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ДВА НА ЕСТ ЗА БЛУ ДА У СА ВРЕ МЕ НОЈ  
ТЕ О РИ ЈИ АДАП ТА ЦИ ЈЕ

Има ли ичег сме ли јег од тврд ње да је за не ма ре но про у ча ва ње по крет них сли ка 
као адап та ци ја књи жев них де ла, што је би ло и јед но од пр вих по кри ћа да сту ди је 
фил ма по ста ну део ака дем ских кру го ва? На и ме, овај есеј го во ри упра во о то ме: да је 
упр кос сво јој ча сној исто ри ји, ши ро ко рас про стра ње ној прак си и очи глед ном ути ца-
ју, те о ри ја адап та ци је оста ла не ре ле вант на за основ ну иде ју сту ди ја фил ма, јер се 
ни кад ни је раз ма тра ла с по све ће но шћу и те о риј ском пре ци зно шћу. Ис тра жи ва њем 
без број ме ђу соб но по ве за них за блу да ко је су те о ри ју адап та ци је спре ча ва ле да до-
сег не свој ана ли тич ки по тен ци јал, на сто ја ћу да ука жем на ве ћи зна чај ко ји би те о ри ја 
адап та ци је тре ба ло да има. 

1. Са вре ме на те о ри ја адап та ци је за и ста по сто ји. Ово је основ на за блу да сту ди ја 
адап та ци је и глав ни раз лог за што су у тој ме ри би ле не у спе шне – јер су се при ме њи-
ва ле у те о риј ском ва ку у му, без по год но сти оно га што је Ро берт Б. Реј на зи вао „во де ћом 
по е ти ком“.1 По сто је, што прет ход на ре че ни ца и по твр ђу је, и сту ди је адап та ци је. О 
то ме се го во ри у мно гим књи га ма и члан ци ма ча со пи са Li te ra tu re/Film Qu ar terly, али и 
у учи о ни ца ма ши ром зе мље, од сред њих шко ла до фа кул те та, у окви ру пред ме та с 
на зи ви ма као што су „Ди кенс и филм“ или „Од стра ни це до екра на“. Ова ква на ва ла 
на уч них ис тра жи ва ња по је ди нач них адап та ци ја на ста вља се у це ло сти без пот по ре 
би ло ка квог ши рег те о рет ског по ја шње ња оно га што се за пра во де ша ва или оно га 
што би тре ба ло да се де си ка да гру па ре жи се ра за поч не адап та ци ју књи жев ног тек ста. 
Као што је Бра јан Мак фар лан не дав но ре као: „Има ју ћи у ви ду ско ро ше зде сет го ди на 
пи са ња о адап та ци ји ро ма на у фил мо ве... де при ми ра ју ће је са зна ње у ка квој је огра-
ни че ној, екс пе ри мен тал ној фа зи дис курс остао.“2 Упр кос по ја ви но ви јих ме то до ло ги-
ја, по чев ши од ем пи ри зма Мо ри са Бе ја до нео а ри сто те ли зма Џеј мса Гри фи та, нај зна-
чај ни ји ши ри при каз по ве за но сти фил ма и књи жев но сти и да ље пру жа тен ден ци о зна 
сту ди ја Ро ма ни на фил му Џор џа Блу сто у на, ко ја је на пи са на пре ско ро по ла ве ка. Блу-
сто у нов ка те го рич ки и есен ци ја ли стич ки при ступ од но си ма из ме ђу фил мо ва и књи-
га на ко ји ма су фил мо ви за сно ва ни за не ма ру је или из и ску је мно га ва жна пи та ња, а 
са вре ме ни кри ти ча ри, чак и ка да су оштри по пут Мак фар ла на (ко ме се за пра во по-

1 Ro bert B. Ray, „The Fi eld of Li te ra tu re and Films“, у: Ja mes Na re mo re, ур., Film Adap ta tion (New Brun-
swick: Rut gers Uni ver sity Press, 2000), стр. 44.
2 Brian McFar la ne, No vel to Film: An In tro duc tion to the The ory of Adap ta tion (Ox ford: Cla ren don, 1996), 
стр. 194.
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све ћу је по себ на па жња у овом есе ју) у сво јим про ти вље њи ма Блу сто у ну, до зво ља ва-
ју му у ве ли кој ме ри да уоб ли ча ва то ко ве де ба те.

Из тог раз ло га, не ко ли ко су штин ских пи та ња у окви ру те о ри је адап та ци је оста је 
не по ста вље но, а са мим тим и нео д го во ре но. Сви зна ју, на при мер, да су фил мо ви 
при ла го дљив ме ди јум, али да ли је и адап та ци ја исто та ко при ла го дљи ва или рад 
сва ког уче сни ка – сце на ри сте или ре жи се ра – са глум ци ма и филм ском еки пом ко ји 
се по на ша ју као да је филм за сно ван на из вор ном сце на ри ју? С об зи ром на то да се 
ско ро сви ду го ме тра жни фил мо ви сни ма ју на осно ву прет ход но на пи са ног тек ста, 
сце на ри ја, ка ко се од нос фил ма и ње го вог књи жев ног из во ра раз ли ку је од ње го вог 
од но са са сце на ри јом? За што се ро ман, пре не го по зо ри шни ко мад или крат ка при ча, 
ко ри сти као па ра диг ма за раз не филм ске адап та ци је? Узи ма ју ћи у об зир мно го број не 
раз ли ке, не са мо из ме ђу књи жев них и филм ских тек сто ва, већ и из ме ђу сва ке на ред-
не филм ске адап та ци је од ре ђе ног књи жев ног тек ста, али и из ме ђу раз ли чи тих вер-
зи ја од ре ђе не при че у окви ру истог ме ди ју ма, шта је то што филм ске адап та ци је адап-
ти ра ју или би тре ба ло да адап ти ра ју? На по слет ку, ка ко се од нос из ме ђу адап та ци је и 
тек ста ко ји та адап та ци ја до след но адап ти ра по ре ди са ин тер тек сту ал ним од но си ма 
и мно штвом дру гих по сто је ћих тек сто ва?

Ин сти ту ци о нал на ма три ца сту ди ја адап та ци је – чи ње ни ца да се фил мо ви вр ло 
че сто ко ри сте као хе у ри стич ки ин тер тек сто ви у окви ру пред ме та као што је „Шек спир 
и филм“, де таљ ко ји чи ни бар дов соп стве ни текст за ни мљи ви јим; чи ње ни ца да ис тра-
жи ва ња од ре ђе них књи жев них тек сто ва и њи хо вих филм ских адап та ци ја у ве ли кој 
ме ри над ма шу ју оп шта схва та ња оно га што се до во ди у пи та ње при ли ком адап та ци је 
тек ста из јед ног ме ди ју ма у дру ги; чи ње ни ца да се чак и нај ве ћи део оп штих сту ди ја 
адап та ци је са сто ји од сту ди ја слу ча ја и да се углав ном ко ри сти за њи хо во ра све тља-
ва ње – га ран ту је при ме ну сту ди ја адап та ци је у су ро вој раз ме ни те о рет ских на че ла 
ко ја су око шта ла у ни зу не из ре че них и по гре шних фло ску ла ко је вр ло че сто по при-
ма ју об лик „би нар них опо зи ци ја ко је нас је постструк ту ра ли стич ка те о ри ја учи ла да 
де кон стру и ше мо: књи жев ност на спрам фил ма, ви со ка кул ту ра на спрам по пу лар не 
кул ту ре, ори ги нал на спрам ко пи је.“3 Упра во за то што су ове фло ску ле рет ко ар ти ку-
ли са не, за др жа ле су под му клу моћ Иб зе но вих ду хо ва: моћ да се во ди ди ску си ја чак и 
ме ђу ана ли ти ча ри ма ко ји би тре ба ло да су струч ни ји.

2. Раз ли ке из ме ђу књи жев них и филм ских тек сто ва ве зу ју се за нај ва жни ја обе леж ја 
њи хо вих ме ди ја. Ова кву за блу ду је пр ви об ја вио Блу сто ун, а убр зо за тим и Зиг фрид 
Кра ка у ер у сво јој Те о ри ји фил ма, ко ја по чи ње уоп ште ном ре че ни цом, „Ова сту ди ја 
за сни ва се на прет по став ци да сва ки ме ди јум има спе ци фич на свој ства ко ја до во де 
до од ре ђе не вр сте ко му ни ка ци је док оне мо гу ћа ва ју не ке дру ге ви до ве из ра жа ва ња.“4 
У по след ње вре ме је то по ста ло јед но од рет ких чвр стих уве ре ња о ко ји ма се то ли ко 

3 Ja mes Na re mo re, пред го вор за Film Adap ta tion, стр. 2.
4 Si eg fried Kra ca u er, The ory of Film: The Re demp tion of Physi cal Re a lity (Lon don: Ox ford Uni ver sity Press, 
1960), стр. 1. За есен ци ја ли стич ку тврд њу ко ја је ка сни је усле ди ла вид. Ge of rey Wa ger, The No vel 
and the Ci ne ma (Rut her ford, N.J.: Fa ir le igh Dic kin son Uni ver sity Press, 1975): „Је зик је ства ра ње, ен те-
ле хи ја, а филм не. По сво јој при ро ди и не мо же да бу де. Филм је ди фу зи ја“ (12).
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мно го рас пра вља ло да би све га не ко ли ко те о ре ти ча ра при зна ло да их и са да за го ва-
ра. Ипак, ова ква уве ре ња су под сти ца на у про те клих де сет го ди на но вим из да њи ма 
оп се жног али по гре шно на сло вље ног есе ја Си мо ра Чат ма на, „Шта ро ма ни мо гу што 
фил мо ви не мо гу (и обрат но)“ а у окви ру по след ње две еди ци је окс форд ске ан то ло-
ги је Филм ска те о ри ја и кри ти ка.5 Нај и стак ну ти ја кри ти ка есен ци ја ли стич ког при сту-
па по ко ме су ро ма ни и фил мо ви по доб ни за пот пу но раз ли чи те ства ри – по Чат ма-
но вом ми шље њу од но си се на тврд њу тј. опис – јер су обе леж ја свој стве на њи хо вим 
ме ди ји ма по при ми ла два об ли ка. Је дан од тих об ли ка је ем пи риј ска ди ску си ја по кре-
ну та од стра не Ф. Е. Спар шо та и В. Ф. Пер кин са6 да мно ги фил мо ви и зна ча јан број 
ро ма на кр ше пра ви ла ко ја основ на свој ства њи хо вих ме ди ја очи глед но под ра зу ме-
ва ју. Дру ги об лик је оп се жни ја кри ти ка ко ју је Но ел Ке рол су прот ста вио оно ме што 
на зи ва „те зом спе ци фич но сти“ Ру дол фа Ар нхај ма на осно ву ње не фи ло зоф ске ја ло-
во сти: „Не по сто ји ту ма че ње си сте ма [хуманистичких наука], јер је то за пра во са мо 
је дан скуп. Сто га нам не тре ба те за спе ци фич но сти, пи та ње на ко је се да је од го вор – 
’За што по сто ји си стем раз ли чи тих ху ма ни стич ких на у ка?’ баш и ни је не ко при хва тљи-
во пи та ње.“7 Ме ђу тим, ова ква кри ти ка се мо же ва ља но упот пу ни ти пом ни јим ис пи-
ти ва њем на вод не по дроб но сти фил ма и фик ци је.

