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Со ња Ве се ли но вић

ВРТ

ТЕ ЖИ ШТА СА ВРЕ МЕ НОГ ПРО У ЧА ВА ЊА  
АДАП ТА ЦИ ЈЕ

Сту ди је адап та ци је ре ла тив но су мла да ин тер ди сци пли нар на на уч на ди сци пли на, 
али о раз ли ка ма из ме ђу умет но сти и њи хо вих ме ди ја раз ми шља се от кад по сто ји ио-
ле про ду бље на те о риј ска свест о естет ским фе но ме ни ма. И са ма те о ри ја адап та ци је 
као си сте мат ско про у ча ва ње фил мо ва за сно ва них на ли те рар ним из во ри ма јед на је 
од нај ста ри јих (и нај кон зер ва тив ни јих) ди сци пли на у обла сти те о ри је фил ма. По чев 
од књи ге Ро ма ни на фил му Џор џа Блу сто у на из 1957. го ди не, ко ја се сма тра те мељ ном 
сту ди јом у про у ча ва њу адап та ци је, сту ди је адап та ци је про ла зи ле су кроз низ тран-
сфор ма ци ја за ви сно од про ме не фо ку са у при сту пу са мом фе но ме ну, као и од оп ште 
те о риј ске кли ме, са свим слич но сту ди ја ма пре во ђе ња, с ко ји ма их че сто по ре де и с 
ко ји ма де ле „озло гла ше ну“ про бле ма ти ку вер но сти. Та ко ђе, као и у про у ча ва њу пре-
во ђе ња, и у сту ди ја ма адап та ци је огле да се сво је вр сно те о ре ти зо ва ње прак се и прак-
ти чан про блем ин те р ди сци пли нар ног, од но сно гра нич ног ло ци ра ња из ме ђу тра ди-
ци о нал них сту ди ја књи жев но сти и мо дер ни јих филм ских сту ди ја. Оту да и при мет на 
ау то ре флек сив ност ове ди сци пли не ко ја не пре ста но пре и спи ту је сво ја те о риј ска 
по ла зи шта и од го ва ра на сум њи ча ве иза зо ве ра ни је и чвр шће уте ме ље них ди сци пли-
на, што кроз исто ри јат ди сци пли не пре до ча ва Ти мо ти Ко ри ган у свом тек сту у овом 
те ма ту. Ову по до зри вост књи жев них про у ча ва ла ца и те о ре ти ча ра фил ма спрам на-
уч но сти сту ди ја адап та ци је, на жа лост, до дат но су иза зва ли и са ми из у ча ва о ци адап-
та ци ја број ним ра до ви ма ко ји су пред ста вља ли тек сту ди је слу ча ја у ко ји ма су по ре-
ди ли ода бра ну књи гу и ње ну филм ску об ра ду. Но, пр ва де це ни ја 21. ве ка кључ на је за 
да ле ко озбиљ ни је на уч но и ака дем ско раз ви ја ње сту ди ја адап та ци је, ко је је оста ви ло 
тра га и у мно штву мо но гра фи ја, збор ни ка, као и у ча со пи си ма по себ но по све ће ним 
овој про бле ма ти ци.

Од раз ма тра ња про це са ме ди ја ци је и на чи на и тех ни ка пред ста вља ња истих иде-
ја, при ча, дис кур са, кон це па та (би ло да у Ле син го вом ду ху по тен ци ра ју раз ли ке или 
пак у Хо ра ци је вом слич но сти), те на ра то ло шких упо ре ђе ња, сту ди је адап та ци је пре-
шле су пут ка кул ту ро ло шким сту ди ја ма ко је пре у зи ма ју ва жне те о риј ске кон цеп те 
постструк ту ра ли зма, пост ко ло ни ја ли зма, фе ми ни стич ке кри ти ке, по ли ти ке иден ти-
те та. То мас Лич на во ди ка ко су сту ди је по ни кле у окви ру на у ке о књи жев но сти, та ко 
да су и њих ду го обе ле жа ва ли усред сре ђе ност на ка нон, ау тор ство, ори ги нал ност, 
ху ма ни стич ке уни вер зал не вред но сти. Он пи ше ка ко су то ком по ла ве ка сту ди је адап-
та ци је „дра стич но огра ни чи ле сво је хо ри зон те ин си сти ра ју ћи на то ме да се из вор ни 
тек сто ви тре ти ра ју као ка нон ски ау то ри та тив ни дис курс или чи тљи ва де ла, уме сто 
као дис курс из ну тра под сти ца јан или пи си ви тек сто ви, од би ја ју ћи след стве но то ме 
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да схва те оно што би се оче ки ва ло да је основ на по у ка филм ске адап та ци је: да тек-
сто ви пре жи вља ва ју је ди но у ме ри у ко јој мо гу би ти по но во ис пи са ни и да би се текст 
до жи вео у свој сво јој сна зи, сва ки чи та лац мо ра по но во да га ис пи ше“ (Le itch, 2007: 
12). На тра гу Ро ла на Бар та и Вал те ра Бен ја ми на, Лич ов де оцр та ва кон ту ре јед не ди-
сци пли не ко ја се осо би то у сфе ри све до ми нант ни је тех но ло ги је, но вих ме ди ја и но вих 
об ли ка адап та ци је, уда ља ва од тра ди ци о нал них ме то да ин тер пре та ци је и усред сре-
ђу је на адап та ци ју као адап та ци ју, ма шта у њој би ва ло по но во ис пи са но и у ко јем 
ме ди ју. 

