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„НА ПО ЧЕТ КУ ТЕ О РЕ ТИ ЗО ВА ЊА АДАП ТА ЦИ ЈЕ: 
ШТА? КО? ЗА ШТО? КА КО? ГДЕ? КА ДА?“1

[К]инематографија и да ље из и гра ва дру гу ви о ли ну књи жев но сти.

– Ра бин дра нат Та гор (1929)

Пи са ти филм ски сце на рио за сно ван на ве ли ком ро ма ну [Данијел Де рон да 
Џорџ Елиот] пре вас ход но зна чи му ко тр пан рад на по јед но ста вљи ва њу. 
Не ми слим при то ме са мо на за плет, прем да је по себ но у слу ча ју вик то-
ри јан ског ро ма на, ко ји вр ви од спо ред них ли ко ва и за пле та, нео п ход но 
озбиљ но пот кре си ва ње, већ ми слим и на ин те лек ту ал ни са др жај. Филм 
сво ју по ру ку мо ра да пре не се по мо ћу сли ка и с ре ла тив но ма ло ре чи; не тр пи 
ком плек сност, иро ни ју ни ти дво сми сли це. Тај рад ми је био из у зет но те жак, 
да ле ко те жи не го што сам оче ки вао. А до дао бих, и де пре си ван: ви ше ми је 
ста ло до ре чи не го до сли ка, а ипак сам не пре ста но мо рао да жр тву јем ре чи 
и њи хо ве ко но та ци је. Мо гли би сте ми ре ћи да по мо ћу сли ка филм пре но си 
огром ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја ко ју ре чи мо гу по ку ша ти са мо при бли жно 
да пре не су, и би ли би сте у пра ву, али при бли жност је са ма по се би дра го-
це на јер но си пе чат ау то ра. Све у све му, имао сам ути сак да мој сце на рио 
вре ди мно го ма ње од књи ге те да ће исто мо ћи да се ка же и за филм.

– Ро ма но пи сац Џон Норт у ро ма ну Бро до лом (2003) Лу и са Бе гли ја

По зна ва ње и ома ло ва жа ва ње

Адап та ци је у да на шње вре ме сре ће мо на сва ком ко ра ку: на ма лом и ве ли ком екра-
ну, на му зич кој и драм ској по зор ни ци, на ин тер не ту, у ро ма ни ма и стри по ви ма, у обли-
жњем те мат ском пар ку и игра о ни ци. На из ве сни ни во са мо све сти о њи хо вој све при-
сут но сти – а мо жда чак и на ње но при хва та ње – ука зу је и чи ње ни ца да су о про це су 
адап та ци је сни мље ни фил мо ви, као што су Адап та ци ја Спај ка Џо ун за или Из гу бље ни у 
Ла Ман чи Те ри ја Ги ли ја ма, оба из 2002. го ди не. И те ле ви зиј ске се ри је су ис тра жи ва ле 
чин адап та ци је, као на при мер је да на ест епи зо да до ку мен тар не се ри је „Од стра ни це 
до екра на“ при ка за них на ТВ мре жи BRA VO. Адап та ци је, ме ђу тим, очи глед но ни су но-
ви на ко ја се по ја ви ла у на ше вре ме; Шек спир је при че из сво је кул ту ре пре ба ци вао са 
стра ни це на по зор ни цу и ти ме их чи нио до ступ ни ма јед ној пот пу но но вој пу бли ци. 
Ес хил, Ра син, Ге те и Да Пон те су по зна те при че из но ва ка зи ва ли у но вим об ли ци ма. 
Адап та ци је чи не део за пад не кул ту ре у то ли кој ме ри да по твр ђу ју за па жа ње Вал те ра 
Бен ја ми на да је „при по ве да ње увек умет ност по на вља ња при ча“ (1992: 90). Мар љи вим 

1 Из вор ник: Lin da Hutcheon, A The ory of Adap ta tion, Lon don, Ro u tled ge, 2006.
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адап та то ри ма то ком ве ко ва сва ка ко ни су би ли по треб ни кри тич ки уви ди Т. С. Ели о та 
и Нор тро па Фра ја да их убе де у оно што се од у век сма тра ло оп ште при хва ће ном исти-
ном: умет ност се из во ди из дру ге умет но сти; при че се ра ђа ју из дру гих при ча.

И по ред то га, са вре ме не по пу лар не адап та ци је се у ака дем ској кри ти ци под јед на-
ко као и у но вин ским при ка зи ма нај че шће с ни по да шта ва њем оце њу ју као дру го ра-
зред не, де ри ва тив не, „ока сне ле, про сеч не или кул тур но ин фе ри ор не“ (ка ко за па жа 
Na re mo re, 2000b: 6). Упра во та кво ви ђе ње у на ве де ном епи гра фу из ра жа ва ро ма но-
пи сац-адап та тор Лу и са Бе гли ја; у на па ду на филм ске адап та ци је књи жев них де ла 
упо тре бља ва ју се, ме ђу тим, ја че и из ри чи то мо ра ли стич ке ре чи: „прч ка ње“, „пе тља ње“, 
„скр на вље ње“ (на ве де но у McFar la ne, 1996: 12), „из да ја“, „из об ли ча ва ње“, „из о па ча ва-
ње“, „не вер ство“ и „обе све ће ње“ (про на ђе но у Stam, 2000: 54). Пре ла зак с књи жев ног 
на филм ски и те ле ви зиј ски об лик на зван је чак и пре ла ском на „сво је вољ но ин фе ри-
ор ни об лик ког ни ци је“ (New man, 1985: 129). Прем да пот це њи ва чи адап та ци је твр де 
да „кад се са бе ру све ре жи ра не Ше хе ре за де ово га све та, не мо гу се ме ри ти са јед ним 
До сто јев ским“ (Pe ary и Shat zkin, 1977: 2), из гле да ма ње-ви ше при хва тљи во да се Ро мео 
и Ју ли ја адап ти ра ју у не ки це ње ни об лик ви ше умет но сти као што су опе ра или ба лет, 
али не и да се по тој дра ми сни ми филм, на ро чи то не ако се при то ме и мо дер ни зу је 
као што то чи ни Баз Лур ман у свом фил му Ро мео+Ју ли ја Ви ли ја ма Шек спи ра (1996). Ако 
се сма тра да адап та ци ја „спу шта“ при чу на ни жи ни во (на не кој за ми шље ној хи је рар-
хиј ској ле стви ци ме ди ја, од но сно жан ро ва), он да ће ве ро ват но иза зва ти не га тив не 
ре ак ци је. Тра го ве по до зре ња ни је мо гу ће укло ни ти ни из ди вље ња пре ма оства ре њу 
као што је Тит Џу ли Теј мор (1999), екра ни за ци ји Шек спи ро вог Ти та Ан дро ни ка ко ја је 
до би ла до бре кри ти ке. Чак и у на шем пост мо дер ном до бу кул тур не ре ци кла же, не што 
– мо жда је то ко мер ци јал ни успех адап та ци ја – иза зи ва у на ма осе ћај не ла го де.

Вир џи ни ја Вулф је још дав не 1926. го ди не, ко мен та ри шу ћи ки не ма то граф ску умет-
ност у по во ју, осу ди ла упро шћа ва ње књи жев ног де ла до ко јег не ми нов но до ла зи кад 
се оно тран спо ну је у но ви ви зу ел ни ме диј и филм на зва ла „па ра зи том“, а књи жев ност 
ње го вим „пле ном“ и „жр твом“ (1926: 309). Но она је та ко ђе пред ви де ла да филм има 
по тен ци јал да раз ви је вла сти ти не за ви сни иди ом: „ки не ма то гра фи ји сто ји на рас по-
ла га њу не бро је но мно го сим бо ла за емо ци је ко је до са да ни су успе шно ис ка за не“ 
ре чи ма (309). И то је тач но. Пре ма ви ђе њу филм ског се ми о ти ча ра Кри сти ја на Ме ца, 
ки не ма то гра фи ја „ка зу је не пре ки ну те при че; она ’ка зу је’ оно што би се та ко ђе мо гло 
пре не ти је зи ком ре чи; али она то ка зу је дру га чи је. По сто ји раз лог за што су адап та ци-
је не са мо мо гу ће не го и нео п ход не“ (1974: 44). Исто се, ме ђу тим, мо же ре ћи и за адап-
та ци је у ви ду мју зи кла, опе ре, ба ле та или пе сме. Сви ови адап та то ри сво је при че ка-
зу ју на се би свој стве не на чи не. Упо тре бља ва ју иста она сред ства ко ји ма су се од у век 
слу жи ли при по ве да чи: они кон кре ти зу ју иде је и спро во де их у де ло; вр ше ода бир у 
ци љу упро шћа ва ња, али и про ши ру ју и екс тра по ли ра ју; по вла че па ра ле ле; кри ти ку ју 
или ода ју по што ва ње, и та ко да ље. При че ко је ка зу ју, ме ђу тим, од не куд су пре у зе те, 
ни су на но во сми шље не. Слич но па ро ди ја ма, и адап та ци је обе ле жа ва не скри вен од нос 
с прет ход ним тек сто ви ма, ко ји се обич но ин ди ка тив но на зи ва ју „из вор ни ци ма“.2 Но, 

2 Код нас се упо тре бља ва и тер мин „пред ло жак“. – Прим. Прев.
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за раз ли ку од па ро ди ја, адап та ци је обич но отво ре но об зна њу ју тај од нос. (Пост)ро-
ман ти чар ско вред но ва ње ори ги нал ног ства ра ла штва и ства ра лач ког ге ни ја као ње-
го вог из во ри шта сва ка ко је је дан од раз ло га због ко јег су адап та то ри и адап та ци је 
до спе ле на лош глас. Па ипак то не га тив но ви ђе ње за пра во је тек до ста ка сно ушло у 
за пад ну кул ту ру ко ја има ду гу и срећ ну исто ри ју по зајм љи ва ња и кра ђе, од но сно, 
тач ни је ре че но, де ље ња при ча.

За не ке, по пут Ро бер та Сте ма, књи жев ност ће по пра ви лу увек би ти су пер и ор ни ја 
од би ло ко је сво је адап та ци је због ста ре шин ства ко је има као вид умет но сти. Но ова 
хи је рар хи ја об у хва та и оно што он на зи ва ико но фо би јом (по до зре њем пре ма ви зу ел-
ном) и ло го фи ли јом (љу ба вљу пре ма ре чи као све ти њи) (2000: 58). Сва ка ко да не га ти-
ван став мо же јед но став но би ти про из вод из не ве ре них оче ки ва ња не ког обо жа ва о-
ца књи жев ног де ла ко ји при жељ ку је да адап та ци ја бу де вер на љу бље ном адап ти ра ном 
тек сту или пак не ког пре да ва ча књи жев но сти ко ме би од го ва ра ло да адап та ци ја бу де 
што бли жа тек сту и да, по мо гућ ству, бу де за бав на.

Ако су адап та ци је, по овој де фи ни ци ји, то ли ко ин фе ри ор не и дру го ра зред не тво ре-
ви не, за што су он да све при сут не у на шој кул ту ри и за што је њи хов број, шта ви ше, у 
стал ном по ра сту? За што су, чак и пре ма по да ци ма из 1992. го ди не, осам де сет пет од-
сто до бит ни ка Оска ра за нај бо љи филм адап та ци је? За што адап та ци је чи не де ве де сет 
пет од сто свих ми ни се ри ја и се дам де сет од сто свих те ле ви зиј ских фил мо ва ко ји осва-
ја ју Еми је? Не сум њи во да од го вор де ли мич но ле жи и у не пре ста ном по ја вљи ва њу 
но вих ме ди ја и но вих ка на ла ма сов не ди фу зи је (Gro en steen, 1998b: 9). Они су, да ка ко, 
по спе ши ли по тра жњу за сва ко ја ким при ча ма. И по ред све га то га, мо ра да по сто ји 
не што на ро чи то при ма мљи во у ве зи са са мим адап та ци ја ма као адап та ци ја ма. 

Део овог ужит ка, ус твр ди ла бих, до ла зи јед но став но услед по на вља ња с ва ри ја ци јом, 
уте шно сти ри ту а ла у ком би на ци ји са за чи ном из не на ђе ња. Пре по зна ва ње и при се ћа ње 
чи не део ужит ка (и ри зи ка) до жи вља ја адап та ци је; исто ва жи и за про ме ну. Те мат ска и 
на ра тив на до след ност у ком би на ци ји са ва ри ја ци јом ма те ри ја ла (Ro pars-Wu il le u mi er, 
1998: 131) до во ди до то га да адап та ци је ни кад ни су про сто ре про дук ци је ко је гу бе ау ру 
о ко јој го во ри Бен ја мин. У ства ри, оне ту ау ру но се са со бом. Но, као што сма тра Џон 
Елис, по сто ји из ве сна ло гич ка не до след ност у тој же љи за до след но шћу у по стро ман-
ти чар ском и ка пи та ли стич ком све ту ко ји пр вен стве но це ни но ви ну: „за то на про цес 
адап та ци је тре ба гле да ти као на круп но ула га ње (у ма те ри јал ном и ду хов ном сми слу) 
у же љу за по на вља њем од ре ђе них чи но ва кон зу ми ра ња у окви ру не ког пред ста вљач-
ког об ли ка [у овом слу ча ју филма] ко ји се про ти ви та квом по на вља њу“ (1982: 5).