Чат ман, на при мер, не узи ма у об зир из ри чи то де скрип тив ну на ра ци ју у фил мо ви-
ма као филм ско обе леж је јер „то ни је филм ски опис већ пу ко опи си ва ње књи жев ним 
тврд ња ма пре не тим на филм“.8 Да ли би ико ко се ба ви пи са њем ре као да је из у зет но 
увер љи ва и де скрип тив на на ра ци ја уби је ног Џоа Ги ли са у Бу ле ва ру су мра ка, фил му 
ко ји ни је адап ти ран на осно ву књи жев ног из во ра, би ла не бит на за све у куп ни ути сак 
о фил му, иа ко се, ка ко Мак фар лан ка же, филм ска на ра ци ја по сво јој при ро ди „не мо же 
то ли ко ме ња ти да би се раз ли ко ва ла од по сто ја не при ро де ро ма на и ње го ве на ра ци је 
у пр вом ли цу“ – или, ка ко би Чат ман ре као, да то ни је мо гло да бу де филм ско обе леж-
је јер је би ло књи жев но?9 Чат ман твр ди да су та ко „упит но де скрип тив ни“ ка дро ви у 
круп ном пла ну као што је од се че ни прст про фе со ра Џор да на у Три де сет де вет ко ра ка, 

5 Вид. Seymo ur Chat man, „What No vels Can Do That Films Can’t (and Vi ce Ver sa)“, Cri ti cal In qu iry 7 
(1980–81), стр. 121–40. Чат ма но во ви ђе ње адап та ци ја је бо ље при ка за но у ње го вој не дав ној и ис-
црп ној рас пра ви о овој те ми у Co ming to Terms: The Rhe to ric of Nar ra ti ve in Fic tion and Film (It ha ca: 
Cor nell Uni ver sity Press, 1990), о че му ћу ка сни је по дроб ни је го во ри ти.
6 Вид. F. E. Spar shott, „Ba sic Film Aest he tics“, у: Ge rald Mast и Mar shall Co hen, ур., Film The ory and Cri-
ti cism: In tro duc tory Re a dings, тре ће из да ње (New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1985), стр. 286–87 и V. 
F. Per kins, Film as Film: Un der stan ding and Jud ging Mo vi es (1972; ре и зда ње, Har mon dsworth: Pen guin, 
1986), 59. За нај но ви ју ем пи риј ску кри ти ку есен ци ја ли стич ке тврд ње вид. Mor ris Be ja, Film and Li-
te ra tu re: An In tro duc tion (New York: Long man, 1979), стр. 54–59 и Ja mes Grif th, Adap ta ti ons as Imi ta-
ti ons (Ne wark: Uni ver sity of De la wa re Press, 1997), стр. 30–35.
7 Noël Car roll, Phi lo sop hi cal Pro blems of Clas si cal Film The ory (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1988), 
стр. 88.
8 Chat man, „What No vels Can Do“, стр. 128.
9 McFar la ne, стр. 16. У: „Ja ne Cam pion and the Li mits of Li te rary Ci ne ma“. Кен Гел дер оспо ра ва ову 
есен ци ја ли стич ку тврд њу, го во ре ћи да су кри ти ча ри Џејн Кем пи он и Кејт Пу лин гер и њи хо ве но ве-
ли за ци је фил ма Кла вир упор но твр ди ли да је но ве ли за ци ја „не ка ко ма ње књи жев на у од но су на 
филм: као да је филм тре ба ло да бу де слич ни ји ро ма ну не го сâм ро ман“ (De bo rah Cart mell и Imel da 
Whe le han, ур., Adap ta ti ons: From Text to Screen, Screen to Text [Lon don: Ro u tled ge, 1999], стр. 157).



52

отров у шо љи ци ка фе у фил му Озло гла ше ни и уко че но око Ма ри он Крејн у Пси ху пре 
хер ме не у тич ки не го де скрип тив ни с об зи ром на то да „упр кос њи хо вој спо соб но сти 
да нам др же па жњу, ови ка дро ви у круп ном пла ну нас ни на ко ји на чин не те ра ју на 
естет ско про ми шља ње.“10 Али са вре ме ни ци Хич ко ко ве на ра ци је се не сла жу с тим. Ове 
сце не нас за и ста те ра ју на естет ско про ми шља ње јер је су де скрип тив не и увер љи ве.

С дру ге стра не, ис ти чу ћи да се су штин ска уло га ка ме ре у при ка зи ва њу без опи си-
ва ња по твр ђу је упо тре бом из ра за као што је „ки но-ок о“11 ка ко би се озна чи ли де ло ви 
тек ста са не у трал ним, хе мин гве јев ским де та љи ма у ро ма ни ма ко ји се гра ни че с филм-
ском фор мом, Чат ман по но во во ђен сво јим есен ци ја ли змом по гре шно ту ма чи ка ко 
ро ма ни и фил мо ви функ ци о ни шу.

Узми мо за при мер је дан од нај по зна ти јих „ки но-ок о“ тек сто ва у књи жев но сти, опис 
Се ма Спеј да ко га бу де у Мал те шком со ко лу ве шћу да је Мајлс Ар чер, ње гов са рад ник, 
упу цан:

Спеј до ви де бе ли пр сти па жљи во су мо та ли ци га ре ту, ста вља ли тач но од ре ђе ну 
ко ли чи ну бра он ка стих љу спи ца у пре са ви је ни па пир, по ме ра ли љу спи це та ко да су би ле 
рав но мер но рас по ре ђе не на кра је ви ма, уз бла го улег ну ће у сре ди ни, пал че ви су са ви ја ли 
уну тра шњу иви цу па пи ра ка спо ља шњој док су је ка жи пр сти при др жа ва ли, пал че ви и 
пр сти су кли зи ли ка ци лин дрич ним кра је ви ма па пи ра ка ко би га по рав на ли док је је зик 
ли зао пре о ста ли део, ле ви ка жи прст и па лац су сти ска ли свој крај док су де сни ка жи прст 
и па лац рав на ли вла жну иви цу, де сни ка жи прст и па лац су са ви ја ли свој крај и при но си ли 
оста так Спеј до вим усти ма.12

По Чат ма но вом ми шље њу, овај опис Спеј да ко ји са ви ја ци га ре ту тре ба ло би да 
бу де пот пу но не у тра лан, а не увер љив. Али он ни је са мо не у тра лан; он је мно го ма ње 
не у тра лан, мно го увер љи ви ји не го што би био да је део, на при мер, филм ске вер зи је 
Мал те шког со ко ла Џо на Хју сто на из 1941. го ди не, у ко јој је из о ста вљен кра так али 
вр ло ва жан те ле фон ски по зив ко ји Спејд упу ћу је сво јој се кре та ри ци Ефи Пе рајн („Мо-
ра ћеш да са оп штиш Ај ви вест. Пре бих се убио не го то ура дио“) пре не го што се при-
ка же Спеј дов до ла зак до ули ца Буш и Сток тон. Са гле да ва ње ства ри из угла исто ри је 
есте ти ке пру жа не ко ли ко ту ма че ња овог де ла тек ста. То је пре све га стил ска де мон-
стра ци ја си ле, по дра жа ва ње уста ље них на ви ка ко јих се Ник Адамс при др жа ва док 
ра за пи ње ша тор и пе че па ла чин ке у Хе мин гве је вој крат кој при чи „Ве ли ка ре ка са два 
ср ца“. Та ко ђе, ње го ва очи глед на не у трал ност мо же се ту ма чи ти и као осврт на Спеј-
до ву ма хи нал ну хлад но крв ност, емо ци о нал ну рав но ду шност пре ма уби ству свог са-
рад ни ка што ће га учи ни ти Ар че ро вим иро нич но са вр ше ним освет ни ком. Оно што 
ипак оста вља нај сна жни ји ути сак је Спеј до ва дис тан ци ра ност, не од Ар че ра, већ од 
нас. По пут Ни ка Адам са, Спејд је по свој при ли ци под ути ца јем сна жних емо ци ја у овој 
сце ни. Не са мо да емо ци је ни су при ка за не; упор но из бе га ва ње пси хо ло шких при ка за 
до во ди до то га да по ти ски ва ње ова квих емо ци ја, би ло да су Спеј до ве или Да ши је ла 

10 Chat man, „What No vels Can Do“, стр. 128–29.
11 Исто, стр. 128.
12 Das hi ell Ham mett, Com ple te No vels (New York: Li brary of Ame ri ca, 1999), стр. 398.
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Ха ме та, пред ста вља кључ ни про блем ове сце не. По лин Кејл је јед ном ре кла да је „Хју-
стон био до вољ но до бар сце на ри ста да схва ти да је Ха мет већ на пи сао сце на рио“.13 
Али Ха ме тов ро ман, иа ко не да је би ло ка кав ја сан на го ве штај Спеј до вих раз ми шља ња 
или осе ћа ња као што то чи ни и Хју сто нов филм, да ле ко ви ше уз не ми ру је, а нај ви ше 
уз не ми ру је у сво јим нај и зра зи ти је „филм ским“ де ло ви ма, јер чи та о ци ро ма на, за раз-
ли ку од гле да ла ца фил мо ва, оче ку ју од ре ђе ну до зу пси хо ло шких при ка за и уз не ми-
ре ни су, чак и ка да не зна ју због че га, уко ли ко они из о ста ну.

Ова кво схва та ње би мо гло да за ме ни јед ну есен ци ја ли стич ку тврд њу дру гом. Ро-
ма ни ни су увер љи ви и де скрип тив ни, као што то Чат ман твр ди, у по ре ђе њу са фил мо-
ви ма; на и ме, ро ма ни су ме ди јум ко ји на ги ње ка пси хо ло шкој ана ли зи, та ко да од су ство 
та кве ана ли зе по ста је вр ло из ра же но, не књи жев но или филм ско сред ство. Ме ђу тим, 
би ло би ис прав ни је ка да би смо све Чат ма но ве тврд ње раз ма тра ли за јед но и до шли 
до за кључ ка да се оне не од но се на су штин ска обе леж ја ро ма на и фил мо ва, већ на 
спе ци фич не чи та лач ке на ви ке ко је се за сни ва ју на исто ри ји трен до ва, естет ских уку-
са и ана ли зе, а не на не ким спе ци фич ним тех нич ким обе леж ји ма ро ма на и фил мо ва.

Чи ни се да је на ра ци ја по ста ла ма ње не филм ска због пер цеп тив не ана ли зе ње ног 
из у зет ног учин ка ко јим су се ба ви ли Ј. П. Те лот и Са ра Ко злоф. Хич ко ко ви ка дро ви у 
круп ном пла ну за вре ђу ју ви ше естет ског про ми шља ња јер су кри ти ча ри пре о бра зи-
ли Хич ко ка на ра то ра у Хич ко ка умет ни ка. Ха ме то во пре ћут ки ва ње Спеј до вих раз ми-
шља ња из гле да бар де ли мич но уз не ми ру ју ће, јер је Хју сто нов филм за раз ли ку од 
ро ма на при ка зао ка ко ова кво пре ћут ки ва ње мо же да се на ту ра ли зу је уме сто да се 
ис ти че. Са вре ме ни те о ре ти ча ри фил ма се нај ве ро ват ни је ба ве фил мом из убе ђе ња, 
по чев ши од еко ном ског под тек ста до род них пи та ња, као да су фил мо ви ро ма ни, што 
са мо упу ћу је да је филм ска ана ли за, али не и фил мо ви, по ста ла, ка ко би Чат ман ре као, 
књи жев ни ја – или, исти ни за во љу, учин ко ви ти ја. Иа ко се чи ни да су ро ма ни и фил мо-
ви у сва ком тре нут ку исто ри је на ра тив не те о ри је има ли су штин ски раз ли чи та обе-
леж ја, та обе леж ја су у слу жби сво јих исто риј ских тре ну та ка, а не са мих ме ди ја.

3. Књи жев ни тек сто ви су за чи та ње, а фил мо ви за гле да ње. Од свих јав но из не тих 
за блу да ко је се упо тре бља ва ју уме сто те о рет ских на че ла у сту ди ја ма адап та ци је, ова 
је нај при сут ни ја и нај по губ ни ја. Иа ко је оп ште при хва ће на тврд ња да се књи жев ност 
и филм раз ли ку ју по кључ ним обе леж ји ма сво јих пред ста вљач ких ме ди ја би ла пред-
мет жу стре рас пра ве те о ре ти ча ра још од вре ме на Спар шо та и Пер кин са, филм ски 
те о ре ти ча ри су би ли да ле ко ма ње вољ ни да пре и спи ту ју им пли ка ци је ове спе ци фич-
не фло ску ле. Ипак је ова ква тврд ња очи глед но не и сти ни та, не за то што књи жев ни 
тек сто ви ни су за чи та ње, већ за то што се фил мо ви не обра ћа ју гле да о ци ма ис кљу чи-
во ви зу ел но. Они у нај ма њу ру ку ни су би ли ис кљу чи во ви зу ел ни бар се дам де сет пет 
го ди на – нај ве ћим де лом исто ри је фил ма. Фил мо ви су са по ја вом син хро ни зо ва ног 
зву ка, а мо жда чак и ра ни је, би ли ау дио-ви зу ел ни, не ви зу ел ни, у за ви сно сти од то га 
да ли су ко ри сти ли му зи ку или сли ке за по сти за ње ефе ка та. Кри ти ча ри ко ји и да ље 
од ба цу ју син хро ни зо ва ни звук као пу ки до да так ви зу ел ној осно ви фил ма за не ма ру ју 

13 Pa u li ne Kael, 5001 Nights at the Mo vi es (New York: Holt, Ri ne hart and Win ston, 1982), стр. 355.
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не ко ли ко ва жних по ја ва у исто ри ји фил ма. Фил мо ви по пут Гра ђа ни на Кеј на уве ли су 
есте ти ку ра ди ја за сно ва ну на зву ку у ки не ма то гра фи ју; иа ко ли шен спек та ку лар них 
ви зу ел них ефе ка та, филм ко ји је про сла вио Ор со на Вел са оства ру је са вр шен склад због 
кон ти ну и те та му зи ке об ли ко ва не ра ди ом. Са вре ме на ки не ма то гра фи ја се то ли ко 
пре кла па ла са те ле ви зи јом, ме ди јем чи је на ра ти ве углав ном по кре ће му зи ка, а не 
сли ка, да је Велс те ле ви зи ју на зи вао „илу стро ва ним ра ди ом“.14 У но ви јим стре мље-
њи ма ка ве ћој си нер ги ји, фил мо ви се ко мер ци ја ли зу ју уз по моћ сво је му зи ке као и 
обрат но.