Овај за о крет пре суд но су од ре ди ли сво јим тек сто ви ма Ро берт Стем, ко ји је „ре-
кон цеп ту а ли зо вао адап та ци ју као про цес бес ко нач ног ин тер тек сту ал ног на во ђе ња“ 
(Mur ray, 2012: 3), и Лин да Хачн, ко ја је на гла си ла па лимп сест ну при ро ду адап та ци је и 
про ши ри ла фо кус про у ча ва ња у од но су на оп ште при хва ће но по ре ђе ње књи га – филм, 
на зна ча ва ју ћи ре ла ци је с по зо ри штем, опе ром, мју зи клом, ви део и ком пју тер ским 
игра ма, те мат ским пар ко ви ма и слич но. Та ко ђе, сад се у ве ћој ме ри по кла ња па жња 
адап та ци ји као фор ми ре цеп ци је, од но сно на чи ну на ко ји пу бли ка од го ва ра на адап-
та ци ју и по че му се тај до жи вљај раз ли ку је у од но су на пер цеп ци ју не ког де ла без 
при зна тог пред ло шка. У сво јој књи зи Ин ду стри ја адап та ци је: кул тур на еко но ми ја 
са вре ме не књи жев не адап та ци је (2012), у ко јој по ста вља јед ну со ци о ло шку ана ли зу 
по ља адап та ци је у кон тек сту про дук ци је и цир ку ла ци је, Си мон Ма ри са гле да ва два 
обра сца у ре ла ци ји пре ма ко мер ци јал ним аспек ти ма и по пу лар ном ка да је реч о но-
вом та ла су про у ча ва ња адап та ци је. Пр ви под ра зу ме ва кри тич ки од нос пре ма хо ли-
вуд ском мејнстри му и адап та циј ској ма ши не ри ји ко ја су зби ја кре а тив ни и суб вер зив-
ни по тен ци јал тек ста. Ова кав при ступ, пре ма С. Ма ри, обе ле жа ва ста во ве Р. Сте ма, као 
и Л. Хачн, у чи јем „фа та ли стич ком и крај ње еко ном ски де тер ми ни стич ком за кључ ку 
да је ’ин ду стри ја за ба ве са мо то: ин ду стри ја’“ (Mur ray, 2012: 5) пре по зна је тон и реч ник 
Адор на и Хорк хај ме ра. Дру ги при ступ до во ди у ве зу с де ло ва њем Т. Ли ча и на ла зи да 
он ни је то ли ко склон ар би трар ном од ба ци ва њу ко мер ци јал не и по пу лар не кул ту ре, 
по себ но у кон тек сту оно га што он на зи ва „пост ли те рар ним адап та ци ја ма“, тј. пе ри о ду 
у ко јем ви ше не до ми ни ра пред ста ва о адап та ци ји као адап та ци ји књи жев ног тек ста.

Тек сто ви у овом те ма ту осли ка ва ју основ на кре та ња у про у ча ва њу адап та ци је у 
21. ве ку и тре ба ло би да по слу же као оквир за раз у ме ва ње овог кул тур ног фе но ме на 
у све ту ко ји се све убр за ни је ме ња. Вра ћа ње по сто је ћим сли ка ма, ли ко ви ма, дис кур-
си ма, на ра ти ви ма, и њи хо во пер ма нент но пре о бли ко ва ње, ре ви ди ра ње, ре ци кли ра-
ње, све до чи о то ме ко ли ко је она уте ха по зна тог о ко јој го во ри Лин да Хачн по ста ла 
дра го цен фак тор у са вре ме ном до жи вља ју кул ту ре, не са мо оне по пу лар не.
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