Ели со ва ко мер ци јал на ре то ри ка ука зу је и на то да су адап та ци је очи глед но при-
влач не и у фи нан сиј ском сми слу. Адап та то ри не иду на си гур но са мо у вре ме еко ном-
ског па да: у де вет на е стом ве ку ита ли јан ски ком по зи то ри у обла сти но тор но ску пог 
об ли ка умет но сти, опе ре, обич но су за адап та ци ју би ра ли по у зда не – то јест, већ 
фи нан сиј ски успе шне – по зо ри шне пред ста ве или ро ма не ка ко би из бе гли фи нан сиј-
ски ри зик и ка ко не би има ли про бле ма са цен зу ром (ви ди Tro well, 1992: 1198, 1219). 
Хо ли вуд ски фил мо ви из кла сич ног пе ри о да осла ња ли су се на адап та ци је по пу лар них 
ро ма на, „про ве ре них и по у зда них“ ка ко ка же Елис (1982: 3), док се бри тан ска те ле ви-
зи ја уса вр ши ла у адап ти ра њу кул тур но ве ри фи ко ва них ро ма на из осам на е стог и 
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де вет на е стог ве ка, то јест Ели со вих „про ве ре них и по у зда них“. Али не ра ди се на про-
сто о из бе га ва њу ри зи ка; ту је и за ра да. Књи га ко ја се до бро про да је, до спе ће до ми-
ли он чи та ла ца; успе шну бро двеј ску пред ста ву по гле да ће од јед ног до осам ми ли о на 
љу ди; али филм ска или те ле ви зиј ска адап та ци ја про на ћи ће пут до мно го ви ше ми ли-
о на гле да ла ца (Se ger, 1992: 5). 

Ско ра шња тен ден ци ја пре тва ра ња фил мо ва у по зо ри шне мју зи кле очи глед но је 
еко ном ски мо ти ви са на. Фил мо ви Краљ ла во ва и Про ду цен ти но се на сло ве ко је гле-
да о ци сме ста пре по зна ју, што уне ко ли ко сма њу је нер во зу бро двеј ских про ду це на та 
ску пих мју зи ка ла. По пут на ста ва ка и пред на ста ва ка, DVD-ова с „ре ди тељ ском вер зи-
јом“ и спи но фо ва, пра вље ње ви део-ига ра за сно ва них на фил мо ви ма још је је дан на чин 
на ко ји се из „фран ши зе“ мо же узе ти је дан „по јав ни об лик“ и по но во упо тре би ти у 
дру гом ме ди ју. Но ва „пре на ме на“ (Bol ter и Gru sin, 1999: 45) не са мо да ће при ву ћи пу-
бли ку ко ја је већ упо зна та с „фран ши зом“, не го ће ство ри ти и но ве кон зу мен те. Мул-
ти на ци о нал не ком па ни је ко је да нас по се ду ју филм ске сту ди је углав ном већ по се ду ју 
пра ва на при че у дру гим ме ди ји ма, та ко да се оне мо гу ре ци кли ра ти, на при мер, у 
ви део-игра ма, а по том и ре кла ми ра ти на те ле ви зиј ским ста ни ца ма ко је су та ко ђе у 
њи хо вом вла сни штву (Thomp son, 2003: 81–82).

Да ли нам овај очи ти ко мер ци јал ни успех адап та ци ја по ма же да схва ти мо за што филм 
По ро ди ца Ро ја ла Те нен ба у ма из 2002. го ди не (у ре жи ји Ве са Ан дер со на, пре ма сце на-
ри ју Ове на Вил со на) по чи ње сце ном у ко јој се из би бли о те ке по су ђу је књи га – књи га 
на ко јој је, ка ко се у фил му им пли ци ра, за сно ван филм? Под се ћа ју ћи на фил мо ве по пут 
Ве ли ких оче ки ва ња (1946) Деј ви да Ли на, ко ји по чи ње ка дром Ди кен со вог ро ма на отво-
ре ног на пр вом по гла вљу, пре ла сци с јед не на дру гу сце ну у Ан дер со но вом фил му 
озна че ни су ка дром „књи ге“ Те нен ба у мо вих отво ре не на на ред ном по гла вљу, при че му 
увод не ре че ни це опи су ју оно што ви ди мо на екра ну. Бу ду ћи да, ко ли ко ми је по зна то, 
овај филм ни је адап та ци ја ни јед ног књи жев ног де ла, упо тре ба овог сред ства је сте ди-
рект но, па чак и па ро диј ско упу ћи ва ње на ње го ву упо тре бу у ра ни јим фил мо ви ма, али 
с јед ном раз ли ком: оно што се ево ци ра и на гла ша ва по све му су де ћи је сте ау то ри тет 
књи жев но сти као ин сти ту ци је, а ти ме и чин ње не адап та ци је. Али за што би филм на-
сто јао да бу де схва ћен као адап та ци ја? И шта зна чи би ти схва ћен као адап та ци ја?

Оп хо ђе ње пре ма адап та ци ја ма као адап та ци ја ма

Ба ви ти се адап та ци ја ма као адап та ци ја ма зна чи по сма тра ти их као де ла ко ја су 
по при ро ди, да се по слу жи мо од лич ним тер ми ном шкот ског пе сни ка и на уч ног рад-
ни ка Мај кла Алек сан дра (Er marth, 2001: 47), „па лимп сест на“ и ко ја не пре ста но по хо ди 
дух њи хо вих адап ти ра них тек сто ва. Ако по зна је мо тај прет ход ни текст, увек осе ћа мо 
ње го во при су ство у сен ци оног ко ји не по сред но до жи вља ва мо. Кад не ко де ло на зо-
ве мо адап та ци јом, отво ре но об зна њу је мо ње го ву не скри ве ну по ве за ност с дру гим 
тек стом или тек сто ви ма. Же рар Же нет би то на звао тек стом „дру гог сте пе на“ (1982: 5), 
чи ји су на ста нак, а по том и ре цеп ци ја, по ве за ни с тим прет ход ним тек стом. Отуд су 
сту ди је адап та ци је че сто ком па ра тив не сту ди је (cf. Card well, 2002: 9). То не зна чи да 
адап та ци је ни су у исти мах и не за ви сна де ла и да се као та ква не мо гу из у ча ва ти и 
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вред но ва ти; као што твр де мно ги те о ре ти ча ри, оне то очи то је су (ви ди, на при мер, 
Blu e sto ne, 1957/1971; Ro pars, 1970). То је је дан од раз ло га за што адап та ци ја има вла сти-
ту ау ру, вла сти то „при су ство у вре ме ну и про сто ру, је дин стве но по сто ја ње где год да 
се на ђе“ (Be nja min, 1968: 214). Та кво гле ди ште при хва там као ак си о ма тич но, али не и 
као свој те о риј ски фо кус. Ин тер пре ти ра ти адап та ци ју као адап та ци ју у из ве сном 
сми слу зна чи тре ти ра ти је, пре ма Ро ла ну Бар ту, не као „де ло“, већ као „текст“, ви ше-
стру ку „сте ре о фо ни ју од је ка, ци та та, ре фе рен ци“ (1977: 160). Иа ко су адап та ци је умет-
нич ки објек ти за се бе, те о ре ти зо ва ти их као адап та ци је мо гу ће је је ди но ако им се 
при сту пи као де ли ма ко ја су по при ро ди двој на или ви ше слој на.

Двој ни ка рак тер адап та ци је не зна чи, ме ђу тим, да при бли жност или вер ност адап-
ти ра ном тек сту тре ба да бу де кри те ри јум оце не или фо кус ана ли зе. Ду го је та ко зва на 
„кри ти ка вер но сти“ би ла оп ште при хва ће ни кри тич ки при ступ у сту ди ја ма адап та ци-
је, на ро чи то ако се ра ди о ка нон ским де ли ма као што су Пу шки но ва или Дан те о ва. 
До ми нант ност та кве кри ти ке да нас се оспо ра ва из ра зно ра зних пер спек ти ва (нпр. 
McFar la ne, 1996: 194; Card well, 2002: 19) и с раз ли чи тим ре зул та ти ма. А као што је Џорџ 
Блу сто ун још на по чет ку ис та као, кад филм оства ри фи нан сиј ски и кри тич ки успех, 
те шко да ико раз ми шља о ње го вој вер но сти (1957/1971: 114). Од лу ка да се не усред-
сре дим баш на тај аспе кат од но са из ме ђу адап ти ра ног тек ста и адап та ци је зна чи да 
не ма по тре бе да се ди рект но упли ћем у ту не пре ста ну рас пра ву око сте пе на при бли-
жно сти „ори ги на лу“ ко ја је из не дри ла све ко ли ке ти по ло ги је про це са адап та ци је: „по-
зајм љи ва ње“ на спрам „укр шта ња“ на спрам „пре о бли ко ва ња“ (An drew, 1980: 10–12); 
„ана ло ги ја“ на спрам „ко мен та ра“ на спрам „тран спо но ва ња“ (Wag ner, 1975: 222–231); 
„упо тре ба из вор ни ка као гра ђе“ на спрам „ре ин тер пре та ци ја са мо основ не на ра тив не 
струк ту ре“ на спрам „до слов ног пре во да“ (Klein и Par ker, 1981: 10). 

Ви ше ме за ни ма чи ње ни ца да је тај мо рал но обо је ни дис курс вер но сти за сно ван 
на им пли цит ној прет по став ци да адап та то ри про сто ре про ду ку ју адап ти ра ни текст 
(нпр. Orr, 1984: 73). Адап та ци ја је сте по на вља ње, али по на вља ње без пре сли ка ва ња. 
Осим то га, иза чи на адап та ци је очи глед но мо же да сто ји си ја сет по тен ци јал них на ме-
ра: же ља да се кон зу ми ра и из се ћа ња из бри ше адап ти ра ни текст или да се он до ве де 
у пи та ње, јед на ко је мо гу ћа као и на сто ја ње да се тек сту ода при зна ње ко пи ра ју ћи га. 
За адап та ци је као што су ри меј ко ви фил мо ва мо же се ре ћи да има ју ме шо ви ту на ме-
ру: да су „ди ску та бил ни ома жи“ (Gre en berg, 1998: 115), у исти мах ис пу ње ни еди пов ском 
за ви шћу и обо жа ва њем (Hor ton и McDu gal, 1998b: 8).

Ако не по јам вер но сти, шта би дру го тре ба ло узе ти као оквир за са вре ме но те о-
ре ти зо ва ње адап та ци је? Пре ма реч нич кој де фи ни ци ји, „адап ти ра ти“ зна чи по де си ти, 
пре у ре ди ти, при ла го ди ти. То се мо же учи ни ти на раз не на чи не. Као што ће би ти де-
таљ ни је раз мо тре но у на ред ном одељ ку, фе но мен адап та ци је мо же се де фи ни са ти из 
три раз ли чи те, али ме ђу соб но по ве за не пер спек ти ве, јер сма трам да ни је слу чај но што 
исту реч – адап та ци ја – упо тре бља ва мо да упу ти мо ка ко на про цес та ко и на про из вод.

Као пр во, схва ће на као фор мал ни ен ти тет или про из вод, адап та ци ја је об зна ње-
на и оп се жна тран спо зи ци ја од ре ђе ног де ла или ви ше њих. То „пре ко ди ра ње“ мо же 
да укљу чи и про ме ну ме ди ја (из пе сме у филм) или жан ра (из епа у ро ман), или про-
ме ну окви ра, а ти ме и кон тек ста: ка зи ва ње исте при че с дру га чи је тач ке гле ди шта, на 
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при мер, мо же да до ве де до вид но дру га чи је ин тер пре та ци је. Тран спо но ва ње мо же 
да зна чи и он то ло шку про ме ну из ствар ног у фик тив но, из исто риј ског ка зи ва ња или 
би о гра фи је у књи жев ну про зу или дра му. Књи га ча сне се стре Хе лен Пре џин Мр тав 
чо век хо да: при по вест оче ви ца о смрт ној ка зни у Сје ди ње ним Др жа ва ма, об ја вље на 
1994. го ди не, пр во је по ста ла игра ни филм (у ре жи ји Ти ма Ро бин са, 1995), а за тим, не-
ко ли ко го ди на ка сни је, опе ра (за ко ју је ли бре то на пи сао Те ренс Мак на ли, а ком по но-
вао Џејк Хе ги).