Филм ска умет ност на кон пе ри о да не мог фил ма по ста ла је ау дио-ви зу ел ни ме ди јум 
ко ји је усло вљен ан га жо ва њем са мо два од пет чу ла гле да ла ца ко ја као да су до вољ-
на да би се ство рио сен зор ни омо тач це ло куп ног све та. Има ло би ви ше сми сла ка да 
би се филм де фи ни сао као нео л фак тор ни ме ди јум – тј. ме ди јум ко ји има тех но ло шки 
ка па ци тет да об је ди ни ми ри се, али то ипак не чи ни – а не као ви зу ел ни ме ди јум. Сва-
ко ко сум ња да са вре ме ни филм за ви си од сло же них ме ђу од но са ви зу ел не и ау ди тив-
не сти му ла ци је тре ба ло би да одр жи пре да ва ње о не мој ме ло дра ми чи ји ви зу ел ни 
за пис од гле да ла ца ко ји су у кул ту ро ло шком сми слу на ви кли на фи но ускла ђен низ 
ком би на ци ја зву ко ва и сли ка зах те ва прак се оно ли ко чуд не ко ли ко су прак се ту ма ча 
сан скри та. Ме ђу тим, фил мо ви она кви ка кве по зна је мо ни су са мо ау дио-ви зу ел ни 
ме ди ји, с об зи ром на то да се, као што Мак фар лан ка же, „ро ман осла ња на ис кљу чи во 
тек сту ал ни зна ков ни си стем, филм се у раз ли чи тим тре ну ци ма, а по не кад и исто вре-
ме но, осла ња на ви зу ел не, звуч не и тек сту ал не озна чи те ље“.15 Пре пе де сет го ди на, 
Ло ренс Оли ви је је при знао да у екра ни за ци ји Хен ри ја В и Ха мле та ни је био од го во ран 
са мо за пре тва ра ње Шек спи ро ве по е зи је у филм ске сли ке; он је та ко ђе био од го во ран 
за из во ђе ње по ет ских де ло ва због ко јих су гле да о ци и до ла зи ли у би о ско пе да би их 
чу ли, ре че ни це по пут „Би ти или не би ти“ и „Још јед ном у про дор, дра ги при ја те љи“. 
Да кле, фил мо ви се не мо гу по ре ди ти са књи жев ним тек сто ви ма на осно ву ви зу ел ног 
озна чи тељ ског си сте ма, јер је њи хов ствар ни озна чи тељ ски си стем, док ком би ну је 
сли ке и зву ко ве, а из о ста вља ин фор ма ци је ко је би пре о ста ла три чу ла мо гла да об ра-
де, мно го суп тил ни ји и сло же ни ји од ви зу ел не ико нич но сти.

Уме сто да ка же мо да су књи жев ни тек сто ви за чи та ње, а фил мо ви не, би ло би ис-
прав ни је да ка же мо да фил мо ви за ви се од утвр ђе них, не про мен љи вих ви зу ел них и 
тек сту ал них из вед би што ни је слу чај са књи жев ним тек сто ви ма.16 Ке ри Грант, Џејмс 
Стју арт, Џон Вејн, чак и Мер лин Мон ро су пре по зна тљи ви ка ко по свом ка рак те ри-
стич ном гла су та ко и по свом ка рак те ри стич ном из гле ду. Ово ни је ну жно до бра ствар. 
Док гле да ју филм ску вер зи ју Ва жно је зва ти се Ер нест, гле да о ци су при мо ра ни да 
слу ша ју епи гра ме Оска ра Вајл да тач но оним ре до сле дом ко јим их из во ђа чи из го ва-
ра ју, док чи та о ци ко ји чи та ју Вајл дов ко мад мо гу да их у ми сли ма пре ме шта ју и ме ња-

14 An dré Ba zin, Or son Wel les: A Cri ti cal Vi ew, Jo nat han Ro sen ba um, прев. (New York: Har per & Row, 1978), 
стр. 133.
15 McFar la ne, стр. 26.
16 У: Ma de in to Mo vi es: From Li te ra tu re to Film (New York: Holt, Ri ne hart and Win ston, 1985). Џејмс Ј. Мак-
ду гал, ко ји ско ро је ди ни ме ђу кри ти ча ри ма адап та ци ја уви ђа да „ода бир глу ма ца (...) знат но ути че 
на про цес адап ти ра ња“, по твр ђу је да је ода бир глу ма ца „ма ње ва жан за филм ски ме ди јум“ (6).
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ју ка ко год же ле. Јед на од че сто на во ђе них раз ли ка из ме ђу фил мо ва и по зо ри шних 
ко ма да је за пра во да уче ста ла, ин тер ак тив на при ро да драм ске из вед бе до зво ља ва 
из во ђа чи ма да при ла го ђа ва ју сво је на сту пе из но ћи у ноћ то ли ко да ни кад не ма мо 
јед ну исту из вед бу дра ме Сви до ла зе код Ри ка као што је то слу чај са јед ном истом 
из вед бом Ка за блан ке, бар док се не по ја ви но ва вер зи ја фил ма ко ја би мо гла да угро-
зи при мат ори ги на ла.

С об зи ром на то да фил мо ви за ви се од сце на ри ја ко ји исто та ко че сто за ви си од 
књи жев ног из во ра, они су за пра во дво стру ко пер фор ма тив ни. Глум ци и глу ми це пре-
тва ра ју у из вед бу на пи са ни сце на рио ко ји је сам по се би адап та ци ја пр во бит ног књи-
жев ног из во ра, с јед ном бит ном раз ли ком да је сце на рио текст ко ји се из во ди – текст 
ко ји зах те ва пре све га ту ма че ње од стра не из во ђа ча, а за тим и пу бли ке ка ко би био 
це ло вит – док књи жев ни текст зах те ва са мо ту ма че ње од стра не чи та ла ца.

4. Ро ма ни су бо љи од фил мо ва. Ов де сам на во дио ро ма не а не књи жев не тек сто ве 
из два раз ло га. Упо тре ба тер ми на „књи жев ни тек сто ви” би ла би упит на јер „књи жев-
ност” но си по ча сно бре ме, а „филм” не. Ка ко је тер мин „кла си чан филм“ да ле ко од 
то га да има исто зна че ње као „књи жев ни кла сик“, пи са ни тек сто ви се са ми по се би, 
за раз ли ку од фил мо ва, де ле у две за себ не ка те го ри је, а би ло ко ји филм ко ји је по ку-
шао да адап ти ра књи жев но де ло мо же је ди но да се на да да ће при па сти филм ској 
ка те го ри ји ко ја још увек ни је до би ла на зив. Иа ко су по зо ри шни кри ти ча ри увек ни по-
да шта ва ли из ве шта че ну при ро ду фил ма, ко ја ве чи то за мр за ва сва ки из вед бе ни текст 
уме сто да му до зво ља ва да се сва ко ве че по на вља, оп ште при хва ће на прет по став ка 
да су књи жев ни тек сто ви са др жај ни ји, суп тил ни ји или пре фи ње ни ји од филм ских 
тек сто ва углав ном се ве зу је за ро ма не. Ни је дан кри ти чар ко га по зна јем ни је твр дио 
да су крат ке при че бо ље од фил мо ва.

По сто ја ност пред ра су да у ко рист ро ма на а про тив фил мо ва не сум њи во је јед ним 
де лом усло вље на не мо гућ но шћу њи хо вог опо вр га ва ња. Иа ко је ве ћи ни гле да ла ца 
по треб но ма ње вре ме на да од гле да ју ве ћи ну ду го ме тра жних фил мо ва не го што им 
је по треб но да про чи та ју ве ћи ну ро ма на, фил мо ви, као што су мно ги кри ти ча ри одав-
но схва ти ли, мо гу да са др же исто оно ли ко им пре сив них де та ља ко ли ко и ро ма ни. 
Иа ко је ма ла ве ро ват но ћа да њи хо ви за пле ти бу ду сло же ни, они мо гу ја сни је да при-
ка жу би хеј ви о рал на свој ства и про прат не чи ње ни це, а то ком свог огра ни че ног тра-
ја ња мо гу и да зах те ва ју пом ни ју па жњу ши ре пу бли ке, прем да ће и да ље би ти ра зу-
мљи ви ма ње па жљи вим гле да о ци ма. Ста ра тврд ња да фил мо ви има ју ма ње ра зно ли-
ких ту ма че ња од ро ма на, јер је по сто ја ње њи хо ве исто ри је кри ти ке кра ће, по ста је, у 
сва ком слу ча ју, све ма ње ре ле вант на из го ди не у го ди ну, као што се и мно штво ко мен-
та ра на ин тер не ту у ве зи са Пет па рач ким при ча ма и Ме мен том свој ски тру ди да су-
стиг не сто го ди шњу пред ност ко ја је до при не ла да „Окре тај за врт ња“ по ста не кла сик 
ин тер пре та тив не ди ску си је.

С об зи ром на то да на пр ви по глед не по сто ји раз лог за што би ро ма ни тре ба ло да 
бу ду бо љи од фил мо ва, пи та ње ко је се на ме ће ни је за што је ова прет по став ка по гре-
шна већ за што та ко сто ич ки, прем да пре ћут но, ис тра ја ва. Уста ље не ре пре зен та тив не 
фор ме од у век су до че ки ва ле но ве про тив ни ке са не по ве ре њем ко је је пре ра ста ло у 
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не тр пе љи вост, на ро чи то ако је еко ном ска моћ у пи та њу, као што је то био слу чај са 
раз во јем ро ма на као уо би ча је ног на чи на за ба ве сред ње кла се у успо ну пре два ве ка. 
Та ко сно би зам ко ји за љу бље ни ци у опе ру га је пре ма по што ва о ци ма бро двеј ског мју-
зи кла про ве ја ва кроз сно би зам с ко јим љу би те љи Ро џер са и Ха мер стај на од ба цу ју 
њи хо ве филм ске ин кар на ци је. Та ко ђе, по сто ји мо гућ ност да је раз лог да је „не ка да 
мо жда по сто ја ла крат ка рас пра ва о чи ње ни ци да је по зо ри шна из вед ба Шек спи ра 
би ла да ле ко бо ља од филм ске ре про дук ци је” био про сто тај да су у ста ра ло ша вре-
ме на пре Оли ви јеа и Вел са фил мо ви би ли го ри од по зо ри шних ко ма да. Ме ђу тим, у 
овим про све ће ни јим вре ме ни ма, „филм са да зах те ва и вре ме и па жњу ка да го во ри мо 
о ре ла тив ној вред но сти и зна че њу фил мо ва и књи жев но сти“17 јер тврд ње упе ре не 
про тив фил ма узи ма ју у об зир „филм ка кав је не кад био“ у вре ме хо ли вуд ских мо гу ла, 
зве зда и не из ди фе рен ци ра не циљ не пу бли ке, а не „филм ка кав је са да“,18 у до ба ква-
зи не за ви сне про дук ци је и мар ке тин га ни ша. Чак су и са да, раз у ме се, фил мо ви ис кљу-
чи во ма сов ни ме ди јум ко ји зах те ва што је мо гу ће ши ру пу бли ку. Фил мо ви ма као што 
је Ти та ник не при да је се зна чај, јер по ку ша ва ју да пру же сва ко ме по не што – исто риј-
ску ре кон струк ци ју, еп ски за плет, кла сни су коб, мла да лач ку за љу бље ност, под ле 
не га тив це, нај са вре ме ни је ви зу ел не ефек те, раз би јен пор це лан – иа ко се и Шек спир 
ве ли ча из истог раз ло га. А филм је, раз у ме се, ме ди јум ко ји из и ску је ве ли ку ко ли чи ну 
ка пи та ла и пу бли ци те та да ње го ви пре ве ли ки не у спе си, за раз ли ку од не у спе лих ро-
ма на ко ји то ну у бла же ни за бо рав, по ста ну са ми по се би не га тив ни ме диј ски до га ђа-
ји. Ка ко би ме ди јум ко ји је ство рио Вра та ра ја, Иштар и Ма ма и та та спа са ва ју свет 
уоп ште мо гао да се так ми чи са бо га том тра ди ци јом ро ма на, са огром ном ве ћи ном 
чи ји су пред став ни ци одав но из бле де ли из се ћа ња? Ипак, ако оста ви мо ове пред ра-
су де по стра ни, по сто ји још јед на крај ње по гре шна прет по став ка ко ја се мо ра по дроб-
ни је ис тра жи ти.

