мен, си ле ко руп ци је се бо ре про тив на ро да ко ји оте ло вљу је не у мор но по крет-
на Кар мен. Не што ап стракт ни је по сма тра но, За кон се су ко бља ва са Жуд њом, док плес, 
му зи ка и по ру га по ста ју оруж је сла бих. Суб вер зив на ди мен зи ја фил ма ни је про шла 
нео па же но: му рид ска ре ли гиј ска сек та Ислам ског брат ства у Се не га лу, на о ру жа на 
то ља га ма, за пре ти ла је да ће за па ли ти би о скоп у ко ме се при ка зи вао филм.

Сва ка ме ђу кул тур на адап та ци ја ро ма на, чак и оне ко је су да ле ко ма ње агре сив но 
про во ка тив не не го Кар мен Геј, фил три ра из вор ни текст и кроз на ци о нал ну кул ту ру и 
кроз на ро чи ту ре кон фи гу ра ци ју ни за жан ро ва. Ма ја Мем саб (Maya Mem sa ab, 1993) Ке-
та на Мех те, ин диј ска вер зи ја Го спо ђе Бо ва ри, ну ди при мер кул тур не ин ди ге ни за ци је, 
где фран цу ску кул ту ру из вор ног ро ма на по сре ду је и тран сфор ми ше адап та циј ска ин-
диј ска кул ту ра. Дво стру ки ефе кат, у Ма ји, је сте то што се Евро па и уни вер за ли зу је и 
про вин ци ја ли зу је. Мех та су прот ста вља про дук циј ске сце не у бо ли вуд ском сти лу, сме-
ште не уз уз ви ше не пи то реск не по за ди не ко је асо ци ра ју на Еми на са њи ва сна тре ња о 
швај цар ским алп ским ко ли ба ма и не што ре а ли стич ни ји стил. Ро ман ти зам, као и у Фло-
бе ро вом тек сту, са мо тре сне о зе мљу у ба нал ном сва ко днев ном све ту, што је екви ва лент 
Фло бе ро вом иро нич ном спла шња ва њу ро ман тич них ме та фо ра. По не кад, Мех та исту 
сце ну да је два пут, нај пре из Ма ји не пе снич ко-ро ман тич не пер спек ти ве, а он да са про-
за ич ни је тач ке гле да ња ње ног му жа. Док она при пре ма сце ну са мо у би ства не би ли, као 
што за ми шља, иза зва ла стра сне из ја ве љу ба ви сво га му жа, Мех та нам пр во пред ста вља 
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ње ну фан та зи ју му же вље ве ре ак ци је, а он да ње го ву ствар ну ре ак ци ју, где је он не хва-
ли због ма што ви то сти, већ је гр ди због не че га што сма тра вр ло ло шом ша лом. Ин ди ге-
ни за ци ја, украт ко, мо же и да по шту је ори ги нал ни текст и да бу де ин вен тив на.

У Не ве сти и пред ра су ди (Bri de and Pre ju di ce, 2004), Гу рин дер Ча да адап ти ра ро ман 
Џејн Остин та ко што ак ту е ли зу је при чу у са да шњо сти и из ме шта је у Ин ди ју и Аме ри-
ку, уз крат ке по се те Ен гле ској. По ро ди ца Бе нет по ста је по ро ди ца Бак ши из Амри ца ра. 
Та кве ме ђу кул тур не ак ту е ли за ци је пред ста вља ју из ве сну хер ме не у тич ку за го нет ку 
за гле да о ца ко ји по зна је из вор ни ро ман. Док се Дар си по ја вљу је под ори ги нал ним 
име ном, то ни је слу чај с оста лим ли ко ви ма. По што ли ко ви ви ше не из гле да ју, ни ти се 
обла че, као ли ко ви из ро ма на Џејн Остин, а ни као глум ци у ве ћи ни адап та ци ја ро ма-
на, гле да о цу је упу ћен иза зов да уче ству је у игри де ши фро ва ња. Да ли би онај згод ни, 
там но пу ти Дар си јев при ја тељ об у чен у ин диј ску оде ћу мо гао би ти но ва вер зи ја бо га-
тог, згод ног, шар мант ног Бин гли ја? А да ли би онај аси ми ло ва ни ин диј ски ра чу но во ђа 
из Лос Ан ђе ле са ко ји је за про сио Ла ли ту, са не у гла ђе ним ма ни ри ма, за ста ре лим аме-
рич ким слен гом и по зајм ље ним ет но цен трич ним ста во ви ма мо гао би ти но ва вер зи-
ја ули зич ког све ште ни ка Ко лин са?