Као дру го, схва ћен као про цес кре а ци је, чин адап та ци је увек об у хва та ка ко (ре-)
ин тер пре та ци ју та ко и (ре-)кре а ци ју; то се на зи ва апро при ја ци ја или спа са ва ње, за-
ви сно од угла гле да ња. На сва ког агре сив ног апро при ја то ра ко јег раз от кри је по ли-
тич ки про тив ник, по сто ји по је дан стр пљи ви спа си лац. При си ла Га ло веј, адап та тор ка 
мит ских и исто риј ских при ча за де цу и омла ди ну, ре кла је да је по кре ће же ља да са-
чу ва при че ко је је вред но зна ти, али ко је без „ре а ни ма ци је“ (2004) не ће ну жно го во-
ри ти је зи ком при сту пач ним но вој пу бли ци, а упра во то је њен за да так. Африч ке 
адап та ци је тра ди ци о нал них усме них ле ген ди се та ко ђе ту ма че као на чин очу ва ња 
бо га тог на сле ђа у ау ди тив ном и ви зу ел ном об ли ку (Cham, 2005: 300).

Као тре ће, по сма тра на из пер спек ти ве про це са ре цеп ци је, адап та ци ја је вид ин тер-
тек сту ал но сти: адап та ци је (као адап та ци је) до жи вља ва мо као па лимп се сте јер по зна-
је мо дру га де ла на ко ја нас до тич на адап та ци ја под се ћа, за хва љу ју ћи по на вља њу с 
ва ри ја ци јом. Отуд ће од го ва ра ју ћа пу бли ка у ро ма ну ко ји је Ивон На ва ро на пи са ла 
по фил му као што је Хел бој (2004) пре по зна ти не са мо од је ке фил ма Ги љер ма дел То ра, 
не го и се ри ја ла стри по ва „Дарк хорс ко мик са“ из ко јих је из ра стао филм. Сви ко ји су 
игра ли исто и ме ну ви део-игру пре ма ко јој је сни мљен филм По ла Ан дер со на Re si dent 
Evil из 2002, дру га чи је ће до жи ве ти филм од оних ко ји ни су ис ку си ли ви део-игру. 

Украт ко, адап та ци ја се мо же опи са ти на сле де ћи на чин:
•	При	зна	та	тран	спо	зи	ци	ја	дру	гог	пре	по	зна	тљи	вог	де	ла	или	ви	ше	њих	
•	Кре	а	тив	ни	и ин тер пре та тив ни чин апро при ја ци је/спа са ва ња
•	Оп	шир	но	ин	тер	тек	сту	ал	но	ан	га	жо	ва	ње	на	адап	ти	ра	ном	де	лу

Адап та ци ја је, сто га, де ри ва ци ја ко ја ни је де ри ва тив на – де ло ко је је дру го, али 
ни је дру го ра зред но. Она је са мо сво јан па лимп сест ни обје кат. 

Еви дент но има исти не у оп штој тврд њи да се адап та ци ја „као кон цепт мо же про-
ши ри ти или су зи ти. У нај ши рем сми слу, адап та ци ја об у хва та ско ро сва ки чин из ме не 
ко ји се из вр ши над од ре ђе ним де ли ма кул ту ре из про шло сти и ко ји се укла па у оп шти 
про цес кул тур не ре кре а ци је“ (Fischlin и For ti er, 2000: 4). С праг ма тич ке тач ке гле ди шта, 
ме ђу тим, та ко ши ро ка де фи ни ци ја знат но би оте жа ла те о ре ти зо ва ње адап та ци је. Мо-
ја не што ужа де фи ни ци ја адап та ци је као про це са и про из во да бли жа је уо би ча је ној 
упо тре би те ре чи, а при то ме је до вољ но ши ро ка да ми до зво ли да у раз ма тра ње 
укљу чим не са мо фил мо ве и сцен ске про дук ци је, не го и му зич ке аран жма не и об ра де 
пе са ма, вра ћа ња по сто је ћим де ли ма пу тем ви зу ел не умет но сти и стри по ва не вер зи-
је исто ри је, пе сме за ко је је на пи са на му зи ка и ри меј ко ве фил мо ва, као и ви део-игре 
и ин тер ак тив ну умет ност. Та ко ђе ми до зво ља ва да по ву чем ли ни је раз гра ни че ња; на 
при мер, не знат ни при зву ци и алу зи је на дру га де ла не би се убро ји ли у оп шир но ан-
га жо ва ње као ни ве ћи на при ме ра му зич ког сем пло ва ња јер они ре кон тек сту а ли зу ју 
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са мо крат ке му зич ке сег мен те. Пла ги ја ти ни су при зна те апро при ја ци је, а ни на став ци 
и пред на став ци у ства ри ни су адап та ци је, као ни фа нов ска про за. По сто ји раз ли ка 
из ме ђу же ље да се при ча ни кад не за вр ши – што је раз лог ко ји сто ји иза на ста ва ка и 
пред на ста ва ка, пре ма Мар џо ри Гар бер (2003: 73–74) – и же ље да се јед на те иста при-
ча из но ва ка зу је на раз ли чи те на чи не. Адап та ци ја ма, ка ко се чи ни, под јед на ко же ли-
мо и по на вља ње и про ме ну. Мо жда је за то, у очи ма за ко на, адап та ци ја „де ри ва тив но 
де ло“ – то јест, де ло за сно ва но на јед ном или ви ше по сто је ћих де ла, али „пре ра ђе но, 
пре о бли ко ва но“ (17 USC §101). Ова на из глед јед но став на де фи ни ци ја је, ме ђу тим, те-
о риј ско оси ње гне здо.

Шта се тач но адап ти ра? Ка ко?

Шта тач но зна чи „пре ра ђе но“ и „пре о бли ко ва но“? Пре ма за ко ну, са ме иде је се не 
мо гу за шти ти ау тор ским пра вом; је ди но се њи хо во из ра жа ва ње мо же бра ни ти на 
су ду. И у то ме ле жи чи тав про блем. Као што је Ка ми ла Ели от про ниц љи во при ме ти ла, 
адап та ци ја чи ни све то гр ђе ти ме што по ка зу је да се фор ма (из раз) мо же одво ји ти од 
са др жа ја (иде ја) – а то је не што што под јед на ко по ри чу и кон вен ци о нал на есте ти ка и 
се ми о тич ке те о ри је (2003: 133), упр кос то ме што га прав на те о ри ја при хва та. Фор ма 
се ме ња при адап та ци ји (и та ко из ми че прав ном го ње њу); са др жај оста је исти. Али из 
че га се за пра во са сто ји тај „са др жај“ ко ји би ва пре ба чен и пре о бли ко ван? 

Мно го број ни про фе си о нал ни кри ти ча ри и чла но ви пу бли ке под јед на ко при бе га-
ва ју пој му „ду ха“ де ла или умет ни ка ко ји тре ба ухва ти ти и пре не ти у адап та ци ји ка ко 
би она би ла успе шна. Че сто се при зи ва Ди кен сов или Ваг не ров „дух“ ка ко би се оправ-
да ла ко ре ни та од сту па ња од „сло ва“ или фор ме. По не кад се сма тра да кључ ни зна чај 
има „тон“, али се он рет ко де фи ни ше (нпр. Lin den, 1971: 158, 163); док је у дру гим при-
ли ка ма то „стил“ (Se ger, 1992: 157). Но за сва три пој ма мо гло би се ре ћи да су под јед-
на ко су бјек тив на, да их је те шко раз ма тра ти, а ка мо ли те о ре ти зо ва ти. 

Те о ри је адап та ци је, ме ђу тим, ве ћи ном узи ма ју да је при ча за јед нич ки име ни лац, 
је згро оно га што се тран спо ну је у раз ли чи те ме ди је и жан ро ве, од ко јих се сва ки том 
при чом ба ви на фор мал но раз ли чи те на чи не и, до да ла бих, пу тем раз ли чи тих мо ду са 
ан га жо ва ња – на ра ци је, из во ђе ња, ин тер ак ци је. При адап та ци ји, на во ди се у овом 
ар гу мен ту о при чи, у раз ли чи тим зна ков ним си сте ми ма тра же се „екви ва лен ци је“ за 
раз не еле мен те при че: ње не те ме, до га ђа је, свет, ли ко ве, мо ти ва ци је, тач ке гле ди шта, 
по сле ди це, кон тек сте, сим бо ле, сли ке, и та ко да ље. Но, као што об ја шња ва Ми ли цент 
Мар кус, о ово ме по сто је две су прот ста вље не шко ле ми шље ња: или при ча мо же да 
по сто ји не за ви сно од свог оте ло вље ња у би ло ком кон крет ном си сте му озна ча ва ња 
или, су прот но то ме, при чу ни је мо гу ће раз дво ји ти од ма те ри јал ног ви да ко јим се она 
пре но си (1993: 14). Фе но мен адап та ци је, ме ђу тим, ука зу је на то да прем да је оно што 
твр ди дру га шко ла ми шље ња тач но с тач ке гле ди шта пу бли ке, чи ји чла но ви до жи вља-
ва ју при чу у кон крет ном ма те ри јал ном об ли ку, раз ли чи те еле мен те при че мо гу ће је 
раз ма тра ти одво је но, што и чи не адап та то ри и те о ре ти ча ри, па ма кар и са мо за то што 
ће тех нич ка огра ни че ња раз ли чи тих ме ди ја не ми нов но на гла си ти раз ли чи те аспек те 
при че (Ga u dre a ult и Ma rion, 1998: 45). 
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Од свих еле ме на та при че, те ме су ве ро ват но нај по дло жни је адап ти ра њу у ра зно-
вр сне ме ди је, па чак и жан ро ве или оквир не кон тек сте. Као што је ре као Лу ис Бе гли 
о те ма ма свог ро ма на О Шми ту, об ја вље ног 1996. го ди не, ка да су га екра ни зо ва ли 
Алек сан дар Пејн и Џим Теј лор: „Чуо сам их као ме ло ди је пре ба че не у дру ги кључ“ (2003: 
1). Мно ги ро ман ти чар ски ба ле ти из ве де ни су из при ча Хан са Кри сти ја на Ан дер се на, 
јед но став но за то што, сма тра ју не ки, има ју тра ди ци о нал не и при сту пач не те ме као 
што су по тра га, ма гич ни за да ци, пре ру ша ва ње и раз от кри ва ње, као и бор ба до бра и 
зла (Mac krell, 2004). Ком по зи тор Алек сан дар Зе млин ски је у об ли ку „сим фо ниј ске фан-
та зи је“ на зва не Die Se e jun gfrau (1905) на пи сао адап та ци ју Ан дер се но ве чу ве не „Ма ле 
си ре не“ (1836), ко ја об у хва та му зич ке про грам ске опи се при род них си ла по пут олу је 
и му зич ке лајт мо ти ве ко ји ма се из ра жа ва при ча и ње не те ме љу ба ви, бо ла и при ро де, 
као и му зи ку ко ја до ча ра ва од го ва ра ју ће емо ци је и ат мос фе ру при че. Је дан са вре ме-
ни при руч ник за адап та то ре об ја шња ва, ме ђу тим, да су те ме, у ства ри, нај ва жни је у 
ро ма ни ма и дра ма ма; на те ле ви зи ји и фил му те ме увек мо ра ју би ти у слу жби рад ње 
ти ме што ће је „ис ти ца ти и ди мен зи о ни ра ти“, јер је у овим фор ма ма ли ни ја за пле та 
од вр хун ског зна ча ја – с из у зет ком европ ских „арт фил мо ва“ (Se ger, 1992: 14). 

Очи то је и ли ко ве мо гу ће пре не ти из јед ног тек ста у дру ги, а ли ко ви су, шта ви ше, 
ка ко твр ди Ма ри Смит, од пре суд ног зна ча ја за ре то рич ки и естет ски учи нак ка ко на-
ра тив них та ко и из во ђач ких тек сто ва, за то што де лу ју на ма шту при ма ла ца пу тем оног 
што он на зи ва пре по зна ва њем, по рав на ва њем и на кло но шћу (1995: 4–6). По зо ри ште 
и ро ман обич но се сма тра ју об ли ци ма у ко ји ма је људ ски су бјект у цен тру па жње. 
Пси хо ло шки раз вој (а отуд и при ма о че ва ем па ти ја) чи ни део на ра тив ног и драм ског 
лу ка кад су ли ко ви у фо ку су адап та ци је. А ипак, игра ју ћи ви део-игре на ста ле адап та-
ци јом фил мо ва, има мо при ли ку да за пра во „по ста не мо“ је дан од ли ко ва и да се кре-
ће мо у њи хо вом фик тив ном све ту.