5. Ро ма ни се ба ве кон цеп ти ма, фил мо ви пер цеп ти ма. Ови тер ми ни по ти чу од Блу-
сто у но вог по ја шње ња да „та мо где по крет ну сли ку до би ја мо не по сред ним опа жа њем, 
је зик се мо ра про пу сти ти кроз си то кон цеп ту ал ног по и ма ња. А кон цеп ту ал ни про цес, 
иа ко се ве зу је и че сто узи ма као по ла зна тач ка за пер цепт, пред ста вља дру га чи ји вид 
ис ку ства, дру га чи ји на чин по и ма ња уни вер зу ма.“19 Ова кво по ја шње ње се са мо по 
се би чи ни не у пит ним. На при мер, сви ви зу ел ни озна чи те љи ко је фил мо ви ко ри сте за 
псе, укљу чу ју ћи мно го раз ли чи тих озна чи те ља као што су Рин Тин Тин, Ле си и Хаклбе-
ри, пре су ико нич ни не го ин дек сни, по пут ре чи пас, кер и џу ке ла. Ау ди тив ни озна чи-
те љи ко је фил мо ви ко ри сте за псе – ла ја ње, цви ље ње, ре жа ње – то ли ко су очи глед но 
ико нич ни да ве ћи на гле да ла ца не пра ви раз ли ку из ме ђу ових сни мље них зву ко ва и 
њи хо вих из во ра. За блу де се по ја вљу ју са мо он да ка да је кон цеп ту ал но де фи ни са но 
та ко да је у су прот но сти са пер цеп тив ним, као ис кљу чи во свој ство по зо ри шних тек-

17 Ti mothy Cor ri gan, Film and Li te ra tu re: An In tro duc tion and Re a der (Up per Sad dle Ri ver, N. J.: Pren ti ce 
Hall, 1999), стр. 3.
18 Joy Go uld Boyum, Do u ble Ex po su re: Fic tion in to Film (New York: New Ame ri can Li brary, 1985), стр. 21.
19 Ge or ge Blu e sto ne, No vels in to Film (1957; ре и зда ње, Ber ke ley and Los An ge les: Uni ver sity of Ca li for-
nia Press, 1971), стр. 20.
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сто ва, док су за до вољ ства ко ја фил мо ви пру жа ју сво јим гле да о ци ма де фи ни са на та ко 
да да ју пред ност пер цеп тив ном.

Ова кве ко ра ке су че сто пред у зи ма ли и он то ло зи и апо ло ге те фил мо ва. Пре пу шта-
ју ћи по јам „кон цеп ту ал ног про це са“20 чи та о ци ма про зе, на при мер, Џе ралд Маст 
очи то прет по ста вља да је вид ком пе тен ци је ко ја је нео п ход на да би на ра тив ни филм 
имао сми сла не кон цеп ту ал на и да фил мо фи ли гле да ју фил мо ве ис кљу чи во због ки-
не сте зиј ских сли ка, а не због њи хо вих кон цеп ту ал них им пли ка ци ја. Али ова тврд ња 
за не ма ру је чи ње ни цу да су прак тич но сви фил мо ви ко ји се при ка зу ју у свр ху за ба ве 
про зни на ра ти ви ко ји ства ра ју не са мо ви зу ел не за ко ни то сти већ и ау ди тив не, на ра-
тив не, про зне за ко ни то сти и ре то рич ке фи гу ре. Ту ма че ње и укљу чи ва ње ових за ко-
ни то сти у са мо је дан озна чи тељ ски си стем да тог фил ма за пра во зах те ва исто то ли ко 
кон цеп ту ал не ини ци ја ти ве и агил но сти ко ли ко и ту ма че ње тек сту ал ног (и на ра тив ног 
и про зног и фи гу ра тив ног) озна чи тељ ског си сте ма да тог ро ма на. Сли ке су мо жда 
пер цеп ти, али про зни на ра ти ви ко ји све срд но при вла че гле да о це у би о ско пе то ни су.

Филм ске сли ке ни су ни не у трал не ни бе за зле не као што то Блу сто ун и Маст прет-
по ста вља ју. У Бу дућ но сти ро ма на (1956), Ален Роб Гри је је по ре дио ро ма не и њи хо ве 
филм ске адап та ци је твр де ћи да

у ро ма ну ко ји се адап ти ра, пред ме ти и по кре ти ко ји чи не са му осно ву за пле та пот-
пу но су не ста ли, оста вља ју ћи за со бом је ди но сво ја зна че ња: пра зна сто ли ца по ста ла 
је пу ко од су ство или иш че ки ва ње, ру ка на ра ме ну по ста ла је знак бла го на кло но сти, ре-
шет ке на про зо ру по ста ле су пу ка не мо гућ ност од ла ска... Ме ђу тим, у фил му гле да лац 
ви ди сто ли цу, по крет ру ке, из глед ре ше та ка. Оно што они озна ча ва ју је очи глед но, али 
уме сто да оку пи ра ју на шу па жњу, они по ста ју не што при до да то, чак не што су ви шно... 
јер оно што нас до ти че... је сам по крет... ка ко ме је филм из не на да (и не хо тич но) по но во 
усме рио сво ју ствар ност.21

Али у да на шње вре ме би ло би не мо гу ће одр жа ти ова кве раз ли ке не са мо у по гле-
ду ро ма на ка кав је онај Роб Гри јеа, ко ји те жи да по но во вра ти „ствар ност“ пред ме ти-
ма и по кре ти ма кроз осу је ћи ва ње сва ког ко нач ног при ка за зна че ња, већ и у по гле ду 
ди ги та ли зо ва них ди но са у ру са у Пар ку из до ба ју ре и не ве ро ват них акро ба ци ја у Спај-
дер ме ну и Су ви шном из ве шта ју, што не за ви се од свог од но са с по сто је ћом фи зич ком 
ствар но шћу ко ју по гре шно им пли ци ра ју већ од ства ра ња ефек та ствар но сти, ко ји је 
вар љив ко ли ко и Роб Гри је о ва пра зна сто ли ца.

Иа ко „су прот ста вља ње ’кон цеп та’ ’пер цеп ту’“, као што је Џејмс Гри фит ис ти цао, 
„пру жа кри тич ку по сто ја ност и оне мо гу ћа ва да љу ди ску си ју“,22 ди хо то ми ја се по ка-
за ла оту жно не про мен љи вом. Бра јан Мак фар лан се, у нај оп шир ни јој но ви јој сту ди ји 
адап та ци ја, сла же са Блу сто у ном у ве зи с тврд њом да „тек сту ал но обе леж је са сво јом 
ни ском ико нич но шћу и ви со ком сим бо лич ком функ ци јом деј ству је кон цеп ту ал но, док 
филм ско обе леж је са сво јом ви со ком ико нич но шћу и не по у зда ном сим бо лич ком 

20 Ge rald Mast, Film/Ci ne ma/Mo vie: A The ory of Ex pe ri en ce (New York: Har per & Row, 1977), стр. 64.
21 Alain Rob be-Gril let, For a New No vel: Es says on Fic tion, Ric hard Ho ward, prev. (New York: Gro ve, 1965), 
стр. 20.
22 Grif th, стр. 229, 230.
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функ ци јом деј ству је ди рект но, чул но, пер цеп ту ал но.“23 За кљу чак ко ји Мак фар лан из-
во ди из ова кве опреч но сти ука зу је на то да сту ди је адап та ци је не би тре ба ло да се 
за до во ље „им пре си о ни стич ким“ по ре ђе њи ма ко ја ис ти чу на вод ну не мо гућ ност фил-
мо ва „да про на ђу за до во ља ва ју ће ви зу ел не при ка зе кључ них тек сту ал них обе леж ја,“ 
већ би тре ба ло да „раз мо тре у ко јој ме ри је ре жи сер усво јио ви зу ел не пред ло ге из 
ро ма на у сво јим при ка зи ма кључ них тек сту ал них обе леж ја – и ка ко ви зу ел ни при каз 
ути че на не чи је ‘чи та ње’ филм ског тек ста“.24 Мак фар лан на ста вља са тврд њом да на 
не ко ли ко кључ них ме ста у Ве ли ким оче ки ва њи ма из 1946. го ди не, Деј вид Лин успе ва 
не са мо да до ча ра бо ју Пи по вог на ра тив ног гла са у пр вом ли цу, већ и да учвр сти сим-
бо лич ке функ ци је уну тар ре а ли стич ког ми зан сце на, уме сто да их на ме ће нор ма ма. 
Ко нач ни ре зул тат је да „ми се чи ни да се ствар но зна че ње до га ђа ја пре та па у сим бо-
лич ко... Сим бо лич ко је у за ви сно сти од ми зан сце на не рас ки ди во утка но у ре а ли стич ку 
тек сту ру.“25 Мак фар лан ипак при зна је да „као не ко ко вр ло до бро по зна је филм, те шко ми 
је да по у зда но ка жем ко ли ко је по сле са мо јед ног или пр вог гле да ња гле да лац све стан 
сим бо лич ких функ ци ја ко је са да при ме ћу јем“26 у Ма гви чо вом ко пр ца њу у бла ту, Џе-
ге ро вом на ги ња њу над Пи пом и Есте лом као и олуј ном ноћ ном не бу ко је на ја вљу је 
Ма гви чов по вра так. Би ло би ис прав ни је да ка же мо да је раз ли ка из ме ђу пер цеп та и 
кон цеп та у спо соб но сти по нов ног чи та ња и из ра зи то ана ли тич ком на чи ну по нов ног 
чи та ња што ни је слу чај са раз ли ком из ме ђу фил мо ва ко ји се че сто опи ру све уче ста-
ли јим до ка зи ма да се гле да ју са мо јед ном, док ро ма ни за ко је се сма тра да се без број 
пу та чи та ју, са сва ким но вим чи та њем, све ви ше за ме њу ју пер цеп те кон цеп ти ма.

6. Ро ма ни у од но су на фил мо ве ства ра ју сло же ни је ли ко ве јер пру жа ју не по сред ни ји 
и пот пу ни ји увид у пси хо ло шка ста ња ли ко ва. На рав но да је мо гућ ност да се у пот пу-
но сти уђе у умо ве про зних ли ко ва јед на од ча ри, али и јед на од основ них од ли ка, 
про зе – је ди ног ме ди ју ма чи ја не пи са на пра ви ла до зво ља ва ју ре че ни це у тре ћем 
ли цу ко је по чи њу са „ми сли ла је“ – што у ова квим окол но сти ма фил мо ви ма за пра во 
оте жа ва над ме та ње са ро ма ни ма. Ме ђу тим, под јед на ко је те шко и за дру ге ме ди је 
чи ји су се при ка зи сло же них ли ко ва већ уста ли ли. С об зи ром на то да је за ве ћи ну 
ро ма на по треб но ви ше од два са та да би се про чи та ли, ра зу мљи во је што ро ма ни 
има ју ви ше про сто ра за раз ви ја ње ли ко ва ко ји се вре ме ном ме ња ју. С дру ге стра не, 
ни кад ни сам на и шао на тврд њу да ду гач ки ро ма ни ства ра ју увер љи ви је ли ко ве од 
кра ћих ро ма на или чак крат ких при ча. Оштра кри ти ка на ра чун са же то сти из гле да да 
за да је му ке са мо фил мо ви ма.

Ни тврд ња да су ли ко ви у фил му огра ни че ни сво јом не мо гућ но шћу да не спу та но 
из ра зе ми сли не под ле же пре и спи ти ва њу. Ка да Блу сто ун ка же да „филм ко ји се ба ви 
са мо про стор ним окви ри ма не мо же да при ка же ми са о ни про цес, јер оног тре нут ка 
ка да се ми сао екс тер на ли зу је, она пре ста је да бу де ми сао“,27 ње го во по ја шње ње се 

23 McFar la ne, стр. 26–27.
24 Исто, стр. 27.
25 Исто, стр. 132.
26 Исто.
27 Blu e sto ne, стр. 47–48.
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од но си и на дра му и на филм. Ипак, ни ко не про пи ту је спо соб ност драм ских пи са ца од 
Еу ри пи да па све до Че хо ва да ства ра ју сло же не ли ко ве. Тач но је, раз у ме се, да Шек спи-
ру ње го ва дра ма тур ги ја омо гу ћа ва мо но ло ге, а осим то га олак ша ва и дра ма ти за ци ју 
ми са о ног про це са, иа ко су Ха мле то ве ми сли и да ље са свим екс тер на ли зо ва не. За кљу-
чак ко ји се на ме ће не под ра зу ме ва да екс тер на ли зо ва на ми сао ви ше ни је ми сао, већ 
да се осе ћај за до вољ ства ко ји пру жа ју мно ги не про зни ме ди ји у ве ли кој ме ри за сни ва 
на по зи ву ко ји упу ћу ју гле да о ци ма да на осно ву го во ра и по на ша ња за кљу че о че му 
ли ко ви раз ми шља ју и да ми са о ни про це си ко ји из то га про из и ла зе мо гу исто та ко да 
бу ду суп тил ни и ду бо ко ум ни као и ми са о ни про це си ко ји се отво ре но при ка зу ју.