Мо дер ни за ци ја ро ма на мо ра да од ба ци исто риј ски за ста ре ле за ко не, по пут чла на 
ко ји ни је до зво ља вао же на ма да на сле де има ње. Тех но ло шко уна пре ђе ње, у ме ђу вре-
ме ну, пре тва ра пи сма Џејн Остин у имеј ло ве кћер ки. И је зик је ажу ри ран. Чу ве на 
пр ва ре че ни ца ро ма на – „Оп ште је при хва ће на исти на да нео же њен чо век са ле пим 
по се дом мо ра би ти у по тра зи за же ном“ – по ста је са вре ме ни ја, ви ше ко ло кви јал на и 
по тро шач ка: „Тип с го ми лом па ра си гур но хо ће да па за ри же ну.“ Ла ли та упо ре ђу је 
са вре ме не уго во ре не бра ко ве, укљу чу ју ћи онај ко ји же ли да сре ди Дар си је ва мај ка, 
са „гло бал ном мре жом за упо зна ва ње“. Фор мал ни ба ло ви из ро ма на пре о бра жа ва ју 
се у низ рејв жур ки на пла жа ма ин диј ске др жа ве Гоа и му зич ке ну ме ре у бо ли вуд ско-
хо ли вуд ском сти лу у ко ји ма уче ству је цео ан самбл.

У исто вре ме, филм прак ти ку је ме ђу кул тур ни mi se-en -equ i va len ce та ко што ука зу је 
на од ре ђе не скри ве не слич но сти из ме ђу Ен гле ске Џејн Остин и Ин ди је Гу рин дер Ча-
де: слич ну сек су ал ну смер ност и суп тил ну уви је ност; стра те шку уло гу пле сних ба ло-
ва у пла ни ра њу пу та њи ро ман се; по ро дич не слич но сти ка да је у пи та њу уло га бо гат-
ства у бра ку, би ло да је реч о за пад њач ким бра ко ви ма из ра чу на или о ин диј ским 
уго во ре ним бра ко ви ма. Ин фра на ци о нал не кла сне раз ли ке ко је обе ле жа ва ју ро ман 
Џејн Остин тран сфор ми шу се у тран сна ци о нал не кул тур не раз ли ке у адап та ци ји, па 
ро ман са из ме ђу Аме ри кан ца Дар си ја и Ин диј ке Ла ли те де лу је као да хо мо ло ги зу је 
ге о по ли тич ку ро ман су из ме ђу Ин ди је и Сје ди ње них Др жа ва у до бу у ко је је сме штен 
филм. У фил му је при ка за но, мо жда и пре те ра но ре ци проч но, ка ко и Аме ри ка нац и 
Ин диј ка мо ра ју да се ота ра се не ких сво јих пред ра су да.