За себ не је ди ни це при че (то јест, фа бу лу) та ко ђе је мо гу ће пре не ти у дру ги ме диј 
– исто као што их је мо гу ће са же ти у скра ће ним вер зи ја ма или пре ве сти на дру ги је зик 
(Ha mon, 1977: 264). Али у про це су адап та ци је до ла зи до про ме на – че сто ко ре ни тих 
– и то не ис кљу чи во на ни воу ре до сле да рад њи у за пле ту (иа ко је ту нај лак ше уо чи ти 
про ме ну). Тем по рад ње се мо же про ме ни ти, тра ја ње скра ти ти или про ду жи ти. Про-
ме на фо ка ли за ци је или тач ке гле ди шта адап ти ра не при че мо же до ве сти до круп них 
раз ли ка. Ка да је 1984. го ди не Деј вид Лин на пи сао сце на рио и ре жи рао филм ску вер-
зи ју ро ма на Е. М. Фор сте ра из 1924. го ди не Пут у Ин ди ју, ни је се др жао ро ма на ко ји 
фо ка ли зу је два му шкар ца, Фил дин га и Ази за, и њи хо ве ме ђу кул тур не ве зе. Уме сто 
то га, филм при ча Аде ли ну при чу, до да ју ћи сце не ка ко би се пред ста вио њен лик и 
учи нио сло же ни јим и за ни мљи ви јим не го што је то у ро ма ну. Још ра ди кал ни ји при мер 
је сте опе ра До ми ни ка Ар ген та и Џо на Олон-Скрим гу ра, Ва тра го спо ђи це Ха ви шам 
(1979 / ре ви ди ра на 1998) ко ји су при адап та ци ји Ди кен со вих Ве ли ких оче ки ва ња 
(1860/1861) са свим за не ма ри ли при чу про та го ни сте Пи па ка ко би ис при ча ли при чу 
екс цен трич не го спо ђи це Ха ви шам.

У не ким дру гим слу ча је ви ма, при адап та ци ји се де ша ва да по че так или за вр ше так 
рад ње бу ду из ме ње ни до не пре по зна тљи во сти. Та ко је, ре ци мо, Ен то ни Мин ге ла по-
ну дио у свом сце на ри ју и ре жи ји дру га чи ји крај филм ске вер зи је ро ма на Ен гле ски 
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па ци јент Мај кла Он да чи ја и ти ме укло нио пост ко ло ни јал ну по ли ти ку из ре ак ци је 
Ин диј ца Ки па на бом бар до ва ње Хи ро ши ме, а уме сто то га у рад њу фил ма не што ра-
ни је уба цио јед ну ма њу бом бу ко ја уби ја ње го вог ко ле гу и при ја те ља. Дру гим ре чи ма, 
кри за на лич ном пла ну за ме њу је кри зу на по ли тич ком пла ну. Мон та жер фил ма Вол тер 
Мерч о тој од лу ци ка же: „Филм се [за раз ли ку од романа] мно го ви ше усред сре ђу је на 
то пе то ро љу ди: Па ци јен та, Ха ну, Ки па, Ке трин и Ка ра ва ђа – па би би ло су ви ше ап-
стракт но на гло га рас пли ну ти пред сам крај и зах те ва ти од пу бли ке да за ми сли смрт 
на сто ти не хи ља да не по зна тих љу ди. За то је бом ба ба че на на Хи ро ши му по ста ла бом-
ба ко ја је уби ла Хар ди ја, не ко га ко га по зна је те“ (на ве де но пре ма On da a tje, 2002: 213). 
А, осим то га, у филм ској вер зи ји (али не и у ро ма ну) бол ни чар ка Ха на свом па ци јен ту 
за пра во да је смр то но сну до зу мор фи ју ма на кра ју, нај ве ро ват ни је за то да би се у па-
ци јен то вом се ћа њу, као и у на шем, сје ди ни ла с ње го вом љу бље ном Ке трин. Њи хо ви 
гла со ви се сје ди њу ју и у му зи ци из фил ма. У сре ди шту фил ма се на ла зи је ди но љу бав-
на при ча. Ова ко из ме њен крај мо жда ни је у истом ран гу с вер зи јом Кра ља Ли ра Неј-
ху ма Теј та из 1681. у ко јој Кор де ли ја оста је у жи во ту и уда је се за Ед га ра, али све јед но 
зна чај но пре ме шта на гла сак. 

Уко ли ко, ме ђу тим, с раз ма тра ња ме ди ја пре ђе мо на раз ма тра ње из ме на оп штег 
по ступ ка пре зен то ва ња при че, та да по чи њу да се уо ча ва ју и дру ге раз ли чи то сти ве-
за не за оно што се адап ти ра. То је за то што сва ки по сту пак под ра зу ме ва дру га чи ји 
мо дус ан га жо ва ња и пу бли ке и адап та то ра. Као што ће мо уско ро де таљ ни је ви де ти, 
ни је исто ка да вам се при ча при ка же и ка да вам се при ча ис при ча – а ни ка да уче ству-
је те у њој или ка да је ин тер ак тив на, то јест, ка да при чу до жи вља ва те ди рект но и ки-
не сте тич ки. Код сва ког мо ду са адап ти ра ју се раз ли чи те ства ри и то на раз ли чи те 
на чи не. Као што мо ји до са да шњи при ме ри по ка зу ју, ис при ча ти при чу, као што се то 
чи ни у ро ма ни ма, при по вет ка ма, па чак и исто риј ским ка зи ва њи ма, зна чи опи са ти, 
об ја сни ти, са же ти, про ши ри ти; при по ве дач на сту па са од ре ђе не тач ке гле ди шта и има 
моћ да се кре ће кроз вре ме и про стор, а по не кад и да уђе у ум ли ко ва. При ка зи ва ње 
при че, као што се то чи ни у фил мо ви ма, ба лет ским и по зо ри шним пред ста ва ма, мју зи-
кли ма и опе ра ма, зна чи ау ди тив но и ви зу ел но из во ђе ње ко је се до жи вља ва у ствар ном 
вре ме ну. 

Ма да ни ка зи ва ње ни при ка зи ва ње уоп ште не зна че да је пу бли ка па сив на, они 
ипак не ан га жу ју љу де то ли ко не по сред но и ор ган ски као што то чи не вир ту ел на 
окру же ња, ви део-игре (на би ло ко јој плат фор ми), па чак и за бав ни са др жа ји у те мат-
ском пар ку, ко ји су, сва ко на свој на чин, адап та ци је или „ре ме ди ја ци је“ (Bol ter и Gru sin, 
1999). Ин тер ак тив на, фи зич ка при ро да тог ви да ан га жо ва ња из и ску је уно ше ње про-
ме на у при чу, па чак и у зна чај са ме при че. Ако се за филм мо же ре ћи да има тро чла ну 
струк ту ру – по че так кад се ус по ста вља су коб; сре ди ну кад се раз ви ја ју све им пли ка-
ци је тог су ко ба; крај где се су коб ре ша ва – тад се мо же твр ди ти да адап та ци ја фил ма 
у об ли ку ви део-игре има дру га чи ју тро чла ну струк ту ру. Увод ни са др жај, че сто пред-
ста вљен пу тем та ко зва них „ми ни-фил мо ва“, пред ста вља пр ви чин; дру ги чин је сте 
сáмо игра ње игре; тре ћи чин је сте вр ху нац, че сто опет у ви ду ми ни-фил мо ва (Lin dley, 
2002: 206). Пр ви и тре ћи чин очи то вр ше на ра тив ну функ ци ју – по ступ ком при ка зи ва-
ња – и ус по ста вља ју оквир при че, али су оба за пра во спо ред на у од но су на сре ди шњи 
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чин: игра ње игре пу ним ин тен зи те том ког ни тив не и фи зич ке ан га жо ва но сти, ко је 
омо гу ћа ва кре та ње на ра ти ва кроз ви зу ел ни спек такл и звуч не ефек те (укљу чу ју ћи и 
му зи ку) и кроз иза зо ве ре ша ва ња про бле ма. Као што је ис та кла Ма ри-Ло ре Ра јан: 
„Тај на на ра тив ног успе ха ига ра ле жи у њи хо вој спо соб но сти да ис ко ри сте нај о снов-
ни је си ле ко је слу же раз во ју за пле та: ре ша ва ње про бле ма“ (Ma rie-La u re Ryan, 2004c: 
349). При ча, у том слу ча ју, ни је ви ше од цен трал ног зна ча ја или бар ни је ви ше са ма 
се би циљ, ма да је и да ље при сут на као сред ство до сти за ња ци ља (King, 2002: 51). 

Иа ко се во ди ла ду го роч на рас пра ва о то ме да ли ин тер ак тив ност и при по ве да ње 
мо гу ићи јед но са дру гим (ви де ти Ryan, 2001: 244; Ryan, 2004c: 337), у ви део-игри је ва-
жни ја чи ње ни ца да се игра чи ма омо гу ћа ва да бо ра ве у јед ном по зна том из ми шље ном, 
че сто упе ча тљи вом, ви зу ел ном све ту ди ги тал не ани ма ци је. Нин тен дов тро ди мен зи о-
нал ни свет Зел да, на при мер, опи сан је као „из у зет но сло же но окру же ње, са ком пли ко-
ва ном еко но ми јом, из ван ред ном ску пи ном би ћа, ши ро ким спек тром отво ре них кра јо-
ли ка и сце на ри ја у за тво ре ном, као и са раз ви је ном хе ми јом, би о ло ги јом, ге о ло ги јом и 
еко ло ги јом, та ко да је њен свет го то во мо гу ће из у ча ва ти као ал тер на тив ну вер зи ју 
при ро де“ (We in bren, 2002: 180). Прем да Зел да ни је адап та ци ја, на ве де ни опис ње ног 
све та од го ва ра мно гим игра ма ко је је су адап та ци је. На сли чан на чин, по се ти о ци ма Ди-
зни је вог све та ко ји се од лу че за Ала ди но ву во жњу, омо гу ћа ва се да уђу и кре ћу се у 
уни вер зу му ко ји је пр во бит но по сред ством фил ма пред ста вљен као ли не ар ни до жи вљај. 

Ов де се адап ти ра је дан хе те ро ко смос, до слов но „дру ги свет“ или ко смос, на рав но, 
за јед но са свим еле мен ти ма при че – ме стом и вре ме ном рад ње, ли ко ви ма, до га ђа ји-
ма и си ту а ци ја ма. Да се пре ци зни је из ра зим, „res ex ten sa“ – да упо тре бим Де кар тов 
из раз – то га све та, ње го ва ма те ри јал на, фи зич ка ди мен зи ја, је сте оно што се тран спо-
ну је а за тим и до жи вља ва по сред ством ви ше чул не ин тер ак тив но сти (Grau, 2003: 3). 
Овај хе те ро ко смос по се ду је оно што те о ре ти ча ри на зи ва ју „исти ни тост ко хе рен ци је“ 
(Rut hven, 1979: 11) – ов де се то од но си на увер љи вост и до след ност кре та ња и гра фи-
ке у кон тек сту игре (Ward, 2002: 129) – исто као што је по се ду ју при по ве да ни и из во-
ђе ни све то ви, али овај свет по се ду је и из ве сну „исти ни тост по ду дар но сти“ – не са мо 
са „ствар ним све том“, не го и с уни вер зу мом од ре ђе ног тек ста ко ји се адап ти ра. Ви-
део-игра Кум ко ри сти гла со ве и сли ке не ких глу ма ца из фил ма, укљу чу ју ћи и Мар ло-
на Бран да, али ли не ар на струк ту ра фил ма је пре о бра же на у флек си бил ни мо дел игре 
у ко јој играч по ста је без и ме ни ма фи јаш ко ји на сто ји да за до би је по што ва ње глав них 
ли ко ва ти ме што пре у зи ма по сло ве, уби ја љу де и то ме слич но. Дру гим ре чи ма, тач ка 
гле ди шта је пре ба че на с ма фи ја шких ше фо ва на њи хо ве под ре ђе не, што нам омо гу-
ћа ва да по зна те сце не из све та фил ма са гле да мо из дру га чи је пер спек ти ве, а мо жда 
и да про ме ни мо крај.