Ова по след ња те за за слу жу је ви ше па жње. Ро ма ни, по зо ри шни ко ма ди и фил мо ви 
те шко да мо гу се би да до пу сте из о ста вља ње мно гих де та ља из дис кур са. Вол фганг Изер 
је, на зи ва ју ћи ова из о ста вља ња „пра зни на ма“ или „про пу сти ма“, де таљ но ис тра жи вао 
про це се ко ји ма се чи та о ци охра бру ју да уче ству ју, сло бо да ко ју има ју у ода би ру ал тер-
на тив них мо гућ но сти, али и огра ни че ња те сло бо де ко ја де фи ни ше „про пуст“ као „по-
пу ња ва ње пра зни не ис кљу чи во соп стве ним про јек ци ја ма“.28 Оно што Изер не узи ма у 
об зир је нео п ход ност пра зни на, не као не ми нов не по сле ди це не до вр ше но сти да те 
при че, већ као узро ка ње не при влач но сти. Упра во је за да так про зних на ра ти ва да ство ре 
окви ре где се гле да о ци по зи ва ју да уче ству ју у то ме ка ко се ли ко ви осе ћа ју или шта пла-
ни ра ју, ка ко се при ча раз ви ја, шта од ре ђе не по је ди но сти пред ста вља ју и ка ко ће све на 
кра ју из гле да ти. Ова кви за кључ ци су ре зул тат истог оног крај ње зна лач ког на га ђа ња 
ко јим се из во ди кон цепт из пер цеп та. Ти за кључ ци ујед но пру жа ју и осе ћај бли ско сти 
са про зним ли ко ви ма што их чи ни упе ча тљи ви јим у од но су на ствар не љу де, али и уве-
ре ње да про зни окви ри ка кве по зна је мо чи не свет при лич но ко хе рент ни јим у по ре ђе-
њу са спо ља шњим све том. За ро ма не, по зо ри шне ко ма де и фил мо ве мо же се па ра док-
сал но ре ћи да при ка зу ју сво је пра зни не на на чин да за ви се од осе ћа ја за до вољ ства 
ко ји пру жа ју гле да о ци ма док их опа жа ју и на сто је да не ке од њих по пу не а не ке не.29

Зна чај ова квог по зи ва упу ће ног гле да о ци ма огле да се у чи ње ни ци да све га не ко-
ли ци на фил мо фи ла чи та сце на ри је из за до вољ ства – не за то што сце на ри ји не ма ју 
пра зни не (они су да ле ко ма ње пре ци зни у по гле ду де та ља од књи жев них тек сто ва на 
ко ји ма се за сни ва ју али и од фил мо ва ко ји су за сно ва ни на њи ма), већ за то што су 
њи хо ве пра зни не за ми шље не та ко да их са свим по пу не глум ци и филм ска еки па уме-
сто да по зи ва ју обич не гле да о це на ак тив но уче шће. Јед но од нај пот це ње ни јих Шек-
спи ро вих уме ћа са сто ји се упра во у то ме да оно што ге не ра ци је чи та ла ца ње го вих 
по зо ри шних ко ма да ду бо ко по шту ју ни су ни шта дру го до из вед бе ни тек сто ви за чи ји 
се тек сту ал ни ква ли тет ис по ста вља да има не у по ре ди во са др жај ни је уте ме ље ње у 
ствар но сти од оног ко ји је имао ије дан сце на рио до са да.

Ро ма ни и фил мо ви, ка да го во ри мо о два нај че шће упо ре ђи ва на ме ди ја, углав ном 
за ви се од сво је учин ко ви то сти у окви ру раз ли чи тих вр ста пра зни на. Из тог раз ло га, 

28 Wol fgang Iser, The Act of Re a ding: A The ory of Aest he tic Re spon se (Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity 
Press, 1978), стр. 167.
29 Бо јам иде то ли ко да ле ко да твр ди да с об зи ром на то да чи та о ци не мо гу да чи та ју ро ма не а да 
их не ви зу а ли зу ју као што је то слу чај са фил мо ви ма, они „не ми нов но оче ку ју да (...) филм ко ји се 
при ка зу је на екра ну бу де исто ве тан фил му (...) ко ји су за ми сли ли“ (60).
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ро ма ни Џејн Остин, на при мер, иа ко из у зет но пре ци зни у от кри ва њу ми сли сва ке 
сво је глав не ју на ки ње, огра ни ча ва ју се на са мо јед ну та кву ју на ки њу у ро ма ну, док 
филм ске адап та ци је ње них ро ма на углав ном сма њу ју јаз из ме ђу бли ско сти ко ју гле-
да о ци осе ћа ју пре ма глав ним ју на ки ња ма и из ве сног не до стат ка бли ско сти ко ју осе-
ћа ју пре ма дру гим ли ко ви ма. Лео Бро ди твр ди да је „из о ста вља ње у са мој при ро ди 
филм ских ли ко ва... Филм ски ли ко ви до би ја ју на сло же но сти ис ти ца њем свог мањ ка вог 
зна ња, про ми шље ним по и гра ва њем са огра ни че њи ма ко ја им фи зич ки, спо ља шњи 
ме ди јум на ме ће“.30 Ме ђу тим, Сем Спејд и ње го во за бри ња ва ју ће не чит ко са ви ја ње 
ци га ре те у Ха ме то вом ро ма ну не ис кљу чу је мо гућ ност да при ро да свих ли ко ва ле жи 
у мањ ка во сти и из о ста вља њу – да су ли ко ви по де фи ни ци ји по ја ве чи је пра зни не до-
зво ља ва ју чи та о ци ма или гле да о ци ма да за ми шља ју жи вот ко ји де лу је жи во пи сни је, 
ре а ли стич ни је и сло же ни је од њи хо вих екс пли цит но при ка за них ми сли и по сту па ка. 
У нај ма њу ру ку, то не зна чи да су ро ма ни или фил мо ви осу ђе ни на од ре ђе ну вр сту 
пра зни на ко је су свој стве не њи хо вим ме ди ји ма или да је јед на вр ста пра зни не бо ља 
од дру ге. Оно чи ме се ме ри успех да тог де ла ни је ре ше ност да се об у зда ју или при ка-
жу ми сли ли ко ва већ је то суп тил ност, зре лост и за о кру же ност обра сца по на ша ња 
ко је про из и ла зи из при ка за них или из ве де них ми сли и по сту па ка. Ово ни су кри те ри-
ју ми на ко је би би ло ко ји ме ди јум по ла гао пра во.

7. Ви зу ел ни де та љи фил ма пре о ку пи ра ју па жњу гле да ла ца. Ве ро ват но за пре па ште-
ни што је те ле ви зи ја угу ши ла на ви ку чи та ња ро ма на код ге не ра ци је сту де на та ко ји ма 
не до ста је стр пље ња да би раз у ме ли пси хо ло шку про зу или да би пра ти ли по сте пе ни 
раз вој до га ђа ја, кри ти ча ри по пут Мак фар ла на обич но су до но си ли уоп ште не за кључ-
ке да „због сво је ви со ке ико нич но сти, филм не оста вља про сто ра за има ги на тив ни 
про цес ко ји је нео п хо дан за чи та о ца и ње го ву ви зу а ли за ци ју оно га што чи та“.31 Ова ква 
прет по став ка успе ва да на за ба ван на чин из о кре не прет по став ку да спо соб ност ро-
ма на да ди рект но при ка же про цес раз ми шља ња чи ни ли ко ве по тен ци јал но ду бо ко-
ум ни јим и жи во пи сни јим од филм ских ли ко ва док исто вре ме но на зи ва фил мо ве ин-
фе ри ор ни јим. За пра во, тврд ња че сто усме ре на про тив пре ве ли ког бро ја де та ља у 
фил му има ла би ви ше сми сла ка да би би ла упе ре на про тив ро ма но пи са ца као што је 
Хен ри Џејмс, с об зи ром на то да су по је ди но сти ко је фил мо ви мо ра ју да при ка жу – из-
глед со фе на ко јој љу бав ни ци се де, раз мак из ме ђу њих, бо ја та пе те иза њих – че сто 
не ва жне, док су ми сли ко је им про ла зе кроз гла ву, а ко је ро ма ни при ка зу ју са ве ћом 
пре ци зно шћу од фил мо ва, од пре суд ног зна ча ја.

Упр кос овој ло гич кој кон тра дик ци ји, тврд ња усме ре на про тив пре ве ли ког бро ја 
де та ља у фил му у ве ли кој ме ри се по кла па са тврд њом усме ре ном про тив не до стат ка 
ди рект ног уви да у про цес раз ми шља ња ли ко ва. Глав ни про блем у оба слу ча ја пред-
ста вља то што фил мо ви ни су у ста њу да до ча ра ју је дин стве на обе леж ја по зо ри шних 
тек сто ва а да их не из ме не, ума ње или на не ки дру ги на чин из не ве ре. Из тог раз ло га, 
Мак фар лан ис ти че не мо гућ ност да се Ди кен со ви опи си вер но при ка жу на екра ну 

30 Leo Braudy, The World in a Fra me: What We See in Films (Gar den City: An chor/Do u ble day, 1976), стр. 184.
31 McFar la ne, стр. 27.
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упр кос њи хо вом очи глед ном бо гат ству ви зу ел них де та ља по пут Пи по вог пр вог опи-
са Ве ми ка као

су во ња вог чо ве ка, сит ног ра ста, че твр та стог др ве на стог ли ца ко је је из гле да ло као 
да је не спрет но ис кле са но ту пим дле том. На ли цу је би ло не ко ли ко ру пи ца ко је би мо жда 
би ле сме јаљ ке да је ма те ри јал у ко ји су уре за не фи ни ји, а дле то оштри је; но, ова ко су 
би ле обич не за ре зо ти не. Дле то је на три или че ти ри ме ста по ку ша ло да улеп ша ли це 
око ње го вог но са, али без успе ха – оста ли су са мо тра го ви тих по ку ша ја.32

Мак фар лан ве што при ме ћу је да ова кав део тек ста, ко ји „мо жда из гле да као жи во-
пи сни ви зу ел ни по зив за ре жи се ра“, за пра во „ма ло пру жа у сми слу ствар них фи зич ких 
де та ља, а мно го у сми слу чи сто из вед бе них мо гућ но сти за по сти за ње осе ћа ја гро те-
ске“.33 За блу да се на ла зи у две прет по став ке о при ро ди про зних опи са, од ко јих јед ну 
сам Мак фар лан де ли мич но уви ђа. Ка да Ди кенс опи су је Ве ми ко во ли це као ис кле са но 
из др ве та или ка да опи су је Скру џо ву ку ћу у Бо жић ној при чи као „низ мрач них со ба, у 
за ба че ном де лу огром ног дво ри шта, где се то ли ко ма ло ства ри де ша ва ло, да би се 
је два мо гло и за ми сли ти да је то не кад би ла но ва ку ћа ко ја се са кри ла ме ђу дру гим 
ку ћа ма, а за тим за бо ра ви ла да се вра ти“,34 ње гов опис се ви ше осла ња на има ги на тив-
не иде је и рит мич ки сти ли зо ва ну ре то ри ку не го на не ка кав скуп сли ка. Ни је за да так 
чи та о ца да ова кве де ло ве тек ста пре тва ра у ви зу ел но оства ре не или на ра ти зо ва не 
опи се Ве ми ко вог ли ца ис под дле та (ко ли ко је ши ро ко дле то и ко ли ко је про цес тра јао?) 
или Скру џо ве ку ће ко ја се скри ва ме ђу дру гим ку ћа ма (ко ли ко има дру гих ку ћа? да ли 
је Скру џо ва ку ћа нај ма ња? ко ли ко су је дру ге ку ће тра жи ле пре не го што су од у ста ле?) 
већ да ужи ва у њи ма као кон цеп ти ма ко ји су при јат ни и за око и за ухо. Не ве ро ват но 
жи во пи сни ви зу ел ни окви ри фил ма не спу та ва ју има ги на ци ју гле да ла ца, јер има ги-
на ци ја, ка ко Чат ман ис ти че, не мо же оправ да но да бу де све де на на „опи си ва ње“.35

Још ве ћа за блу да, ко ју Мак фар лан не спо ми ње, је сте прет по став ка да би за филм-
ску адап та ци ју би ло бо ље да је Ди кенс де таљ ни је опи сао Ве ми ко ву ви зу ел ну ствар-
ност, јер што ма ње пра зни на ро ма но пи сац оста вља, оне се лак ше по пу ња ва ју и не 
до ла зи до гре ша ка.36 Та ко гле да но, би ло би бе сми сле но по ку ша ва ти адап та ци ју ро манâ 
Џејн Остин у филм, јер је њи хо ва ви зу ел на струк ту ра то ли ко сла ба да су при ре ђи ва чи 

32 Char les Dic kens, Gre at Ex pec ta ti ons (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1953), стр. 161.
33 McFar la ne, стр. 133.
34 Dic kens, Christ mas No vels (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1954), стр. 14.
35 Chat man, Co ming to Terms, стр. 162.
36 Упор. Чат ман: „Глав ни про блем за филм ске при ре ђи ва че пред ста вља ме ња ње на ра тив них обе-
леж ја ко ја се ла ко при ла го ђа ва ју је зи ку али те шко ме ди ју му ко ји функ ци о ни ше у ’ствар ном вре-
ме ну’ и ко ји је сам по се би усред сре ђен на по вр шан при каз ства ри“ (Co ming to Terms, 162). За блу да 
се не на ла зи са мо у екс пли цит но при ка за ној есен ци ја ли стич кој прет по став ци да се филм „сам по 
се би усред сре ђу је“ већ и у прет по став ци ко ја под ра зу ме ва да се на ве де ни на ра ти ви у окви ру 
би ло ког ме ди ју ма усред сре ђу ју на ко ри шће ње обе леж ја ко ја се „ла ко при ла го ђа ва ју” том ме ди-
ју му, од ба цу ју ћи не ка од тих обе леж ја као „про бле ма тич не“. Из тог раз ло га, Чат ман, иа ко и да ље 
не ги ра на ра ци ју, при ме ћу је да су „исто риј ски гле да но, нај бо љи филм ски ре жи се ри ви ше во ле ли 
ис кљу чи во ви зу ел на ре ше ња“ од про бле ма тич не на ра ци је (163).
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при мо ра ни да се осла ња ју на спо ред на исто риј ска де ша ва ња ка ко би обу кли све ли-
ко ве и опре ми ли њи хо ве со бе на ме шта јем. Ро ма ни Ости но ве би ли би при клад ни ји за 
ра дио, јер би ра дио ис та као ње ну суп тил ност кроз раз ли чи те гла со ве ли ко ва, без 
при ка зи ва ња не ва жних ви зу ел них де та ља. Али чак и нај и стак ну ти ји филм ски при ре-
ђи ва чи обич но не раз ма тра ју ова кве пра зни не са стреп њом већ са осе ћа јем да мо гу 
да при ка жу сво је соп стве не иде је, јер прет по ста вља ју да ће се фил мо ви раз ли ко ва ти 
од из во ра на без број на чи на, а при том же ле и да ства ра ју но ве иде је кад год им дис-
курс ро ма на до зво ља ва да то и учи не. Као што су пра зни не по кре тач на ра тив ног 
то ка за гле да о це, оне су и умет нич ка сло бо да за ону вр сту ре жи сер ске ин вен тив но сти 
ко ја да је пред ност адап та ци ја ма а не јед но лич ним тран скрип ци ја ма. Чак и спо ми ња-
ње ин вен тив но сти ис так ну тих при ре ђи ва ча ипак под ра зу ме ва још јед ну за блу ду.