Не ве ста и пред ра су да спа ја, ка ко то ка же Сан дра Пон за не зи, „успе шне ко мер ци-
јал не стра те ги је са бла го суб вер зив ним на ра ти ви ма“ (175). Филм суб вер зив но де цен-
три ра Евро пу та ко што ен гле ску по ро ди цу пре тва ра у крај ње ин диј ску по ро ди цу и 
сме шта је на ин диј ско тле. (Мо гу се за ми сли ти бур не ан ти и ми грант ске ре ак ци је: „Пр-
во до ђу ова мо и от му нам по сло ве, а он да се вра те та мо и од не су наш ка нон!“) Осим 
то га, у се би но си и пост ко ло ни јал ну кри ти ку та ко што Ли зи/Ла ли ту пре тва ра у глас, 
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ако не су бал тер ног, оно ма кар глас пер спек ти ве Гло бал ног Ју га о Се ве ру. Ако Ели за бет 
из ро ма на да је про то фе ми ни стич ку кри ти ку па три јар ха та, Ла ли та из фил ма из ра жа ва 
кри ти ку нео ли бе рал не гло ба ли за ци је. Она оп ту жу је но вог аме рич ког Дар си ја да же-
ли да пре тво ри Ин ди ју у за бав ни парк за раз ма же не бо га те ту ри сте ко ји тра га ју за 
ег зо ти ком, ко ју ће до жи ве ти ис кљу чи во кроз ушу шка но ста кле но зво но „ком фо ра од 
пет зве зди ца“. Ари сто крат ска пред ра су да Дар си ја из ро ма на усту па пред тен ден ци-
о зним не зна њем но вих ари сто кра та, го спо да ра све ми ра ко ји пом пе зно при ча ју о 
на дри ле ко ви ма тр го ви не и ин ве сти ци ја нео ли бе ра ли зма и Ва шинг тон ског кон сен зу-
са. Иде ја да љу ди ма не што са мо по се би сле ду је због кла се или ро да у све ту Џејн 
Остин са да се пре о бра зи ла у та кве ге о по ли тич ке ста во ве бо га та ша са Гло бал ног Се-
ве ра, док зе мљо по сед ни ци из Гор до сти и пред ра су де усту па ју ме сто си ла ма тран сна-
ци о нал ног ка пи та ли зма.

Ла ли та по ста је на ци о нал на але го рист ки ња у фил му, гла сно го вор ни ца за по не што 
од ин диј ског res sen ti men ta због зло у по тре ба гло ба ли за ци је, док „по сед ник зе ле не 
кар те“ Ко ли, Ча ди на вер зи ја го спо ди на Ко лин са Џејн Остин, по ста је оте ло вље ње оту-
ђе ног Ин диј ца пре те ра но за лу ђе ног За па дом, чак и ако на кра ју ис пад не мно го ви ше 
sim pa ti co не го све ште ник из ро ма на. Али на рав но, те вер бал не на па де на гло бал ни 
ка пи та ли зам на кра ју про гу та ју кон зер ва тив не кон вен ци је ро ма на Џејн Остин и бо-
ли вуд ских мју зи ка ла, у про це су ко ји Лин да Ха чон зо ве „са у че снич ком кри ти ком“ (24). 
Све што го спо дар све ми ра тре ба да учи ни ка ко би при до био пр ко сну Ла ли ту је сте да 
до ка же сво ју искре ност и љу бав, об у че не ку вер зи ју ин диј ске оде ће, бра ни Ин ди ју у 
раз го во ри ма, ма ло буб ња на ин диј ски на чин, и оже ни се у Амри ца ру.

У фил мо ви ма као што су Ба џи на пла жи (Bha ji at the Be ach, 1993) и Шта се ку ва? 
(What’s Co o king?, 2000), Ча да се по ка за ла као пе сник ла у ре ат тран сна ци о нал не хи брид-
но сти. Хи брид ност у Ба џи ју, на при мер, исто вре ме но је му зич ка, одев на, лин гви стич-
ка, ку ли нар ска, ге не тич ка и уоп ште на. Не ве ста и пред ра су да је, у том сми слу, хи брид 
по фи нан си ра њу, ло ка ци ја ма, про дук циј ском ти му и те ма ма. Филм от кри ва про бле ме 
у дис кур су гу бит ка ко ји ви ди са мо оно што је из гу бље но у адап та ци ји, а не оно што 
је њо ме до би је но. Уме сто јед но је зич ног све та Џејн Остин, на ла зи мо ви ше је зич ни свет 
ко ји го во ри ен гле ски, хин ди и пан џа би. Уме сто мо но кул тур ног све та Џејн Остин, на-
ла зи мо мул ти кул тур ни свет у чи ју му зи ку спа да ју бан гра, ска, ре ге, реп, го спел и ма-
ри ја чи, где је Ис ток, да на ве де мо очи глед ну пост ко ло ни јал ну исти ну, на За па ду, и 
обрат но, и где је Хо ли вуд ази ја ни зо ван, а Ази ја хо ли ву ди зо ва на.