У ви део-игра ма, као екс пе ри мен ти ма с вир ту ел ном ствар но шћу, не мо же се ла ко 
адап ти ра ти упра во оно што су ро ма ни у мо гућ но сти да та ко до бро опи шу: „res co gi-
tans“, про стор ума. Чак и ки не ма то граф ски и сцен ски ме диј има ју по те шко ћа с овом 
ди мен зи јом, јер кад се пси хич ка ствар ност при ка зу је уме сто да се опи су је ре чи ма, 
он да се она мо ра ма ни фе сто ва ти у ма те ри јал ном све ту та ко да је пу бли ка мо же ви де-
ти. Без об зи ра на то, про ши ри ва ње иде је о то ме шта се све мо же адап ти ра ти, та ко да 
се њо ме об у хва ти и иде ја о хе те ро ко смо су или ви зу ел ном све ту за јед но с дру гим 
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аспек ти ма при че, отва ра мо гућ ност да се као адап та ци је раз мо тре, на при мер, чу ве-
не илу стра ци је за по зо ри шни ко мад Са ло ма Оска ра Вајл да, ко је је ра дио Об ри Бир-
дсли, или чак Пи ка со ва ку би стич ка ре ко ди ра ња не ких ка нон ских Ве ла ске зо вих сли ка.

Да ли је не ке вр сте при ча лак ше адап ти ра ти од не ких дру гих? Књи га Кра дљи вац 
ор хи де ја Су зан Ор лин по ка зу је се као не по да тан ма те ри јал за сце на ри сту „Чар ли ја 
Ка уф ма на“ у фил му Адап та ци ја. Или мо жда не? Из гле да да је ре а ли стич не ро ма не с 
пра во ли ниј ским за пле том лак ше екра ни зо ва ти не го екс пе ри мен тал не ро ма не, од но-
сно та ко се да прет по ста ви ти на осно ву до ка за: де ла Чар лса Ди кен са, Ија на Фле мин га 
и Ага те Кри сти че шће се адап ти ра ју од де ла Са мју е ла Бе ке та, Џеј мса Џој са или Ро бер-
та Ку ве ра. Сма тра се да „ра ди кал ни“ тек сто ви при адап та ци ји би ва ју „све де ни на не ку 
вр сту ки не ма то граф ске хо мо ге ни за ци је“ (Axel rod, 1996: 204). Али за то су Ди кен со ви 
ро ма ни на зи ва ни „те а трал ним“ због жи вог ди ја ло га и ин ди ви ду а ли зо ва них, иа ко ши-
ро ко оцр та них ли ко ва ко ји се од ли ку ју и свој стве ним на чи ном го во ра. Њи хо ви из ра-
зи то сли ко ви ти опи си и мо гућ ност да се раз ви ју у не за бо рав не сце не, та ко ђе их чи не 
ла ким за адап та ци ју или ма кар „адап то ге нич ним“ (Gro en steen, 1998а: 270) на по зор-
ни ци или екра ну. Исто риј ски гле да но, по нај ви ше су адап ти ра ни ме ло дра ма тич ни 
све то ви и при че на осно ву ко јих су на ста ја ле опе ре и му зич ке дра ме, где се по мо ћу 
му зи ке мо гу на гла си ти оштри емо ци о нал ни су ко би и тен зи је ко је је у дру гом жан ру 
нео п ход но скра ти ти (јер је по треб но ви ше вре ме на да се текст от пе ва не го да се из-
го во ри). У да на шње вре ме ће фил мо ви са спек та ку лар ним спе ци јал ним ефек ти ма као 
што су ра зни на став ци Ма трик са или Ра то ва зве зда нај че шће из не дри ти по пу лар не 
ви део-игре чи ји игра чи има ју то за до вољ ство да за ко ра че у ки не ма то граф ски свет 
фан та зи је и упра вља ју њи ме. 

Дво стру ка ви зу ра: де фи ни са ње адап та ци је

С об зи ром на то шта се све мо же адап ти ра ти и на ко ји на чин, љу ди не пре ста но на-
сто је да ску ју но ве ре чи ко је би за ме ни ле збу њу ју ћу јед но став ност ре чи „адап та ци ја“ 
(нпр. Ga u dre a ult, 1998: 268). Ве ћи на их, ме ђу тим, за вр ши та ко што при зна ју по раз: реч 
се одр жа ла с раз ло гом. Ипак, ма ко ли ко се по јам адап та ци је на пр ви по глед чи нио ја-
сним, за пра во га је ве о ма те шко де фи ни са ти, де ли мич но и за то што се, као што смо виде-
ли, иста реч упо тре бља ва да озна чи и про цес и про из вод. Адап та ци ји као про из во ду 
мо гу ће је да ти фор мал ну де фи ни ци ју, али да би се она де фи ни са ла као про цес – креа-
ци је и ре цеп ци је – мо ра ју се узе ти у об зир и дру ги аспек ти. Отуд су по треб не оне ра ни-
је по ме ну те раз ли чи те пер спек ти ве да би се раз мо три ла и де фи ни са ла адап та ци ја.

Адап та ци ја као про из вод: об зна ње но, оп се жно, спе ци фич но пре ко ди ра ње

Као отво ре но при зна те и оп шир не об ра де од ре ђе них тек сто ва, адап та ци је се че-
сто по ре де с пре во ди ма. Баш као што не по сто ји до сло ван пре вод, та ко не по сто ји ни 
до слов на адап та ци ја. Упр кос то ме, из у ча ва ње и јед ног и дру гог тр пе ло је до ми на ци ју 
„нор ма тив них при сту па усме ре них ка из вор ном тек сту“ (Her mans, 1985: 9). Тран спо-
но ва ње у дру ги ме диј, или чак и кре та ње уну тар истог ме ди ја, увек зна чи про ме ну, 
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од но сно, ре че но је зи ком но вих ме ди ја, „пре фор ма ти ра ње“. А при то ме ће се не што 
увек до би ти и из гу би ти (Stam, 2000: 62). Иа ко је ово здра во ра зум ско раз ми шља ње, 
ва жно је има ти на уму да мно ги при сту пи пре во ђе њу при мат и ау то ри тет по пра ви лу 
да ју из вор ном тек сту, а ре то ри ка по ре ђе ња углав ном се сво ди на вер ност и екви ва-
лен ци ју. Вал тер Бен ја мин је из ме нио тај ре фе рент ни оквир, твр де ћи у „Пре во ди о че вом 
за дат ку“ да пре во ђе ње не зна чи пре но ше ње не ког фик сног не тек сту ал ног сми сла 
ко ји тре ба пре сли ка ти, па ра фра зи ра ти или ре про ду ко ва ти; пре во ђе ње је сте ан га жо-
ва ње на из вор ном тек сту ко је нам омо гу ћа ва да са гле да мо текст на раз ли чи те на чи не 
(1992: 77). Но ви ја те о ри ја пре во ђе ња сма тра да при ли ком пре во ђе ња до ла зи до раз-
ме не из ме ђу тек сто ва и из ме ђу је зи ка, те да је оно сто га „чин ин тер кул ту рал не и ин-
тер тем по рал не ко му ни ка ци је“ (Bas snett, 2002: 9). 

Ово но во схва та ње пре во ђе ња при бли жа ва се и де фи ни са њу адап та ци је. Бу ду ћи да 
адап та ци је у мно гим слу ча је ви ма под ра зу ме ва ју пре ба ци ва ње у дру ги ме диј, оне су 
ре-ме ди ја ци је, од но сно спе ци фич но пре во ђе ње у ви ду ин тер се ми о тич ког тран спо но-
ва ња из јед ног зна ков ног си сте ма (на при мер, ре чи) у дру ги (на при мер, сли ке). То је 
пре во ђе ње али у ве о ма спе ци фич ном сми слу: као пре о бра жа ва ње или пре ко ди ра ње, 
што зна чи као по нов но ко ди ра ње у јед ном но вом си сте му кон вен ци ја и зна ко ва. На 
при мер, сце на рио Ха рол да Пин те ра за филм Же на фран цу ског по руч ни ка (1981) Ка ре ла 
Рај са пот пу но је тран спо но вао текст ро ма на Џо на Фа ул са у ки не ма то граф ски код. Ро ман 
на по ре до по ста вља са вре ме ног при по ве да ча и вик то ри јан ску при чу; у под јед на ко ау-
то ре флек сив ном фил му, уме сто то га има мо вик то ри јан ски сце на рио у са вре ме ном 
фил му, ко ји је исто вре ме но филм о сни ма њу при че из де вет на е стог ве ка. Са мо све сност 
при по ве да ча у ро ма ну пре ве де на је у ки не ма то граф ске огле дал не ре флек си је јер глум-
ци ко ји игра ју вик то ри јан ске ли ко ве и у вла сти том жи во ту до жи вља ва ју љу бав ни од нос 
оцр тан у сце на ри ју. Мо тив игра ња уло га као на фил му прак тич но од ра жа ва ли це мер не 
и ши зо ид не мо рал не нор ме вик то ри јан ског све та у ро ма ну (ви ди Sinyard, 1986: 135–140).

Па ра фра зи ра ње (Blu e sto ne, 1957/1971: 62) се че сто ја вља као ал тер на ти ва овој ана-
ло ги ји с пре во ђе њем. Ети мо ло шки, па ра фра зи ра ње је вид „на по ред ног“ (па ра) ка зи-
ва ња, а пре ма Окс форд ском реч ни ку ен гле ског је зи ка, јед но од пр вих зна че ња те ре чи 
је сте „сло бод но пре при ча ва ње или про ши ри ва ње не ког па су са“ у вер бал ном, али 
са мим тим и му зич ком об ли ку. Џон Драј ден је па ра фра зи ра ње де фи ни сао као „пре-
во ђе ње са сло бо дом де ло ва ња, при ко ме се ау тор не гу би из ви да..., али се ње го вих 
ре чи не др жи то ли ко ко ли ко ње го вог сми сла; а и тај сми сао се про ши ру је“. Овим опи-
сом мо жда се по нај бо ље опи су је на чин на ко ји су сце на ри ста Ро берт Нел сон Џеј кобс 
и ре жи сер Ла се Хал стрем 2001. го ди не при сту пи ли филм ској адап та ци ји ро ма на Луч-
ке ве сти (1993) Ени Пру. У при ка зу пси хич ког све та про та го ни сте ро ма на, у ко ји се 
за хва љу ју ћи све зна ју ћем при по ве да чу де таљ но за ла зи, филм узи ма сло бо ду и ми сли 
глав ног ју на ка пре но си у об ли ку ви зу е ли зо ва них на сло ва – што је увер љи во бу ду ћи 
да се ра ди о но ви на ру. И ме та фо рич ни стил ро ма на, у из ве сном сми слу, па ра фра зи ран 
је упо тре бом ви зу ел них сли ка ко је про го не про та го ни сту, а ре зул тат су ње го вог стра-
ха од ута па ња. На сли чан на чин је и бо гат асо ци ја тив ни је зик ро ма на Го спо ђа Да ло веј 
Вир џи ни је Вулф па ра фра зи ран пу тем „асо ци ја тив них ви зу ел них сли ка“ у фил му ко ји 
је 1998. го ди не ре жи ра ла Мар лин Го рис (ви ди Cuddy-Ke a ne, 1998: 173–174).
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Ана ло ги ја с па ра фра зи ра њем и пре во ђе њем мо же би ти од ко ри сти и при раз ма-
тра њу оног што сам ра ни је на зва ла он то ло шком про ме ном до ко је мо же до ћи кад се 
не ки исто риј ски до га ђај или жи вот ствар не лич но сти пре о сми сли и адап ти ра у филм. 
Адап ти ра ни текст мо же би ти ау то ри та тив но исто риј ско шти во или не ка нео д ре ђе на 
ар хив ска гра ђа (ви ди An drew, 2004: 200), а фор ма мо же да се кре ће од би о граф ских 
фил мо ва до исто риј ских дра ма, од те ле ви зиј ских до ку дра ма до ви део-ига ра, као на 
при мер JFK Re lo a ded, ко ју је на пра ви ла шкот ска ком па ни ја Traf c Ga mes и ко ја се за-
сни ва на атен та ту на пред сед ни ка Ке не ди ја. По не кад је текст ко ји се па ра фра зи ра или 
пре во ди ве о ма не по сре дан и рас по ло жив. Та ко је, ре ци мо, филм не мач ке те ле ви зи је 
Wan nse e kon fe renz (Ван зеј ска кон фе рен ци ја) осам де сет пе то ми нут на филм ска адап та ци-
ја чи ји је сце на рио на пи сан на осно ву ствар ног за пи сни ка са осам де сет пе то ми нут ног 
за се да ња одр жа ног 1942. го ди не, ко јим је пред се да вао Рај нхард Хај дрих, шеф Ге ста поа, 
и на ко ме је до не та од лу ка о „ко нач ном ре ше њу је вреј ског пи та ња“. За тим је Ло ринг 
Ман дел 2001. го ди не под име ном За ве ра ура дио адап та ци ју за BBC и HBO.