8. Вер ност је нај по де сни ји кри те ри јум за про у ча ва ње адап та ци ја. Мак фар ла но во 
упор но при ка зи ва ње „ста ња ко је се гра ни чи са оп сед ну то шћу про бле мом вер но сти“ 
што од са мог по чет ка „огра ни ча ва и ста вља у за пе ћак“ сту ди је адап та ци је, ису ви ше 
је де таљ но.37 Вер ност из вор ном тек сту – без об зи ра да ли се на то гле да као на успех 
да се до ча ра ју од ре ђе на тек сту ал на обе леж ја или оп шти ути сци – пред ста вља крај ње 
по гре шно ме ри ло вред но сти да те адап та ци је, јер је нео ствар љи во, не по жељ но и 
тео рет ски из во дљи во је ди но у три ви јал ном сми слу. По пут пре во да на дру ги је зик, у 
адап та ци ја ма ће увек до ла зи ти до из ра жа ја су пер и ор ност из во ра, јер ка кве год да су 
њи хо ве мањ ка во сти, из вор ни тек сто ви са ми по се би би ће увек бо љи. Чак и ка да су 
адап та ци је ри меј ко ви у окви ру истог ме ди ју ма, њи хо ви нај рев но сни ји по ку ша ји да 
вер но при ка жу ори ги нал от кри ће њи хо ве раз ли ке, а са мим тим и њи хо ву ин фе ри ор-
ност – про сто ре че но – иде ја ко ја је на ро чи то ис так ну та у кри тич ком освр ту на Га са 
Ван Са на и ње гов по уч ни ри мејк Хич ко ко вог Пси ха из 1998. го ди не. Ван Са нов филм 
је под ста као кри ти ча ре ши ром зе мље да не го ду ју не са мо за то што су Винс Вон и Ен 
Хејч би ли не а де кват не за ме не за Ен то ни ја Пер кин са и Џе нет Ли већ и за то што се пре-
ви де ла чи ње ни ца да је Џу ли ја на Мур би ла бо ља глу ми ца од Ве ре Мајлс, јер је ње на 
из вед ба би ла дру га чи ја, а сва ко од сту па ње од Хич ко ко вог тек ста, иа ко се Ван Сан оба-
ве зао да ће се при др жа ва ти сва ке ре пли ке, сва ког ка дра, би ло је са мо по се би из да ја. 
Је ди ни ри мејк ко ји би био пот пу но ве ран пр во бит ном тек сту би ло би ре и зда ње тог 
тек ста. Али као што Мак фар лан уоп ште но на во ди у свом ту ма че њу Мар ти на Скор се зеа 
и ње го вог Рта стра ха (1991) као ри меј ка и освр та на вер зи ју Џ. Ли Томп со на из 1961. 
го ди не, чак и ре и зда ње пр во бит ног фил ма мо же да оста ви пот пу но дру га чи ји ути сак 
на гле да о це на ко је су у по след њих три де сет го ди на ути ца ле про ме не дру штве них 
нор ми, дру штве ног пре сти жа, по ро дич них вред но сти и са мо цен зу ре филм ске ин ду-
стри је.38

Узи ма ју ћи у об зир нео др жи вост вер но сти као кри те ри ју ма за ис тра жи ва ње адап-
та ци ја, по ста вља се пи та ње за што се она та ко гр че ви то др жи сту ди ја адап та ци ја. Чи ни 
се да су нај ве ро ват ни ји раз ло зи за то ма ње те о рет ски не го ин сти ту ци о нал ни. Прет-

37 McFar la ne, стр. 194.
38 Вид. McFar la ne, стр. 187–93.
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по став ка вер но сти за и ста пред ста вља да ва ње пред но сти, пре и мућ ства кла сич ним 
тек сто ви ма над мо дер ним ко ји ће нај ве ро ват ни је иза зва ти по до зре ње упра во код 
оних про фе со ра ко ји су за вр ши ли књи жев не сту ди је – на при мер, шек спи ро ло зи који 
др же пре да ва ња о „Шек спи ру на фил му“ или ко ри сте Ха мле та Ке не та Бра не и Ме ла 
Гиб со на као анал ге ти ке у учи о ни ци – а ко ји ће се по свој при ли ци за ин те ре со ва ти за 
адап та ци је.39 Све док бар но ве сту ди је но ве ли за ци ја адап ти ра них на осно ву филм ских 
ори ги на ла не по ста ну пу но прав на на уч на ди сци пли на, вред но ва ње вер но сти сво ди-
ће се на ва ло ри за ци ју књи жев но сти као та кве, без об зи ра на бун тов нич ки иза зов 
филм ских сту ди ја. А те о рет ска оскуд ност вер но сти као ме ри ла вред но сти, ко је из и-
ску је ана ли тич ка пи та ња ко ја мо гу да уне су по мет њу ме ђу дру гим ме то да ма, не пред-
ста вља ка мен спо ти ца ња за кри ти ча ре ко ји су ио на ко по до зри ви пре ма те о ри ји.

Ме ђу тим, ова ква об ја шње ња још увек не про пи ту ју оп шту прет по став ку да је глав ни 
за да так кри ти ча ра ко ји се ба ве филм ским адап та ци ја ма да их оце њу ју на осно ву њи хо-
вих из во р них тек сто ва или соп стве них вред но сти. Осо бе ност ова кве прет по став ке 
те шко да се мо же пре на гла си ти. Оце њи ва ње вр ло ла ко мо же да по ста не „је дан од нај-
и стак ну ти јих, кључ них, те о рет ски зна чај них и праг ма тич ки не за о би ла зних про бле ма“ 
у кри ти ци.40 Ипак, са ма те жња сту ди ја фил ма, још от ка да су се уни вер зи те ти по че ли 
ба ви ти њи ма пре три де сет го ди на, би ла је да се уда ље од оце њи ва ња као кри тич ког 
кон цеп та – осим у обла сти сту ди ја адап та ци је. Са ли ста де сет нај бо ље ран ги ра них фил-
мо ва ко ји су то ли ко слу ђи ва ли чи та о це ча со пи са Sight and So und у пе ри о ду пре не го 
што су филм ске сту ди је по ста ле део ака дем ских кру го ва са да су не ста ли на сло ви го ди-
шњих пре гле да но вин ских ре цен зе на та и Аме рич ког филм ског ин сти ту та, да ју ћи та ко 
сло бо ду филм ским те о ре ти ча ри ма да се усред сре де на ана ли тич ке и те о рет ске про-
бле ме. Је ди но сту ди је адап та ци је, без об зи ра на то да ли ко ри сте из вор ни текст као 
ме ри ло вред но сти или не, бе со муч но про пи ту ју да ли се да ти филм мо же ис ко ри сти-
ти као увод, пред у слов или за ме на уме сто да про пи ту ју ка ко филм функ ци о ни ше.

9. Из вор ни тек сто ви су ау тен тич ни ји од адап та ци ја. Глав ни раз лог за што се сту-
ди је адап та ци је мах ни то ба ве вер но шћу као кри те ри ју мом оце њи ва ња је сте то што 
адап та ци је по ста вља ју пи та ња о при ро ди ау тор ства на ко ја би би ло те шко да ти од го-
вор да не ма бе де ма вер но сти. Мно го је лак ше од ба ци ти адап та ци је као пот пу но не-
ра зу мљи ве ау то мат ске ре про дук ци је из вор них умет нич ких де ла, не го бо ри ти се са 
не згод ним пи та њи ма о то ме шта пред ста вља ау тен тич ност и ка ко су не ве ро ват но 
по пу лар ни ро ма ни Ро бер та Џеј мса Во ле ра са ми по се би ма ње ау то мат ски ре про ду-
ко ва ни не го филм ска вер зи ја Мо сто ва окру га Ме ди сон Клин та Ис тву да.

Глав на прет по став ка да се књи жев ни тек сто ви вред ну ју на осно ву ау тен тич но сти ко ја 
не до ста је адап та ци ја ма, об ја шња ва се на во ђе њем Ви ли ја ма Шек спи ра као очи глед ног 

39 Имел да Ве ле хан на по ми ње да „по сто ји мо гућ ност да је књи жев на од ли ка про зног тек ста оно 
што сту ди је адап та ци је чи ни ве ро до стој ним“ (Cart mell и Whe le han, 17).
40 Bar ba ra He rrn stein Smith, Con tin gen ci es of Va lue: Al ter na ti ve Per spec ti ves for Cri ti cal The ory (Cam brid ge, 
Mass.: Har vard Uni ver sity Press, 1988), стр. 17. За дру га чи је гле ди ште вид. нпр. Нор тро па Фра ја, ко ји 
твр ди у Ana tomy of Cri ti cism: Fo ur Es says (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1957) да је „про ве ре но 
оце њи ва ње за сно ва но на пред ра су да ма ма мац књи жев не кри ти ке“ (20).
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из у зет ка чи је су ско ро све дра ме по ста ле адап та ци је, че сто у окви ру но вог ме ди ју ма, 
ра ни јих из вор них тек сто ва ко ји су ра зно ли ки ко ли ко и Хо лин ше до ве Хро ни ке и Гри нов 
Пан до сто. Ау тен тич ност Шек спи ра, ње го ви за го вор ни ци твр де, упра во за ви си од 
ње го вог са гле да ва ња умет нич ког по тен ци ја ла не про мен љи вих из вор них тек сто ва; 
он је ал хе ми чар, не при ре ђи вач, у шта сва ко мо же да се уве ри по ре ђе њем би ло ког 
ње го вог по зо ри шног ко ма да са из вор ним тек стом. Али ова ква тврд ња са мо до ка зу је 
да су не ке адап та ци је бо ље од дру гих, а не да нај бо ље адап та ци је за пра во и ни су 
адап та ци је. Та ко ђе, ово не зна чи да са мо пи сци мо гу да из бег ну ети ке ту при ре ђи ва ча, 
с об зи ром на то да по сто ји не ко ли ко ис так ну тих филм ских при ре ђи ва ча ко ји су се 
про сла ви ли као ау то ри. Ор сон Велс је на пи сао ве ћи ну сво јих сце на ри ја, обич но за-
сно ва них на из вор ним тек сто ви ма. Фил мо ви Стен ли ја Кју бри ка, та ко ђе адап та ци је 
књи жев них из вор них тек сто ва, углав ном се пре по зна ју по сво јој осо бе но сти. Мо жда 
нај ви ше из не на ђу ју од свих адап та ци ја ани ми ра не вер зи је деч јих кла си ка Вол та Ди-
зни ја (Али са у зе мљи чу да), свет ских кла си ка (Сне жа на и се дам па ту ља ка), по лу кла си-
ка (Бам би) и не кла си ка (101 дал ма ти нац) у ко ји ма про ду цент на ста вља сво ју успе шну 
ка ри је ру ау то ра че тр де се так го ди на на кон сво је смр ти.