Из ве стан број дру гих ре ви зи о ни стич ких адап та ци ја из во ди ак ту а ли за ци ју/ре ло ка-
ци ју као кри ти ку, где про ме не у ме сту и вре ме ну рад ње ства ра ју ин ди ка тив не раз ли ке 
из ме ђу из вор ног тек ста и фил ма. Оства ре ње L’e squ i ve (у све ту по зна то под на зи вом Игре 
љу ба ви и слу ча ја, 2004) Аб де ла ти фа Ке ши ша ко ри сти мо дер ну адап та ци ју Ма ри во ог 
ко ма да Игре љу ба ви и слу ча ја (Les je ux de l’a mo ur et du ha sard) као по чет ну тач ку да раз-
от кри је дру штве не пу ко ти не са вре ме ног фран цу ског дру штва. У ре флек сив ном по те зу, 
Ке шиш не адап ти ра ко мад, већ ин сце ни ра про цес адап та ци је ко ма да. То ин сце ни ра ње 
се де ша ва на нео бич ној ло ка ци ји: у са вре ме ној сред њој шко ли у мар ги на ли зо ва ним си-
ро тињ ским че твр ти ма Па ри за (ban li e u es), бу квал но „пред гра ђи ма“, али тач ни је би би ло 
на зва ти их сме шта јем за до ма ћин ства с ни ским при ма њи ма („про јек ти ма“), у ко ји ма 
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ста ну ју ими гран ти и њи хо ва де ца. Фран цу ски из раз ма ри во даж (Ma ri va u da ge) им пли ци-
ра из у зет но ви спре но флер то ва ње и пре о бла че ње, у чи јој су по за ди ни кла сни од но си 
из ме ђу бо га тог плем ства и си ро ма шне по слу ге, где се бо га ти пре тва ра ју да су си ро ма-
шни, а си ро ма шни да су бо га ти. У кла сно-есен ци ја ли стич кој ин тер пре та ци ји на став ни-
ка дра ме, по ен та ко ма да је у то ме да бо га ти тре ба да се за љу бе у бо га те, а си ро ма шни 
у си ро ма шне, без не ке бе сми сле не ме ђу кла сне ма ска ра де. Али док флер то ва ње по сто-
ји од пам ти ве ка, по став ка на сце ну Ма ри во о вог ди ја ло га ко ју вр ше адо ле сцен ти из 
си ро тињ ских пред гра ђа дра ма тич но тран сфор ми ше зна че ње ко ма да и емо тив ну ре ак-
ци ју ко ју он иза зи ва. По што су сви уче ни ци ре ла тив но си ро ма шни, кла сне раз ли ке ко је 
су од цен трал ног зна ча ја за ко мад по ста ју ма ње ре ле вант не, док дру га пи та ња по пут 
ре ли ги је (му сли ман ске, хри шћан ске, је вреј ске), на ци о нал но сти, бо је ко же, на род но сти, 
и по ли циј ског мал тре ти ра ња до би ја ју на ва жно сти.