У не ким дру гим слу ча је ви ма, ме ђу тим, адап ти ра ни текст је не што сло же ни ји или 
чак ви ше струк: филм Па сје по сле под не Сид ни ја Лу ме та, сни мљен 1975. го ди не, је сте 
фик ци о на ли зо ва на адап та ци ја ствар не пљач ке бан ке и та лач ке кри зе у Бру кли ну 1972. 
го ди не ко ја је ужи во пре но ше на на те ле ви зи ји и о ко јој се мно го при ча ло у ме ди ји ма. 
Сце на рио је, у ства ри, на пи сан на осно ву члан ка П. Ф. Клу геа у ча со пи су Лајф. Али 2002. 
го ди не умет ник Пјер Хвиг за тра жио је од ствар ног пљач ка ша Џо на Вуј то ви ча да пред 
ка ме ра ма од и гра и ис при ча – прак тич но, да пре ве де или па ра фра зи ра – ори ги нал ни 
до га ђај. То ком тог про це са, од и гра ла се дру го сте пе на адап та ци ја: док је по чи ни лац 
про жи вља вао вла сти ту про шлост, по ста ло је ја сно да то је ди но мо же да учи ни кроз 
ви зу ру филм ске вер зи је ко ја је усле ди ла по сле пљач ке. Филм је за ње га прак тич но 
по стао текст за адап та ци ју исто ко ли ко и до га ђај у ко ме је уче ство вао и ко ји је остао 
са чу ван у ње го вом се ћа њу или у ме диј ским из ве шта ји ма. Ка да је реч о он то ло шким 
про ме на ма, не ма пу но сми сла го во ри ти о „исто риј ској тач но сти“ или „исто риј ској 
не тач но сти“ адап та ци ја. Шин дле ро ва ли ста ни је Шоа3 (ви ди Han sen, 2001), де ли мич но 
због то га што је адап та ци ја ро ма на То ма са Ке ни ли ја, ко ји се и сам за сни ва на све до-
че њи ма пре жи ве лих. Дру гим ре чи ма, ра ди се о па ра фра зи ра њу или пре во ђе њу од-
ре ђе ног тек ста, о од ре ђе ној ин тер пре та ци ји исто ри је. На из глед јед но став на по зна та 
озна ка „за сно ва но на исти ни тој при чи“ пред ста вља под ва лу: та кве исто риј ске адап-
та ци је су за пра во сло же не ко ли ко и са ма исто ри о гра фи ја.

Адап та ци ја као про цес

Кре а тив на ин тер пре та ци ја или ин тер пре та тив на кре а ци ја адап та то ра На по-
чет ку фил ма Адап та ци ја сце на ри сту „Чар ли ја Ка уф ма на“ му чи не до у ми ца: бри не га 
од го вор ност ко ју као адап та тор има пре ма ау то ру и књи зи ко је по шту је. Као што на-
слу ћу је, адап та ци ја мо же би ти про цес ко ји укљу чу је апро при ја ци ју, при сва ја ње ту ђе 

3 Шоа је до ку мен тар ни филм сни мљен 1985. го ди не ко ји го во ри о Хо ло ка у сту за ко ји се на хе бреј-
ском ко ри сти реч „шоа“ (sho ’ah). (Прим. прев.)
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при че, и ње но фил три ра ње, у из ве сном сми слу, кроз вла сти ти сен зи би ли тет, ин те ре-
со ва ња и та ле нат. Отуд су адап та то ри пр во ту ма чи а за тим ства ра о ци. То је је дан 
раз лог за што Mor te a Ve ne zia Лу чи на Ви скон ти ја, ита ли јан ска филм ска вер зи ја сни мље-
на 1971. го ди не пре ма но ве ли То ма са Ма на Der Tod in Ve ne dig, об ја вље ној 1911. го ди не, 
има то ли ко раз ли чит фо кус и де лу је то ли ко раз ли чи то од ен гле ске опе ре Смрт у Ве-
не ци ји Бен џа ми на Бри те на и Ма ван ви Пај пер, ко ја је пре ми јер но из ве де на тек не ко-
ли ко го ди на ка сни је, 1973. го ди не. Дру ги раз лог је, сва ка ко, адап та то ров из бор ме ди-
ја. Е. Х. Гом брич ну ди ко ри сну ана ло ги ју ка да ка же да ако умет ник ста не ис пред пеј за-
жа са олов ком у ру ци, он или она ће „тра жи ти оне аспек те ко ји се мо гу пре не ти ли ни-
ја ма“; ако др жи чет ки цу, умет ни ко ва ви зи ја истог пеј за жа са сто ја ће се од ма си ва, не 
од ли ни ја (1961: 65). Та ко ће и адап та то ра ко ји при ла зи при чи с иде јом да је адап ти ра 
за филм при ву ћи дру га чи ји аспек ти при че од оних ко ји ће при ву ћи опер ског ли бре-
ти сту.

Адап та ци је, а по го то во адап та ци је ду гач ких ро ма на, зна че да је по сао адап та то ра 
да од стра ни и скра ти; то се с раз ло гом на зи ва „хи рур шком умет но шћу“ (Ab bott, 2002: 
108). При адап ти ра њу хи ља ду три ста стра ни ца ро ма неск не три ло ги је Ње го ва мрач на 
тка ња Фи ли па Пул ма на у две тро ча сов не по зо ри шне пред ста ве, Ни ко лас Рајт је мо рао 
да из ба ци не ко ли ко ва жних ли ко ва (на при мер, на уч ни цу с Окс фор да, Ме ри Ма лон), 
а ти ме и чи та ве све то ве у ко ји ма се од и гра ва ју њи хо ве при че (на при мер, зе мљу му-
лефâ); мо рао је да убр за рад њу и на са мом по чет ку упле те цр кве ну де сни цу. Мо рао 
је, на рав но, и да из на ђе два глав на на ра тив на вр хун ца уме сто три ко ја се на ла зе у 
три ло ги ји. Та ко ђе се на шао у си ту а ци ји да мо ра да об ја шња ва од ре ђе не те ме, па чак 
и де та ље за пле та, јер по зо ри шна пу бли ка не ма до вољ но вре ме на да по ве же ства ри 
она ко ка ко то мо гу чи та о ци ро манâ. 

Сва ка адап та ци ја, на рав но, не из и ску је ре за ње. Фил мо ви су че сто на дах ну ти при-
по вет ка ма; на при мер, „Ли ме на зве зда“ Џо на М. Ка нин га ма об ја вље на 1947. го ди не, 
по ста ла је филм Тач но у под не Фре да Зи не ма на и Кар ла Фор ма на сни мљен 1952. го ди-
не. Адап та ци је при по ве да ка мо ра ју знат но да про ши ре из вор ну гра ђу. Ка да су 1984. 
го ди не ре жи сер и сце на ри ста Нил Џор дан и Ан џе ла Кар тер адап ти ра ли ње ну при чу 
„Вуч ја дру жи на“, до да ли су по је ди но сти из дру ге две по ве за не при че из збир ке Кр ва-
ва ода ја (1979): „Ву ко длак“ и „Ву чи ца Али са“. Ка ко би ус по ста ви ли бај ко ви ту ло ги ку 
ко ма да, по слу жи ли су се са вре ме ним про ло гом из спи са те љи чи не ра ни је адап та ци је 
у ра дио-дра му. Сце на ри ста Но ел Беј кер на сли чан на чин опи су је свој по ку шај да узме 
„на го ве штај иде је за филм“ и раз ви је је у ду го ме тра жни игра ни филм. Од ње га се ни је 
тра жи ло да адап ти ра при по вет ку не го књи гу Мај кла Тер не ра Hard Co re Lo go (1993), 
али то је књи га чи ји се фраг мен тар ни на ра тив о по нов ном оку пља њу панк гру пе из 
осам де се тих го ди на са сто ји од пи са ма, пе са ма, по ру ка на елек трон ској се кре та ри ци, 
фак ту ра, фо то гра фи ја, ру ком пи са них по ру ка, исе ча ка из днев ни ка, уго во ра и та ко 
да ље. Беј кер је ре као да му је по те шко ћу пр во пред ста вља ла са ма фраг мен тар ност, 
а за тим и чи ње ни ца да је при ча „тан ка и оскуд на, пу на ру па и ти ши не, не из ре че не 
ело квен ци је ства ри“ (1997: 10). На кра ју је у свој днев ник на пи сао да је ова дру га осо-
би на за да так учи ни ла за бав ни јим, кре а тив ни јим: „Оба ве зно се за хва ли ти Тер не ру што 
је на пи сао то ли ко ма ло, а на го ве стио то ли ко мно го“ (14). 



84

Да ка ко, број ни су раз ло зи за што се адап та то ри од лу чу ју да од ре ђе ну при чу пре-
ко ди ра ју у од ре ђе ни ме ди јум или жа нр. Као што је ра ни је на по ме ну то, то мо жда ра де 
из же ље да над ма ше прет ход но де ло и у еко ном ском и у умет нич ком сми слу. Мо гу 
на сто ја ти да оспо ре естет ске или по ли тич ке вред но сти адап ти ра ног тек ста исто као 
што мо гу на сто ја ти и да му ода ју при зна ње. То је, сва ка ко, је дан од раз ло га за што у 
рас пра ви на те му про це са адап та ци је ни је баш нај при год ни је ко ри сти ти ре то ри ку 
„вер но сти“. Ка кав год да је мо тив, из пер спек ти ве адап та то ра адап та ци ја је сте чин 
апро при ја ци је или спа са ва ња, а то је увек дво стру ки про цес ту ма че ња а за тим ства-
ра ња не чег но вог. 

Ако ово зву чи не ка ко по зна то, по сто ји до бар раз лог за то бу ду ћи да imi ta tio или 
mi me sis – ими та ци ја – има ду гу исто ри ју на За па ду где, ка ко је сма трао Ари сто тел, чи-
ни део ин стинк тив ног људ ског по на ша ња и из вор за до вољ ства ко је љу ди на ла зе у 
умет но сти (Wit tko wer, 1965: 143). Свр ха ими та ци је ве ли ких умет нич ких де ла ни је би ла 
је ди но да се око ри сти пре сти жем и ау то ри те том ан тич ких мај сто ра ни ти чак да пред-
ло жи пе да го шки мо дел (ка ко твр ди Rhe to ri ca ad He ren ni um [I. ii. 3 и IV. i. 2], ма да је то 
чи ни ла. Свр ха јој је би ла по сти за ње сво је вр сне кре а тив но сти: „Imi ta tio ни је ни пла ги-
јат ни ти мр ља у на стан ку рим ске књи жев но сти, већ ди на мич ка за ко ни тост ње ног 
по сто ја ња“ (West и Wo od man, 1979: ix). Као ни ими та ци ја у кла сич ном пе ри о ду, ни 
адап та ци ја ни је сле по ко пи ра ње; то је про цес по сва ја ња адап ти ра ног ма те ри ја ла. И 
код кла сич не ими та ци је и код адап та ци је, но ви на се са сто ји од то га шта не ко ура ди са 
дру гим тек стом. Шта ви ше, за „Лон ги на“, imi ta tio и ae mu la tio иду ру ку под ру ку, чи ме 
се по ве зу ју ими та ци ја и кре а тив ност (Rus sell, 1979: 10). О не у спе шним адап та ци ја ма се 
мо жда не мо ра раз ми шља ти у окви ру не ве р но сти не ком прет ход ном тек сту, не го у 
окви ру не до стат ка кре а тив но сти или ве шти не да се текст по сво ји и ти ме учи ни не за-
ви сним од пред ло шка.