Мо жда и нај бо љи при мер не по у зда не при ро де ау тен тич но сти у окви ру адап та ци-
ја пред ста вља кри тич ка ре цеп ци ја Хич ко ка, ко ји се то ком пе де се тих го ди на по ја вљи-
вао као ау тор у Фран цу ској, а де сет го ди на ка сни је и у Аме ри ци све док ње го ви по-
бор ни ци ни су по че ли да за го ва ра ју те мат ске слич но сти из ме ђу мно гих ње го вих фил-
мо ва ко ји су по сто ја ни ји од ре ци кли ра них жан ров ских фор ми. Ка ко је Хич ко ко ва 
по пу лар ност по ста ја ла је ди ни по кре тач ње го вих фил мо ва, та ко је „филм ска кри ти ка 
усред сре ђе на на ре жи се ре“ све ма ње „на сто ја ла да пра ти Хич ко ко ве из ја ве ... за хвал-
но сти ен гле ским књи жев ни ци ма“,41 иа ко су мно ги Хич ко ко ви фил мо ви – Пр стен, 
Шам па њац, Са бо та жа, Се вер-се ве ро за пад, По це па на за ве са – за сно ва ни на из вор ним 
сце на ри ји ма.42 Тек су се са не стан ком ау тор ства као кри тич ког окви ра кри ти ча ри по-
пут Чар лса Ба ра по све ти ли де таљ ни јем ис тра жи ва њу Хич ко ко вих из во ра.

Чи ни се да пре ћут но под ра зу ме ва ње про мен љи вог успе ха пи са ца и ре жи се ра као 
кре а тив них умет ни ка пред ста вља ве чи то тра га ње за не чи јом ау тен тич но шћу као 
умет нич кој вред но сти и стал ној по тре би кри ти ча ра да у сва ком уоб ли че ном раз ми-
шља њу пре по зна ју ау то ра да тог де ла. Раз лог за што ау тен тич ност и да ље има глав ну 
уло гу у сту ди ја ма адап та ци је а не у филм ским сту ди ја ма, ле жи у то ме што су филм ске 
сту ди је ду го од би ја ле есте ти ку као сво ју во де ћу ме то до ло ги ју за рад ана ли тич ке и 
те о риј ске кри ти ке. Опреч не тен ден ци је филм ских сту ди ја и сту ди ја адап та ци је то ли-
ко су шко ди ле јед не дру ги ма да су сту ди је адап та ци је по ста ле нај си гур ни је уто чи ште 
филм ских те о ре ти ча ра ко ји не ма ре за пре о вла ђу ју ће трен до ве у са вре ме ним филм-
ским сту ди ја ма, чи ји би дис курс, ка да би их уоп ште узи мао у об зир, не сум њи во од ба-
цио адап та ци је уз опа ску да су сви тек сто ви ин тер тек сто ви. То зна чи да сви тек сто ви 
на во де или са др же де ло ве прет ход них тек сто ва, ка ко би то Ми ха ил Бах тин ре као, 

41 Char les Ba rr, En glish Hitchcock (Mof at: Ca me ron & Hol lis, 1999), стр. 8.
42 Да по ја сним, фил мо ви Сен ка сум ње и Ча мац за спа са ва ње за сно ва ни су на нео бја вље ним при-
ча ма, а и мно ги дру ги Хич ко ко ви фил мо ви, од Чо ве ка ко ји је су ви ше знао до Стра ног до пи сни ка, 
За ча ра ног и Пти ца, са мо су услов но по ве за ни с из во ри ма на ко је се по зи ва ју.
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обич но без екс пли цит не по твр де, че сто без све сне на ме ре и ни кад ни са ка квим по-
ку ша јем отво ре ног ко пи ра ња зна че ња ори ги на ла. За пра во, ро ман ко ји је Бах тин ве-
ли чао као ди ја ло шки ме тод без прем ца јер је на „бо га том тлу ро ма неск не про зе“, 
„уну тра шњи ди ја ло шки дис курс“ ко ји Бах тин опи су је као дво гла сни или ви ше гла сни 
ду бо ко уко ре њен у основ ну, со ци о лин гви стич ку го вор ну ра зно ли кост и ви ше је зич-
ност“,43 био је ду го у сен ци на ка рад не филм ске есте ти ке. Фил мо ви су мо дус чи ја је 
про мен љи ва фор ма, по не кад ко мич на, иро нич на или па ро дич на, у ста њу да ис тр пи 
хе те ро гло си ју ко ја ина че ра за ра ус ко де фи ни са не фор ме. За пра во, са ми фил мо ви су 
мо жда већ и скрај ну ти због те ле ви зиј ских се ри ја по пут Симп со но вих, ве ро ват но и 
нај кар не ва ли стич ни јег де ла фик ци је у ко ме ужи ва ве ли ки број са вре ме них гле да ла ца 
– на рав но ако у пот пу но сти за не ма ри мо ин тер нет.

10. Сва ка адап та ци ја адап ти ра са мо је дан текст. Мо жда нам се чи ни здра во ра-
зум ска прет по став ка да се филм ске адап та ци је и њи хо ви књи жев ни из во ри у пот пу-
но сти по кла па ју. Али као што ро ман по пут Фран кен штај на мо же да по слу жи као 
осно ва за пре ко сто ти ну адап та ци ја, сва ка за себ на адап та ци ја под ра зу ме ва и мно ге 
прет ход не тек сто ве по ред оног чи ји на слов обич но по зајм љу је. Ка да Мак фар лан за-
по де не же сто ку рас пра ву о кри те ри ју му вер но сти са ти рич ним пи та њем, „Да ли је то 
за и ста ’џеј мсов ски’? Да ли је ’вер но Ло рен су’? Да ли ’осли ка ва дух Ди кен са’?“,44 он 
пре и спи ту је ау тор ску на ме ру као мо гу ћу ре гу ла тор ну функ ци ју. Али из ра зи ко је ко-
ри сти, на ро чи то „џеј мсов ски“ и „осли ка ва дух Ди кен са“, под се ћа ју нас да се адап та-
ци је де ла по зна тих и плод них ро ма но пи са ца обич но вред ну ју не са мо на осно ву ро-
ма на ко је до след но адап ти ра ју, већ и на осно ву ка рак те ри стич ног све та ро ма на, на-
чи на пи са ња или то на ко ји се углав ном ве зу је за ау то ра. Адап та ци је Ве ли ких оче ки ва-
ња под ра зу ме ва ју не са мо тек сту ал не осо бе но сти Ди кен со вог ро ма на већ и оп шта 
пра ви ла Ди кен со вог све та: уме ре на са ти ра, про сто ду шно до бро чин ство, ко мич но 
гро теск ни спо ред ни ли ко ви, сре ћан крај. Из тог раз ло га „жи во пи сни ји крај“ при до дат 
Ве ли ким оче ки ва њи ма Деј ви да Ли на, крај ко ји Мак фар ла на та ко чу де сно под се ћа на 
бри тан ске те жње с кра ја Дру гог свет ског ра та ка да се „по је ди нац под сти че да обра ти 
па жњу на ви ше ства ри а не са мо на по зна ти ро ман чи ји на слов Ли нов филм но си“,45 
ве ро ват но је ви ше ди кен сов ски од из не на ђу ју ће пе си ми стич ног кра ја ко ји је сам Ди-
кенс по ну дио.

Та ко ђе, свет ро ма на, на чин пи са ња или ка ри је ра ау то ра ни су об у хва ће ни са мо 
тек стом ко ји им прет хо ди, а ко ји се так ми чи са од ре ђе ним ро ма ном, по зо ри шним 
ко ма дом или при чом ка ко би до шао до из ра жа ја. Хо ли вуд ске адап та ци је стра них ро-
ма на увек на гла ша ва ју сво ја од ре ђе на на ци о нал на обе леж ја и исто риј ске тре нут ке 
она ко ка ко њи хо ви из вор ни ро ма ни го то во ни кад не чи не. Аме рич ке адап та ци је ви ше 
се ба ве Са ри јем у Еми и Лон до ном у Сли ци До ри ја на Гре ја, док без број адап та ци ја Ага-
те Кри сти, по чев ши од Уби ства у Ори јент екс пре су, сна жни је при ка зу ју исто риј ско 

43 M. M. Bak htin, The Di a lo gic Ima gi na tion: Fo ur Es says, Caryl Emer son и Mic hael Hol qu ist, прев. (Au stin: 
Uni ver sity of Te xas Press, 1981), стр. 324, 325–36.
44 McFar la ne, стр. 8.
45 McFar la ne, стр. 111.
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раз до бље од сво јих прет ход ни ка. Мно штво адап та ци ја ко је у увод ном де лу при ка зу-
ју ко ри це књи га на ко ји ма се за сни ва ју, од Бо жић не при че до По штар увек зво ни два пут, 
упу ћу ју не са мо на од ре ђе не тек сто ве ко ји су им прет хо ди ли, већ и на са му при ро ду 
књи жев но сти као та кве да пру жа осе ћај ау то ри те та. А као што сам Мак фар лан ис ти че, 
та ко раз ли чи ти фил мо ви као што су Ве ли ка оче ки ва ња и Рт стра ха не ми нов но при-
ка зу ју и сво је соп стве не кул ту ро ло шке и исто риј ске кон тек сте. Та ко ђе, не мо гу ће је 
твр ди ти да ау тор, скуп на ци о нал них обе леж ја и исто риј ских раз до бља или књи жев них 
ин сти ту ци ја и исто ри је кул ту ре ни су тек сту а ли зо ва ни на исти на чин као што су ро-
ма ни и по зо ри шни ко ма ди, с об зи ром на то да чак и ако ни су би ли тек сту а ли зо ва ни 
пре сво јих адап та ци ја, адап та ци је са ме се би обез бе ђу ју из ра зи то тек сту ал ну по зи ци-
ју уз по моћ ме то да ре фе рен ци ра ња, ко ји за у зи ма ону по зи ци ју ко ју пру жа и сво јим 
на сло ви ма. Из тог раз ло га је Имел да Ве ле хан го во ри ла да „ка да... про у ча ва мо не ки 
текст као што је Ха млет ко ји се без број пу та адап ти рао... при ме ћу је мо да у рас пе тља-
ва њу јед не адап та ци је од дру ге, при бе га ва мо мно гим из во ри ма ван окви ра по зо ри-
шног ко ма да и фил мо ва ко ји ће тек усле ди ти“.46 Кри ти ча ри адап та ци ја по пут Мак фар-
ла на че сто ис ти чу рас ко шност хе те ро гло си је, али се рет ко ба ве ње ним основ ним 
зна че њем: да ни је дан ин тер тек сту ал ни обра зац, ко ли ко год де та љан, не мо же би ти 
аде ква тан за сту ди је адап та ци је уко ли ко огра ни ча ва сва ки ин тер текст на са мо је дан 
текст ко ји му прет хо ди. Као што Бах тин го во ри о ро ма ну:

Пра ви за да так сти ли стич ке ана ли зе ро ма на са сто ји се у то ме да се у ње му от кри-
ју сви при сут ни ор ке стри ра ју ћи је зи ци, да се схва те сте пен од сто ја ња сва ког је зи ка од 
крај ње сми са о не ин стан це де ла и раз ли чи ти угло ви пре ла ма ња ин тен ци ја у њи ма, да се 
схва те њи хо ви уза јам ни ди ја ло шки од но си и, нај зад, ако по сто ји ди рект на ау то ро ва 
реч, да се од ре ди по за ди на го вор не ра зно ли ко сти, из ван де ла, ко ја је ди ја ло ги зу је.47

Сту ди је адап та ци је зах те ва ју то ли ко очи глед ну и ја ку усред сре ђе ност на нај ши ри 
мо гу ћи спек тар тек сто ва ко ји су прет хо ди ли не ком фил му ко ли ко и Мак фар ла но ва 
пре да ност ро ма ни ма чи је филм ске адап та ци је раз ма тра.