Кон текст па ри ске си ро тињ ске че твр ти у фил му и то што су уло ге до де ље не ло кал ној 
омла ди ни по ста вља ју пи та ње ко је се мо же при ме ни ти на ко мад: да ли је Кри мо де ли-
мич но за љу бљен у пла во ко су Ли ди ју за то што је, за раз ли ку од ње го ве де вој ке из Ма-
гре ба, Фран ко-Фран цу ски ња – то јест, бе ла? Не ре чит у ствар ном жи во ту и не склон 
кит ња стим из ја ва ма љу ба ви – што је та бу ме ђу ма чо адо ле сцен ти ма, за ко је су оне по-
ка за тељ хо мо сек су ал но сти – Кри мо по ку ша ва да из ра зи љу бав под ма ском по зо ри шта. 
Ов де је јаз у ве ко ви ма из ме ђу из вор ног ко ма да и ње го ве адап та ци је пре тво рен у ет-
нич ко-кул тур ни јаз: Фран цу зи из ко ма да, сви од ре да бе ли, по ста ли су мул ти ра сна де ца 
пост ко ло ни јал не Фран цу ске ко ју је тран сфор ми са ла огром на ими гра ци ја. Са да шњи 
су коб је сте онај из ме ђу кла сних струк ту ра ко је пре но си ко мад, чи ји пле ми ћи и слу ге 
жи ве у за јед нич ком све ту устро је ном ја сним кла сним хи је рар хи ја ма, и оних у фил му, 
где нај и стак ну ти је раз ли ке од ра жа ва ју дру штве не по де ле пост ко ло ни јал ног гра да из-
ме ђу бо га тог фран цу ског цен тра и оси ро ма ше ног пред гра ђа ban li e ue, или, ка ко то ду-
хо ви то ка же Ме ди Бе лаж Ка сем, „прог нан гра ђа“ (цит. у: Stam & Sho hat, 173).

С об зи ром на то да су филм ске адап та ци је че сто за сно ва не на ро ма ни ма на пи са-
ним пре ви ше де це ни ја, па чак и ве ко ва, адап та ци је по ста ју иде о ло шки ба ро ме три 
ко ји ре ги стру ју про ме не у дру штве ној/дис кур зив ној ат мос фе ри. Али те про ме не у 
дру штве ној/дис кур зив ној ат мос фе ри ни ка да ни су јед но знач не; на про тив, ви ше знач-
не су и не сло жне. Већ ка сних два де се тих го ди на два де се тог ве ка, Бах тин и Па вел 
Ме две дев уне ли су озбиљ ну ис прав ку у прет ход не кон цеп ту а ли за ци је ми ме зе као 
вер ног опо на ша ња „ствар ног све та“ фе но ме но ло шког при ви да та ко што су пред ло-
жи ли не што што би се мо гло на зва ти дру го сте пе ним дис кур зив ним ре а ли змом у ко ме 
уло га умет нич ког тек ста ни је да пред ста ви „би так“ на ве ро до сто јан на чин, не го да 
ин сце ни ра су ко бе је зи ка и дис кур са (14). За Бах ти на, људ ска свест и умет нич ка прак-
са не до ла зе не по сред но у до дир са ствар ним, већ по сред ством дис кур зив но-иде о-
ло шког све та ко ји нас окру жу је. Ау ди о ви зу ел ни ме ди ји, у том сми слу, не са мо да ре-
ги стру ју зву ко ве и сли ке све та, већ и хро но топ ски по ста вља ју на сце ну, кроз сли ке, 
ди ја лог и по крет, су прот ста вље не је зи ке и дис кур се ко ји пре ла ма ју и ту ма че свет.

Уну тар дво стру ке пре лом но сти, да кле, умет ност не од ра жа ва, па и не пре ла ма 
ствар но, већ пре пре ла ма пре ло мље ну сли ку ства ри ко је жи вот зна че, те да је по сре до-
ва ну вер зи ју већ тек сту а ли зо ва не, дис кур зо ва не и иде о ло ги зо ва не дру штве но-иде о ло шке 