За чи та о ца, гле да о ца или слу ша о ца, адап та ци ја као адап та ци ја не ми нов но је и 
не ка вр ста ин тер тек сту ал но сти ако је при ма лац упо знат са адап ти ра ним тек стом. 
Од ви ја се је дан не пре кид ни ди ја ло шки про цес, ка ко би ре као Ми ха ил Бах тин, у ко ме 
де ло ко је већ по зна је мо по ре ди мо са оним ко је тре нут но до жи вља ва мо (Стам 2000: 
64). На гла ша ва ју ћи од нос по је ди них де ла с дру гим де ли ма и с чи та вим кул тур ним 
си сте мом, фран цу ско се ми о тич ко и постструк ту ра ли стич ко те о ре ти зо ва ње ин тер-
тек сту ал но сти (нпр. Bart hes, 1971/1977; Kri ste va, 1969/1986) игра ва жну уло гу за то што 
оспо ра ва до ми нант не по стро ман ти чар ске пред ста ве о ори ги нал но сти, је дин стве но-
сти и не за ви сно сти, те на су прот та квим пред ста ва ма, твр ди да су тек сто ви мо за и ци 
ци та та ко ји мо гу би ти ви дљи ви или не ви дљи ви, чуј ни или не чуј ни; увек су већ на пи-
са ни и про чи та ни. Исто ва жи и за адап та ци је, с тим што се до дат но мо ра на по ме ну ти 
да се оне та ко ђе пре по зна ју као адап та ци је спе ци фич них тек сто ва. Пу бли ка ће че сто 
уви де ти да је не ко де ло адап та ци ја ви ше од јед ног спе ци фич ног тек ста. На при мер, 
ка да су пи сци ка сни је пре ра ђи ва ли – за ра дио, по зор ни цу или екран – ро ман Три де сет 
и де вет сте пе ни ца ау то ра Џо на Ба ке на из 1914. го ди не, уз ро ман су адап ти ра ли и 
мрач ни, ци нич ни филм Ал фре да Хич ко ка из 1935. го ди не (Glancy, 2003: 99–100). А да-
на шњи фил мо ви о Дра ку ли че сто се по сма тра ју као адап та ци је ра ни јих фил мо ва ко-
ли ко и као адап та ци је ро ма на Бре ма Сто ке ра. 
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„Па лимп сест на“ ин те р тек сту ал ност пу бли ке

Што се ти че пу бли ке, та кве адап та ци је су очи то „ви ше слој не“; ди рект но су и отво-
ре но по ве за не с не ким дру гим пре по зна тљи вим де ли ма и та је по ве за ност део њи хо-
вог фор мал ног иден ти те та, али и оног што би се мо гло на зва ти њи хо вим хер ме не у-
тич ким иден ти те том. Та ко се др жи под кон тро лом „по за дин ска бу ка“ (Hinds, 1998: 19), 
са чи ње на од свих дру гих ин те р тек сту ал них па ра ле ла са да тим де лом ко је би пу бли ка 
мо гла по ву ћи а ко је по сто је због слич них умет нич ких и дру штве них кон вен ци ја пре 
не го због слич но сти са од ре ђе ним де ли ма. Све се адап та ци је тим дру гим де ли ма ба-
ве оп шир но, а не у ви ду по вр шних алу зи ја. 

Ка ко ужи так та ко и фру стра ци ја ко ји се ја вља ју при до жи вља ју адап та ци је, де ли мич-
но по ти чу од осе ћа ја по зна то сти ко ји на ста је услед по на вља ња и се ћа ња. У за ви сно сти 
од то га ка кав од нос има мо пре ма тра ди ци о нал ним ко ре о граф ским вер зи ја ма ба ле та 
Чај ков ског Ла бу до во је зе ро из 1877. го ди не (а има их мно го, од вер зи је тан де ма Пе ти па/
Ива нов до об ра де Ешто на и Да у е ла), адап та ци ја Ме тјуа Бор на ће нас или оду ше ви ти или 
из нер ви ра ти сво јим мо дер ни зо ва њем и иро нич ним кви ро ва њем овог по пу лар ног кла-
сич ног ба ле та. Ње го ви ми ши ћа ви му шки ла бу до ви и њи хо ва хо мо е ро тич ка, же сто ка и 
сек су ал но на би је на ко ре о гра фи ја омо гу ћа ва, из ме ђу оста лог, да тра ди ци о нал ни pas de 
de ux прин ца и ла бу да бу де плес јед на ких – мо жда пр ви пут. Принц ни је ви ше са мо атлет-
ски гра ђен по ма гач ба ле ри ни ко ја је зве зда. Не ће сва ко у пу бли ци ужи ва ти у овом на-
ру ша ва њу и кри тич ком ко мен та ру на ра чун сек су ал не по ли ти ке у ба лет ској тра ди ци ји. 
Али без об зи ра на на шу ре ак ци ју, ин тер тек сту ал на оче ки ва ња ко ја има мо од ме ди ја и 
жан ра, као и од овог кон крет ног де ла, из би ја ју у пр ви план. Исто ће ва жи ти и за до жи-
вљај вер зи је Ау стра лиј ског пле сног те а тра на зва не Bir dbrain (2001) ко ја има хи пе р бр зу 
про во ка тив ну ко ре о гра фи ју, филм ске кли по ве и тех но му зи ку. Као чла но ви пу бли ке, 
по се же мо за се ћа њем да би смо уо чи ли раз ли ке исто као и слич но сти.

Мо ду си ан га жо ва ња

Дво стру ка де фи ни ци ја адап та ци је као про из во да (оп шир ног, кон крет ног пре ко-
ди ра ња) и као про це са (кре а тив не ре ин тер пре та ци је и па лимп сест не ин тер тек сту ал-
но сти) је сте је дан на чин да се об у хва те раз ли чи те ди мен зи је фе но ме на адап та ци је у 
ши рем сми слу. Ста вља ње на гла ска на про цес омо гу ћа ва нам да про ши ри мо тра ди-
ци о нал ни фо кус сту ди ја адап та ци је и да се не огра ни чи мо на по је ди не ме ди је ни ти 
по је ди не ком па ра тив не сту ди је слу ча ја, већ да раз мо три мо и од но се из ме ђу глав них 
мо ду са ан га жо ва ња: то јест, омо гу ћа ва нам да раз мо три мо ка ко по мо ћу адап та ци ја 
љу ди ка зу ју и при ка зу ју при че или сту па ју у ин тер ак ци ју са њи ма. При ча нам се мо же 
ис при ча ти или нам се мо же при ка за ти, по сред ством ни за раз ли чи тих ме ди ја. Но пер-
спек ти ва, а ти ме и гра ма ти ка, ме ња се код тре ћег мо ду са ан га жо ва ња; као чла но ви 
пу бли ке сту па мо у ин тер ак ци ју с при ча ма по сред ством, на при мер, но вих ме ди ја, од 
вир ту ел не ствар но сти до ма ши ни ма фил мо ва.4 Сва три мо ду са мо гла би се сма тра ти 

4 Реч „ма ши ни ма“ (енг. mac hi ni ma) на ста ла је спа ја њем ре чи mac hi ne и ci ne ma. Ма ној ло Ма ра вић 
и Мир ко Стој ко вић ма ши ни ма фил мо ве де фи ни шу као „при мер игра ња са ви део-игра ма [који] 
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„имер сив ним“ ма да не у ис тој ме ри и не на исти на чин: на при мер, ка зи вач ки мо дус 
(ро ман) омо гу ћа ва нам да по мо ћу ма ште уро ни мо у је дан за ми шље ни свет; при ка зи-
вач ки мо дус (по зо ри шне пред ста ве и фил мо ви) омо гу ћа ва нам да у тај свет уро ни мо 
по мо ћу пер цеп ци је зву ка и сли ке, при че му је ви зу ел на пер цеп ци ја на из ве сни на чин 
по ве за на са ре не сан сним ко ри шће њем пер спек ти ве у сли кар ству и ба рок ним по ступ-
ком trom pe l’o eil (Ryan, 2001: 3); уче снич ки мо дус (ви део-игре) омо гу ћа ва нам да уро-
ни мо фи зич ки и ки не сте тич ки. Али иа ко су сва три, у из ве сном сми слу ре чи, „имер-
сив на“, обич но се са мо по след њи на зи ва „ин тер ак тив ним“. Гле да ње и ту ма че ње цр них 
зна ко ва – ре чи или но та – на бе лом па пи ру ни на ко ји на чин ни је па си ван чин, као ни 
опа жа ње и ту ма че ње ди рект ног пред ста вља ња при че на по зор ни ци или екра ну; оба 
су има ги на тив но, ког ни тив но и емо ци о нал но ак тив ни чи но ви. Али пре ла зак на уче-
снич ке мо ду се у ко ји ма се фи зич ки ан га жу је мо у при чи и ње ном све ту – би ло да се 
ра ди о на сил ној ак ци о ној игри или о игра њу уло га или о од го не та њу / игри ко ја нам 
те сти ра ве шти не – не зна чи да смо ак тив ни ји не го да смо ак тив ни на дру га чи ји на чин.

У ка зи вач ком мо ду су – у при по вед ној књи жев но сти, на при мер – на ше ан га жо ва-
ње за по чи ње у цар ству има ги на ци је, ко јим упра вља ју ода бра не, усме ри вач ке ре чи, 
али ко ји је исто вре ме но и сло бо дан – то јест, не спу тан ви зу ел ним и ау ди тив ним огра-
ни че њи ма. Мо же мо пре ки ну ти чи та ње у би ло ком тре нут ку; мо же мо по но во про чи-
та ти или пре ско чи ти не што; др жи мо књи гу у ру ка ма и осе ћа мо, и ви ди мо, ко ли ко нам 
је још при че пре о ста ло да про чи та мо. Али пре ла ском на при ка зи вач ки мо дус, као што 
су филм ске или по зо ри шне адап та ци је, ухва ће ни смо у при чу ко ја не за у ста вљи во 
на пре ду је. А пре шли смо и из има ги на ци је у цар ство не по сред ног опа жа ња – обе ле-
же ног ме ша ви ном де та ља и ши ри не фо ку са. Уче снич ки мо дус нас учи да је зик ни је 
је ди ни на чин да се из ра зи сми сао и при ча ју при че. Ви зу ел не и ге стов не ре пре зен та-
ци је оби лу ју сло же ним асо ци ја ци ја ма; му зи ка ну ди звуч не „екви ва лен те“ за осе ћа ња 
ли ко ва и иза зи ва емо тив не ре ак ци је пу бли ке; уоп ште узев, звук мо же уве ћа ти и по ја-
ча ти ви зу ел не и вер бал не аспек те или чак би ти у су прот но сти са њи ма. Са дру ге стра-
не, ме ђу тим, дра ма ти за ци ја ко ја се при ка зу је не мо же ни при бли жно да пре не се сло-
же ну вер бал ну игру по е зи је ко ја се ка зу је, као ни ис пре пле та ност опи са, на ра ци је и 
об ја шње ња ко ју је ла ко по сти ћи у про зном тек сту. Ка зи ва ње при че ре чи ма, усме но 
или пи сме но, ни кад ни је исто као ње но ви зу ел но и ау ди тив но при ка зи ва ње у би ло 
ком од мно го број них рас по ло жи вих пер фор ма тив них ме ди ја.

Не ки те о ре ти ча ри твр де да у осно ви не ма зна чај не раз ли ке из ме ђу вер бал ног 
тек ста и ви зу ел них сли ка, као што ка же В. Џ. Т. Ми чел, из но се ћи глав не цр те овог ста-
но ви шта: да „ко му ни ка тив ни, екс пре сив ни чи но ви, на ра ци ја, ар гу мен та ци ја, опис, 
екс по зи ци ја и дру ги та ко зва ни ’го вор ни чи но ви’ ни су ве за ни за кон крет ни ме диј, не 
’при ста ју’ овом или оном ме ди ју“ (1994: 160) (Ви ди и Co hen, 1991b). Раз ма тра ње раз-

под ра зу ме ва ју њи хо ву кре а тив ну пре ра ду од стра не ак тив них ко ри сни ка, ко ји ко ри сте мо гућ ност 
сни ма ња игре ка ко би на пра ви ли крат ке фил мо ве” („Ма ши ни ма: при мер кул ту ре фа но ва и ме диј-
ске кон вер ген ци је ви део-ига ра и фил ма“, у: Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве но-обра-
зов не про ме не 8, Збор ник ра до ва са 10. ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Мо сто ви ме диј ског 
обра зо ва ња, ур. Де јан Пра ли ца и Нор берт Ши но ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад, Но ви Сад, 
2019, 225–238). (Прим. прев.)
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ли ка у ан га жо ва њу из ме ђу мо ду са ка зи ва ња и при ка зи ва ња, ме ђу тим, су ге ри ше упра во 
су прот но: сва ки мо дус, баш као и сва ки ме диј, има се би свој стве не спе ци фич но сти, ако 
не и свој стве ну бит. Дру гим ре чи ма, ни је дан мо дус по при ро ди не ра ди не што бо ље од 
дру гих; али сва ки има на рас по ла га њу раз ли чи те на чи не из ра жа ва ња – ме ди је и жан-
ро ве – па за то мо же да по ста ви од ре ђе не ци ље ве и по стиг не их бо ље од дру гих.

Узми мо, на при мер, за ни мљив тех нич ки за да так ко ји је бри тан ски ро ма но пи сац Е. 
М. Фор стер се би по ста вио у ро ма ну Ха у ардс енд из 1910. го ди не: ка ко да ка за ним ре-
чи ма пред ста ви ефе кат и сми сао из ве де не му зи ке – му зи ке ко ју ће ње го ви чи та о ци 
мо ра ти да за ми сле, на рав но, а не да чу ју. Пе то по гла вље ро ма на за по чи ње ре чи ма: 
„Сви ће се сло жи ти да је Бе то ве но ва Пе та сим фо ни ја нај у зви ше ни ји звук ко ји је ика да 
ис пу нио ухо чо ве ка“ (For ster, 1910/1941: 31). Фор стер, за тим, опи су је ефе кат ко ји му зи-
ка има на сва ког чла на по ро ди це Шле гел, чи је уши ис пу ња ва овај „нај у зви ше ни ји звук“. 
Сво јим ка зи вач ким мо ду сом ро ман мо же кад год по же ли да нас уве де у ум и осе ћа ња 
ли ко ва. Но ова епи зо да, у ко јој це ла по ро ди ца при су ству је кон цер ту у Кра љи чи ној 
кон церт ној са ли у Лон до ну, на ро чи то се усред сре ђу је на је дан лик, Хе лен Шле гел – 
мла ду де вој ку, не дав но по вре ђе ну у љу ба ви, те сто га не ко га чи ја је ре ак ци ја на му зи-
ку ду бо ко лич на и сна жно по ве за на са емо ци о нал ним про бле ми ма.