11. Адап та ци је су ин тер тек сто ви, а тек сто ви ко ји им прет хо де су са мо тек сто ви. 
Ово је прет по став ка ко ја се на ла зи у осно ви прет ход не две прет по став ке о ау тен тич-
но сти и пот пу ном по кла па њу ко је у адап та ци ја ма обич но из о ста је. За адап та ци ју се 
ве ру је да тре ба да бу де про зор у текст од ко га за ви си ње на ау тен тич ност, а за да так 
гле да ла ца и кри ти ча ра је да кроз тај про зор тра же на зна ке ори ги нал ног тек ста. Ме-
ђу тим, за са ме тек сто ве се ве ру је да не тре ба да бу ду про зо ри, већ сли ке ко је по зи ва-
ју чи та о це да гле да ју у њих а не кроз њих. Ова ква прет по став ка уно си по мет њу чак и 
у де таљ на ис тра жи ва ња по пут Чат ма но ве ана ли зе Ха рол да Пин те ра и ње го ве адап-
та ци је ро ма на Жен ска фран цу ског по руч ни ка Џо на Фа ул са за филм Ка ре ла Рај са из 1981. 
го ди не, ко ја се усред сре ђу је на са мо јед но пи та ње: „Ка ко се до бро осми шље не филм-
ске адап та ци је бо ре са пре на ме тљи вим на ра то ром, ту ма чем, из ла га чем, ис тра жи ва чем 

46 Cart mell и Whe le han, стр. 16.
47 Bak htin, стр. 416.
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ста ња ума ли ко ва, кри ти ча рем, фи ло зо фом?“48 Ње гов од го вор је да упр кос да ле ко 
ма њој и огра ни че ни јој усред сре ђе но сти фил ма – „љу бав је ње го ва је ди на ствар на 
те ма“, за раз ли ку од ро ма на и ње го вог ши рег дис кур зив ног са гле да ва ња ег зо тич не 
вик то ри јан ске „па но ра ме“ – а „јед но став ни је и нео д ре ђе ни је“ са гле да ва ње пси хо ло-
ги је ли ко ва при до да је вик то ри јан ском на ра ти ву ро ма на крај ње ау тен тич ну са вре ме-
ну при чу у при чи о од но су из ме ђу два са вре ме на глум ца док сни ма ју до га ђа је ко ји 
„по ку ша ва ју да дра ма ти зу ју зна че ње ро ма на“.49

Чат ма но во ис тра жи ва ње то ли ко је де таљ но и пре ци зно да се вр ло ла ко пре ви де 
ре дук тив не нор ме ко је га об ли ку ју. С об зи ром на то да Рај сов филм по сма тра ис кљу-
чи во као сту ди ју слу ча ја у окви ру успе шне адап та ци је из ра зи то не про ход ног тек ста, 
он на рав но про це њу је успех фил ма у од но су на успех ро ма на ко ји слу жи као текст 
филм ском ин тер тек сту. Ова кво па ра зи ти ра ње не зна чи да би филм тре ба ло да се при-
др жа ва те мат ског са др жа ја ро ма на ни шта ви ше не го што би тре ба ло да се при др жа ва 
до га ђа ја ко ји су пред ста вље ни у ро ма ну. За пра во, Чат ман, ко ји све срд но ува жа ва 
филм ско при ка зи ва ње „не мо гу ће по тра ге за из ми шље ном же ном из про шлог ве ка... 
ко ја се не на ме ће као те ма у ро ма ну ко ји се ба ви са вре ме ним ре пер ку си ја ма вик то-
ри јан ске ми сли ис кљу чи во на екс по зи тор но-ар гу мен то ван на чин“, с одо бра ва њем 
го во ри да је „филм ма ње оп ти ми сти чан од ро ма на у по гле ду ево лу тив ног то ка у емо-
ци о нал ној сфе ри.“50 Али ње го ве иде је под ра зу ме ва ју да он сам при хва ти ро ман као 
не што што од ре ђу је кри те ри ју ме за филм. Из тог раз ло га и не одо бра ва кри ти ку Џој 
Гулд Бо јам у ве зи са „сти дљи во шћу“ Фа ул со вог че сто на пор ног „бр бљи вог“ на ра то ра 
као „уско гру до ла бо ков ско гле ди ште“,51 јер уко ли ко би на ра то ро во ру ми на тив но при-
по ве да ње на би ло ко ји на чин би ло пре ки ну то, не би би ло по тре бе за ма ра ти се тра-
га њем за ње го вим филм ским екви ва лен том. Ка да при ре ђи ва чи до ђу у кон такт са 
из вор ним тек сто ви ма, као што то Чат ман на из глед су ге ри ше, тре ба ло би да прет по-
ста ве да је све она ко ка ко и тре ба да бу де.

Уоп ште но го во ре ћи, Чат ман твр ди да „филм не мо же да по но ви мно га за до вољ ства 
чи та ња ро ма на, али мо же да пру жи дру ге под јед на ко ва жне до жи вља је“.52 Ов де је 
кључ на реч „под јед на ко“, што осло ба ђа адап та ци ју оба ве зе да роп ски по дра жа ва 
из вор ни текст чак и ка да се по зи ва на ње го ву ре гу ла тор ну функ ци ју при ли ком по ста-
вља ња ме ри ла за те под јед на ко ва жне до жи вља је. Мој за да так ни је да ис тра жу јем да 
ли је филм са на зи вом Жен ска фран цу ског по руч ни ка ин тер тек сту ал но по ве зан са сво-
јим из вор ним ро ма ном, већ да ис тра жим за што би пре ма са мом ро ма ну као кри те-
ри ју му вред но ва ња тре ба ло да се од но си мо та ко не кри тич ки док адап та ци је те же да 
уз ве ли ки ри зик пру же дру га чи је до жи вља је. Иа ко је за и ста тач но да су адап та ци је 
ин тер тек сто ви, та ко ђе је тач но и да су тек сто ви ко ји су им прет хо ди ли ин тер тек сто ви, 
јер сва ки текст је ин тер текст ко ји зах те ва ин тер пре та ци ју за сно ва ну на за јед нич кој 
прет по став ци о је зи ку, кул ту ри, на ра ти ву и дру гим пред ста вљач ким нор ма ма.

48 Chat man, Co ming to Terms, стр. 163–64.
49 Исто, стр. 169, 168, 173, 174.
50 Исто, стр. 180.
51 Исто, стр. 172. Вид. Boyum, стр. 107.
52 Исто, стр. 163.
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Чат ман се ов де мо жда не сла же са иде јом да је су штин ска раз ли ка из ме ђу адап та-
ци ја и њи хо вих ори ги на ла то што адап та ци је узи ма ју у об зир са мо је дан прет ход ни 
текст као глав ни текст док њи хо ви ори ги на ли ком би ну ју раз ли чи те из во ре уну тар 
јед не но ве струк ту ре ко ја не да је пред ност ни јед ном од њих. Адап та ци је по дра жа ва ју 
ро ма не, ро ма ни по дра жа ва ју сам на чин жи во та или бар вик то ри јан ски на чин жи во та. 
Али ова кве раз ли ке не мо гу се за и ста одр жа ти у вре ме ну ко је има пре гршт то ли ко 
иро нич них, па ро дич них или ви ше знач них адап та ци ја по пут Пти ца, Три му ске та ра (и 
Че ти ри му ске та ра), Бет ме на, От ка че не пла ву ше и Све га оног што сте од у век хте ли 
да зна те о сек су (а ни сте сме ли да пи та те). Нај о бим ни ји ро ма ни, уто ли ко што се 
опре де љу ју за уз ви ше ни је те ме – Про те стант ска ре фор ма ци ја, сплет ка ре ње ко је је 
кар ди нал Ри ше ље под сти цао на дво ру Лу ја XI II, по сле ди це На по ле о но вог по хо да на 
Ру си ју – оба ве зу ју се да ра све тле те од ре ђе не те ме. Чак и Ене ји да, чи је су већ до бро 
по зна те те ме оруж је и му шкар ци, а и Том Џонс, чи ју те му Фил динг пом пе зно на ја вљу је 
као „ЉУД СКУ ПРИ РО ДУ“,53 раз ма тра ју ис кљу чи во оп ште те ме узи ма ју ћи у об зир да ле-
ко ис так ну ти је исто риј ске на ра ти ве и обра сце по на ша ња. Као што Де бо ра Карт мел 
ис ти че, „уме сто што бри не мо о то ме да ли је филм ‘ве ран’ свом из вор ном књи жев ном 
тек сту (за сно ва ном на ло го цен трич ном уве ре њу да по сто ји са мо јед но зна че ње), ба-
ви мо се адап та ци ја ма због њи хо вог ства ра ња мно штва зна че ња. Из тог раз ло га је 
ин тер тек сту ал ност адап та ци ја наш глав ни за да так.“54

12. Сту ди је адап та ци је су мар ги на ли зо ван по ду хват. Ово је је ди на од мо јих два на-
ест за блу да ко ја је за пра во исти ни та. Уоп ште но го во ре ћи, сту ди је адап та ци је су го ди-
на ма би ле мар ги на ли зо ва не у од но су на сту ди је по крет них сли ка. Али да ли је по треб-
но да бу ду мар ги на ли зо ва не? Да дли Ен дру, ко ји је де фи ни сао сту ди је адап та ци је као 
„че сто нај о гра ни че ни ју и нај за о ста ли ју област филм ске те о ри је“, за ла гао се да се сту-
ди је адап та ци је ин те гри шу у филм ске сту ди је, ис ти чу ћи да се „њи хо во ка рак те ри стич-
но обе леж је, по ве зи ва ње филм ског зна ков ног си сте ма са прет ход ним по стиг ну ћи ма 
у не кој дру гој обла сти, мо же по ка за ти ка рак те ри стич ним за це лу ре пре зен та тив ну 
ки не ма то гра фи ју“.55 Ен дру се за ла гао за уоп шта ва ње сту ди ја адап та ци је ка ко би се 
об у хва ти ле све вр сте зна че ња, ци та та и на во да ко ји чи не филм ствар ним, али и за 
ис тра жи ва ње ко но та ци ја и со ци о ло ги је адап та ци је ка ко би се упот пу ни ле естет ске 
прет по став ке о вер но сти. Ни шта од ово га се ни је оства ри ло у по след њих два де сет 
го ди на от ка да је Ен дру ово на пи сао. Чак су и ис так ну ти са вре ме ни те о ре ти ча ри по пут 
Мак фар ла на и Чат ма на ко ји су осу ђи ва ли за ви сност сту ди ја адап та ци је од кон це па та 
као што су вер ност и мо ни стич ке тврд ње о су пер и ор но сти књи жев но сти над фил мом 
(и обрат но), не по треб но ис ти ца ли иде је есен ци ја ли зма, ау тен тич но сти и филм ске 
екви ва лен те књи жев ним сред стви ма.

У овом есе ју на во ди се да су сту ди је адап та ци је те жи ле сми ри ва њу тен зи ја не то ли ко 
из естет ских или те о рет ских раз ло га ко ли ко из оних ин сти ту ци о нал них: да за шти те 

53 He nry Fi el ding, The Hi story of Tom Jo nes, a Fo un dling, Fred son Bo wers, ur. (Mid dle town, Conn.: We sleyan  
Uni ver sity Press, 1975), стр. 32.
54 Cart mell и Whe le han, 28.
55 Du dley An drew, Con cepts in Film The ory (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1984), стр. 96.
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књи жев на де ла и књи жев ност од ши ро ке по пу лар но сти фил ма, да ва ло ри зу ју ау тор-
ску учин ко ви тост и ау тен тич ност у окви ру кри тич ког рас по ло же ња ко је се све ви ше 
опи ре и јед ном и дру гом и да из бег не тре нут на на сто ја ња филм ске те о ри је, али и 
те о рет ске не до у ми це. Дру гим ре чи ма, сту ди је адап та ци је су мар ги на ли зо ва не јер 
же ле то да бу ду. Као што се при ли ком по дроб ни јег ис тра жи ва ња ис по ста вља да су 
на из глед кључ на обе леж ја ро ма на и фил ма ко ја за го ва ра и Чат ман по ста ла функ ци је 
од ре ђе них исто риј ских кон тек ста, ипак се ин сти ту ци о нал не бор бе мо гу ре ши ти на 
исти на чин као што су се и по кре ну ле, ме ња њем на чи на на ко ји ин сти ту ци је функ цио-
ни шу. Сту ди је адап та ци је ће иза ћи из свог ге та не он да ка да филм ске сту ди је при хва-
те ин сти ту ци о нал не тврд ње ко је ће не спрет но при бли жи ти филм књи жев но сти или 
ка да ус пе ју да пре тво ре кри ти ча ре адап та ци ја у ода не по што ва о це филм ских сту ди ја, 
већ у не кој ве ћој струк ту ри ко ја би се мо гла на зва ти тек сту ал ним сту ди ја ма – на уч ној 
гра ни ко ја об у хва та сту ди је адап та ци је, филм ске сту ди је и књи жев не сту ди је, са да 
сме ште ној на од се ци ма за ен гле ски је зик и кул ту ро ло шке сту ди је.

То не зна чи да ће ова но ва сва штар ска област пре у зе ти вођ ство над сту ди ја ма 
адап та ци је. Пи та ње ко је сту ди је адап та ци је че сто по ста вља ју – на ко ји на чин ин тер-
текст осли ка ва или би тре ба ло да осли ка ва текст ко ји му прет хо ди у не ком дру гом 
ме ди ју му? – мо гло би се бо ље по ста ви ти у ди ја ло шким окви ри ма: Ка ко и за што је 
би ло ко ји прет ход ни текст или скуп тек сто ва по стао по вла шћен у од но су на све дру-
ге при ли ком ана ли зи ра ња да тог ин тер тек ста? Шта је то што не ким ин тер тек сто ви ма, 
али не и оста лим, да је зна че ње тек ста? Уоп ште но го во ре ћи, на ко ји на чин су прет ход-
ни тек сто ви по но во на пи са ни, као што је то слу чај кад год се чи та ју? Ова ква пи та ња, 
иа ко не под во де ди ја ло ги зам под адап та ци је, про ду бљу ју и ди ја ло ги зам и сту ди је 
адап та ци је на из у зет но ва жан на чин. Ако не бу ду во ди ли ра чу на, те о ре ти ча ри адап-
та ци ја ко ји су вољ ни да ме ња ју сво је исто риј ско вред но ва ње књи жев но сти за ши ри 
те о рет ски оквир и ве ћу те о рет ску пре ци зност по ја ви ће се на нај не ве ро ват ни јем ме-
сту: у са мом цен тру ин тер тек сту ал них тј. тек сту ал них сту ди ја.

(С ен гле ског пре ве ла Је ле на Ман дић)