114

сфе ре. Адап та ци је, у том сми слу, не из бе жно пре во де су прот ста вље не је зи ке и дис-
кур се ко ји су ти пич ни за про шлост на су прот ста вље не је зи ке и дис кур се ти пич не за 
са да шњост адап та ци је. Адап та ци је да ју глас не ка квом дру штве ном Не све сном, од ра-
жа ва ју ћи му та ци је иза зва не про ме на ма у жан ро ви ма, фор ма ти ма, тех но ло ги ја ма, 
дис кур си ма и ви до ви ма ау тор ства. Али тај про цес не ма уна пред од ре ђе ну по ли тич ку 
ва лент ност. С јед не стра не, ка ко то ка же Џу ли Сан дерс, адап та ци је мо гу да „од го во ре 
или уз вра те пи са њем фор ма тив ном ори ги на лу из но вог или ре ви ди ра ног по ли тич ког 
или кул тур ног по ло жа ја, и да... ука жу на за бри ња ва ју ће ја зо ве, од су ства и му ко ве 
уну тар ка нон ских тек сто ва на ко је алу ди ра ју“ (98). С дру ге стра не, адап та ци је мо гу 
по но во да ус по ста ве но стал ги ју за им пе ри јом и па три јар ха том. Оно што је си гур но 
је сте да је ста ње ми ро ва ња не мо гу ће; ни јед на адап та ци ја не мо же два пут да за ко ра-
чи у исту тран стек сту ал ну ре ку, ни ти, кад смо већ код то га, ни је дан пут.

На по след њем ча су свог кур са о адап та ци ји у зим ском се ме стру 2015, ука зао сам 
на мо гућ ност да се хи ља де го ди на књи жев но сти мо гу пред ста ви ти кроз те о ри ју и 
прак су тран стек сту ал не адап та ци је и ре мик са, по чев ши од три све та тек ста аврам ских 
ре ли ги ја као тран стек сту ал них ва ри ја ци ја је вреј ске Би бли је. То јест, је вреј ска Би бли ја, 
ко ја је већ и са ма ко лаж жан ро ва и прет ход них тек сто ва и усме них тра ди ци ја, чи ни 
хи по текст хри шћан ске Би бли је, ко ја је вреј ску Би бли ју пре о бли ку је у хри шћан ску але-
го ри ју, пред ста вив ши је вреј ско жр тве но јаг ње као пре те чу Ису са. Је вреј ски и хри-
шћан ски све ти тек сто ви по том чи не хи по текст Ку ра на, где се и Мој си је и Исус по ја-
вљу ју као про ро ци уну тар ре мик со ва не ислам ске тра ди ци је. Кад је реч о се ку лар ној 
књи жев но сти, Оди се ја ре мик су је по сто је ћи кор пус при ча из усме не тра ди ци је, ко је 
Хо мер по том за пи су је и до те ру је, што за уз врат ре зул ти ра по зна тим ни зом хи пер тек-
сту ал них но вих тек сто ва за сно ва них на Оди се ји, од Вер ги ли је ве Ене ји де до Кљу ча о ни-
це (Keyho le, 2011) Га ја Ма ди на, баш као што Ари сто фа но ва Ли си стра та до би ја но во 
ру хо у фил му Шај рак (Chi-Raq, 2015) Спај ка Ли ја.

Сту ден те сам по вео на вра то лом ну тур не ју кроз Исто ри ју свет ске књи жев но сти 1, 
пу тем ни за но вих вер зи ја ка нон ских тек сто ва у об ли ку па ро диј ских треј ле ра и ске че-
ва (Де сет бож јих за по ве сти (The Ten Com mand ments) Се си ла Б. Де Ми ла по ста је сред-
њо школ ски филм у сти лу Бри љан ти на (Gre a se); ту су раз би је на та бла са Пет на ест за-
по ве сти Ме ла Брук са у Сме шној стра ни исто ри је (Hi story of the World: Part I); па ро диј ске 
ва ри ја ци је Хри сто ве Тај не ве че ре у сти лу pa ro dia sac ra у фил мо ви ма Лу и са Бу њу е ла, 
Пај то но ва ца, Ме ла Брук са и То ма са Гу ти је ре са Алее; исеч ци спек та ку лар ног кр во про-
ли ћа у фил му Мак бул (Maq bo ol), ин диј ском Мак бе ту; тран сло ка ли за ци ја Ма ри во о вих 
Ига ра љу ба ви и слу ча ја у па ри ско си ро тињ ско пред гра ђе у фил му L’e squ i ve; ин ди ја ни-
за ци ја и бо ли вуд ска му зи ка ли за ци ја Џејн Остин у Не ве сти и пред ра су ди; ро ман ти за-
ци ја Ин ди ја на ца у ин ди јан ским фил мо ви ма (In di a ner fil me), не мач ким адап та ци ја ма 
ро ма на Кар ла Ма ја; пре тва ра ње Ср ца та ме (а и Апо ка лип се да нас (Apo calypse  Now)) у 
цр та ни филм у фу зиј ском спо ју Апо ка лип са Пу (Apo calypse  Po oh); и број ни му зич ки 
спо то ви на ин тер не ту ко је су на чи ни ли фа но ви да би ода ли по част Пло до ви ма гне ва 
(The Gra pes of Wrath) пу тем пе сме “The Ghost of Tom Joad“ Бру са Спринг сти на. Ука зао 
сам и на адап та ци ју Гор до сти и пред ра су де у вер зи ји веб се ри је Днев ник Ли зи Бе нет 
(The Liz zie Ben net Di a ri es), чи је су епи зо де сни мље не као ви део-бло го ви у ко ји ма се Ли зи 
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обра ћа сво јим пра ти о ци ма, и чи ји су про ду цен ти одр жа ва ли на ло ге на дру штве ним 
ме ди ји ма у име ли ко ва, где су ови ме ђу соб но раз го ва ра ли и на Феј сбу ку пи са ли о свом 
жи во ту.