Док ор ке стар из во ди тре ћи став, ка же нам се да она чу је ка ко „зло дух ти хо пре ла зи 
пре ко чи та ве ва си о не, с кра ја на крај“ (32). У пр вом ста ву чу ла је „ју на ке и бро до ло ме“, 
али ов де чу је стра шне зло ду хе и „ме ђу и гру рас пле са них сло но ва“ (32). Нај стра шни је у 
ве зи са њи ма јој је њи хо ва опу ште ност: „за па зи ли су, та ко у про ла зу, да на све ту не ма 
ле по те ни ју на штва“ (32). Фор стер на ста вља, го во ре ћи нам да „Хе лен ни је мо гла да им 
про тив ре чи јер и она је, бар јед ном, осе ти ла то исто и ви де ла ка ко се ру ше чвр сти зи-
до ви мла до сти. Па ни ка и пра зни на! Па ни ка и пра зни на! Зло ду си су има ли пра во“ (33). 
До кра ја ко ма да, она би ва ду бо ко га ну та и то ли ко по тре се на да не мо же да оста не у 
дру штву оста лих чла но ва по ро ди це већ же ли да бу де на са мо. У ро ма ну се то ова ко опи-
су је: „Та му зи ка са же ла је све што јој се де си ло или што јој се мо же де си ти у жи во ту. 
Раз у ме ла ју је као не по бит ну тврд њу, ко ја ни кад не ће би ти обо ре на“ (34). Од ла зи из 
са ле и гре шком узи ма ки шо бран јед ног не знан ца, из ве сног Ле о нар да Ба ста, ко ји ће 
игра ти ва жну уло гу у остат ку ње ног жи во та, а, са мим тим, и у остат ку ро ма на.

Шта се де ша ва ка да се ова ис при по ве да на сце на тран спо ну је у при ка зи вач ки мо-
дус – у овом слу ча ју, филм – ко ји је за про дук циј ску ку ћу Mer chant Ivory адап ти ра ла 
Рут Пра вер Џаб ва ла? Не ка вр ста кон цер та се одр жа ва и у фил му, али Хе лен му при су-
ству је без чла но ва по ро ди це. Не ра ди се о пу ном ор ке страл ном на сту пу не го се сви-
ра кла вир у че ти ри ру ке, као прат ња пре да ва њу о Бе то ве но вој Пе тој сим фо ни ји. Оста-
вље но је не ко ли ко Фор сте ро вих ре чи, али су ма ло број не. По што на фил му је ди но 
мо же мо да ви ди мо Хе лен али не и да за ђе мо у ње не ми сли, пре о ста је нам је ди но да 
на га ђа мо о че му раз ми шља. Отуд у при ка за ној вер зи ји Хе лен не осе ћа „па ни ку и пра-
зни ну“ зло ду ха; по мо ћу те сли ке, пре да вач, од го ва ра ју ћи на пи та ња пу бли ке об ја шња-
ва Бе то ве нов ко мад. У ства ри, на осно ву оно га што ви ди мо, чи ни се да се Хе лен до са-
ђу је ви ше не го што је по тре се на чи та вим ис ку ством. Пу ну вер зи ју сим фо ни је у из во-
ђе њу ор ке стра мо же мо чу ти као му зич ку прат њу фил му (не ди је гет ски), али тек по што 
она на пу сти са лу, а за њом по ђе мла дић чи ји је ки шо бран гре шком узе ла.
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Иа ко Фор стер ову сце ну упо тре бља ва да нам ка же ка кав је има ги на тив ни и емо-
ци о нал ни свет Хе лен Шле гел, филм ту при ли ку ко ри сти да нам по ка же ка ко је Хе лен 
упо зна ла Ле о нар да Ба ста у од го ва ра ју ћем кул тур ном кон тек сту. Са ста но ви шта раз-
во ја рад ње, упра во то се де ша ва у овој сце ни, а то је оно што филм на сто ји да по стиг-
не. За ни мљи во је да нам при ка зи вач ки мо дус омо гу ћа ва оно што ка зи вач ки не мо же, 
а то је да за пра во чу је мо Бе то ве но ву ме ло ди ју. Не мо же мо, ме ђу тим, ући у ум ли ко ва 
док слу ша ју; они мо ра ју вид но, фи зич ки да оте ло ве сво је ре ак ци је ка ко би их сни ми-
ла ка ме ра или мо ра ју да го во ре о сво јим ре ак ци ја ма. У фил му се, сва ка ко, мно го го-
во ри о му зи ци, умет но сти и ко је че му дру гом, не са мо у овом при лич но очи том об ли-
ку пре да ва ња.

Ин тер ак ци ја с при чом је опет раз ли чи та од при ка зи ва ња или ка зи ва ња – и не са мо 
због то га што омо гу ћа ва не по сред ни ји вид ура ња ња у при чу. Слич но пред ста ви или 
фил му, вир ту ел на ствар ност или ви део-игра не ко ри сте са мо је зик као сред ство пре-
до ча ва ња јед ног све та; тај свет мо же мо да ви ди мо и чу је мо. Но у при ка зи вач ком мо-
ду су не ула зи мо фи зич ки у тај свет да би смо, за тим, у ње му де ла ли. Због сна жног до-
жи вља ја ко ји иза зи ва, игра пеј нтбол ко ја си му ли ра рат ни сце на рио, сма тра се раз ли-
чи том вр стом адап та ци је рат не при че не го што је то, ре ци мо, чак и сли ко ви то при ка-
за но на си ље у фил му као што је Спа са ва ње ре до ва Ра ја на (1998). Ре кон струк ци ја бит ке 
из гра ђан ског ра та мо же да укљу чу је игра ње уло га, а де ла у но вим на ра тив ним ме ди-
ји ма мо гу зах те ва ти да се ба за по да та ка „пре ком би ну је“, али у оба слу ча ја об лик уче-
шћа пу бли ке је раз ли чит од оног у ко ме нам се иста при ча ис при ча или при ка же.

При че се, ме ђу тим, не са сто је са мо од ма те ри јал них сред ста ва ко ји ма се пре но се 
(ме ди ја) ни ти од пра ви ла пре ма ко ји ма се струк ту ри шу (жан ро ва). Та сред ства и та 
пра ви ла омо гу ћа ва ју ус по ста вља ње, а за тим и ка на ли са ње на ра тив них оче ки ва ња, 
као и пре но ше ње на ра тив ног зна че ња не ко ме у не ком кон тек сту, при че му их је не ко 
кре и рао упра во с том на ме ром. Украт ко ре че но, по сто ји ши ри ко му ни ка циј ски кон-
текст ко ји би сва ка те о ри ја адап та ци је тре ба ло да раз мо три. Тај ће се кон текст ме ња-
ти са сва ким мо ду сом пред ста вља ња или ан га жо ва ња: ка зи вач ки мо дус мо же упо тре-
би ти низ раз ли чи тих ма те ри јал них ме ди ја, као што то мо же и жи ви или по сре до ва ни 
ка зи вач ки мо дус, при че му оба мо гу по др жа ти низ раз ли чи тих жан ро ва. Но пра вље-
ње раз ли ке ме ђу ме ди ји ма ни је увек до вољ но да би се мо гла из вр ши ти она вр ста 
раз гра ни че ња на ко ју нам ука зу ју адап та ци је. На при мер, „ма ши ни ма филм“ је сте 
об лик фил мо гра фи је ко ји ко ри сти тех но ло ги ју ком пју тер ских ига ра да сни ма фил мо-
ве уну тар вир ту ел не ствар но сти ко ју ства ра по гон игре. Као та кав, то је хи брид ни 
об лик, али ме диј је у осно ви елек трон ски. Ма ши ним ска адап та ци ја Ше ли је ве пе сме 
„Ози ман ди јас“ из 1817. го ди не, ко ју је за Stran ge Com pany ура дио Хју Хан кок, за пра во 
је ди ги та ли зо ва на ви зу а ли за ци ја „при че“ из пе сме о чо ве ку ко ји у пу сти њи на и ла зи 
на по ру ше ни кип јед ног ца ра на чи јем по сто љу је укле са на је зи во иро нич на по ру ка 
о ово све тов ној сла ви и мо ћи вре ме на. Иа ко лик чо ве ка на екра ну ства ра на пе тост 
ти ме што ру ком мо ра да укло ни пе сак ка ко би про чи тао по след њи ред по ру ке („Гле-
дај те де ла мо ја и стре пи те пред њи ма“), у ди ги тал ној вер зи ји ипак не осе ћа мо то ли ко 
уз бу ђе ње као док чи та мо по ра жа ва ју ћу иро ни ју у пе сми. Уко ли ко би смо гле да ли са мо 
на ме диј, то нам не би по мо гло да оце ни мо успех (или не у спех) ове адап та ци је: прем-
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да је овај ма ши ни ма филм у ди ги тал ном ме ди ју, он ни је ин тер ак ти ван. Шта ви ше, чин 
ту ма че ња те у су шти ни при ка за не при че не зах те ва ак тив но ан га жо ва ње у то ли кој 
ме ри ко ли ко чи та ње ка за не вер зи је.

То не зна чи да нас раз ли чи ти ме ди ји не ан га жу ју на раз ли чит на чин, али ли ни је 
раз гра ни че ња ни су та ко ја сне као што оче ку је мо. До жи вљај ко ји нам пру жа чи та ње 
у при ват но сти и оса ми за пра во је бли жи при ват ном ви зу ел ном и кућ ном про сто ру 
те ле ви зи је, ра ди ја, DVD-а, ви деа и ра чу на ра, не го јав ном и груп ном гле да лач ком до-
жи вља ју у би ло ка квој за мра че ној са ли. А кад се ди мо у мра ку, ти хо и мир но, а на би ни 
нам се при ка зу ју ствар на жи ва те ла ко ја го во ре или пе ва ју, наш ни во и вр ста ан га жо-
ва ња су раз ли чи ти не го кад се ди мо ис пред екра на а „ствар ност“ нам се при ка зу је 
по сред ством тех но ло ги је. Кад игра мо пу цач ку ви део-игру у пр вом ли цу, по ста је мо 
ак тив ни уче сни ци у на ра тив ном све ту и ор ган ски до жи вља ва мо рад њу, на ша ре ак ци ја 
је опет раз ли чи та. Сам ме диј ни је до во љан да се об ја сни шта се де ша ва ка да се ин тер-
ак тив на ви део-игра адап ти ра у ди ги тал но умет нич ко де ло из ло же но у му зе ју, јер то 
он да по ста је на чин да се при ча при ка же, пре не го да се с њом сту пи у ин тер ак ци ју. На 
при мер, у де лу изра ел ско-аме рич ког ви део-умет ни ка Еда Стер на ко је но си на зив Ви-
јет нам ска љу бав на при ча (2003), гле да лац от кри ва да је умет ник-стре лац већ укло нио 
све не при ја те ље из игре, па нам са мо пре о ста је да гле да мо – дру гим ре чи ма, да нам 
се при ка же – низ пра зних ло ка ци ја ко је су уре ђе не та ко да под се ћа ју на кла сич не ка-
дро ве из рат них фил мо ва, од M*A*S*H-а до Апо ка лип се да нас. Пре о кре нув ши оче ки-
ва ни ре зул тат игре ти ме што је пре кр шио сва пра ви ла пре ма ко ји ма се од ви ја рад ња 
ових ига ра, умет ник се по бри нуо да пу бли ка не уче ству је, ни ти мо же да уче ству је на 
исти на чин као што би мо гла у ин тер ак тив ној игри. На исти на чин, Стер но ва Твр ђа ва 
Па ла дин: Вој ска Аме ри ке пред ста вља ма ке ту сред њо ве ков ног зам ка где се на ви део-
екра ну от кри ва – опет – крај њи ре зул тат умет ни ко вог са вла да ва ња игре ко ју вој ска 
САД-а ко ри сти за ре гру то ва ње, а ко ја се исто зо ве Вој ска Аме ри ке. Труд и ужи так гле-
да ла ца ов де раз ли ку ју се од ки не тич ког и ког ни тив ног уче шћа ин тер ак тив ног игра ча. 
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