За вр шио сам та ко што сам им дао свој пред лог за но ву при кри ве ну вер зи ју Го спо-
ђе Бо ва ри. Под ути ца јем Ву ди ја Але на, ко ји је Фло бе ро ву ро ман тич ну књи жев ност 
за ме нио еска пи стич ким фил мо ви ма из до ба Ве ли ке де пре си је у Пур пур ној ру жи Ка и ра 
(The Pur ple Ro se of Ca i ro), пред ло жио сам са вре ме ни ју ва ри ја ци ју. Ка ко би се са кри ло 
фран цу ско по ре кло за пле та, пред ло жио сам да се ли ко ви ма да ју ша ро ли ка име на пре-
у зе та из раз ли чи тих ет нич ких сре ди на, што би би ло ти пич ни је за да на шње Сје ди ње не 
Др жа ве. У мо јој вер зи ји, кћер ка фар ме ра из се вер ног де ла др жа ве Њу јорк, мла да 
де вој ка ко ју су об ли ко ва ли гле да ње це лих се ри ја од јед ном и буј но из ма шта ни он лајн 
жи вот, уда ће се за бол ни ча ра с Лонг Ај лан да, али уско ро ће јој по ста ти до сад но. На кон 
што се пре се ли у Бру клин, за љу би ће се, за хва љу ју ћи упо зна ва њу пре ко ин тер не та, 
нај пре у умет нич ки на стро је ног ра чу но во ђу из Ви ли јам сбер га, а по том у угла ђе ног 
Дон Жу а на ко ји упра вља хеџ фон до ви ма на Вол стри ту. Раз о ча ра на у оба љу бав ни ка, 
по ста ће оп сед ну та Тин де ром, што ће кул ми ни ра ти ка та стро фал ним ни зом са ста на ка 
и вр то гла вом мон та жом – ко ја под се ћа на сце ну ба ло ва у фил му Вин сен та Ми не ли ја 
– пре вла че ња на де сно по сли ка ма згод них му шка ра ца. По сле дич но раз о ча ра на тин-
дер ском му шко шћу, по че ће да игра ин тер ак тив не игре и за љу би ће се у не чи ји Ава тар 
у игри Дру ги жи вот (Se cond Li fe). Ка ко би се у све укљу чи ла и са вре ме на по ли тич ка 
ствар ност, умре ће, не то ли ко фру стри ра на љу ба вљу, ко ли ко због ду га на кре дит ној 
кар ти ци и бру тал ног из вр ши тељ ског од у зи ма ња ку ће иза зва них фи нан сиј ском кри зом 
из 2008. Сту ден ти ма сам ре као да, ако не ко од њих ка сни је сни ми успе шан филм за-
сно ван на мо јим иде ја ма, не ћу тра жи ти део про фи та, већ са мо скром но при зна ње мог 
до при но са на од јав ној шпи ци.
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