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ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ АДАП ТА ЦИ ЈЕ1

Сло је ви и кре та ња адап та ци је

Де фи ни ци је адап та ци је углав ном се кре ћу из ме ђу три пер спек ти ве или се на њих 
усред сре ђу ју. Адап та ци ја у сми слу про це са че сто опи су је ка ко се је дан или не ко ли ко 
ен ти те та пре у ре ђу ју или при ла го ђа ва ју кад оства ре кон такт или сту пе у од нос с јед-
ним или ви ше дру гих тек сто ва или обје ка та. Адап та ци ја у сми слу про из во да мо же да 
озна чи ен ти тет ко ји на ста је као ре зул тат тог кон так та или као син те за ре зул та та од-
но са из ме ђу две или ви ше ак тив но сти. У пр вом слу ча ју, адап та ци ја мо же да озна чи 
из о ста вља ње или до да ва ње до ко јих до ла зи кад се, на при мер, у ро ма ну при ка зу је 
од ре ђе ни исто риј ски до га ђај, или при ла го ђа ва ње ко је је нео п ход но по је дин цу да би 
пре шао из јед не кул ту ру у дру гу. У дру гом слу ча ју, адап та ци ја озна ча ва про из вод на-
стао тим про це сом, као што је спој исто риј ских и из ми шље них еле ме на та у ком по зи-
ци ји ро ма на или про ме на на ви ка или лич них осо би на и иден ти те та по је дин ца услед 
про ме не окру же ња. Не што са вре ме ни је де фи ни ци је по ну ди ле су тре ћу пер спек ти ву: 
адап та ци ја у сми слу ре цеп ци је зна чи да то ком чи та ња или гле да ња де ла до ла зи до 
ње го вог ак тив ног при ла го ђа ва ња чи ме адап та ци ја по ста је по се бан об лик ужи ва ња 
у де лу, као и об лик ње го вог раз у ме ва ња. Из овог угла, чи та о ци мо гу уви де ти да раз-
ли чи та де ла функ ци о ни шу на раз ли чит на чин за раз ли чи те чи та о це у за ви сно сти од 
њи хо вог прет ход ног зна ња и ис ку ства, док за јед ни це мо гу на раз ли чи те на чи не аси-
ми ло ва ти или не аси ми ло ва ти но вог чла на да те кул ту ре. У окви ру овог тро чла ног 
са ста ва по сто ји ви ше спе ци фич них и кон крет них прак си и те о ри ја ко је су об ли ко ва ле 
тра ди ци о нал ну и са вре ме ну струк ту ру адап та ци је, при че му су де фи ни ци је адап та-
ци је кроз исто ри ју ма хом би ва ле ре а дап та ци је дру гих де фи ни ци ја. 

У да на шњим на сто ја њи ма да се де фи ни ше адап та ци ја, као ме ри ло се че сто ко ри сти 
згод ни при мер фил ма Спај ка Џо ун за из 2002. го ди не ко ји но си на зив Адап та ци ја. У 
овој иро нич ној при чи, успе шни сце на ри ста Чар ли Ка уф ман па ти од озбиљ не спи са-
тељ ске бло ка де док се му чи да на пи ше сце на рио за крај ње вер ну адап та ци ју есе ја 
„Кра дљи вац ор хи де ја“ ау тор ке Су зан Ор лин об ја вље ног у Њу јор ке ру. За то вре ме, 
ње гов брат бли за нац по име ну До налд, нео про ба ни и на до буд ни сце на ри ста, успе ва да 
на пи ше ап сурд ни пет па рач ки сце на рио ко ји од мах при вла чи јед ног аген та да у ње му 
ви ди по тен ци јал ни блок ба стер. У раз во ју овог за пле та, дво ји ца бра ће пред ста вља ју 
естет ску и би о ло шку сли ку адап та ци је, две фи гу ре чи ја бор ба да се де фи ни шу и ме-
ђу соб но раз гра ни че до крај но сти про ши ру је и пре у сме ра ва де та љан при каз ду шев не 
бор бе ли ка. Бр зим тем пом Адап та ци ја се пре тва ра у ми сте ри ју о дро га ма и смр ти, у 
ак ци о ни филм са су да ри ма ау то мо би ла и али га то ри ма љу до жде ри ма, и ко нач но у 
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па ра бо лу о три јум фу тр го ви не и ин ду стри је, јер Чар ли од у ста је од те жње ка чи стој 
адап та ци ји при че из Њу јор ке ра. 

Вер ност и не вер ност, те две упо ри шне тач ке де фи ни ци ја адап та ци је, про жи ма ју 
раз не де ло ве за пле та, а по нај ви ше се очи ту ју у љу бав ном од но су Ор лин и кра дљив ца 
ор хи де ја. Опре де ље ње за син гу лар ност и вер ност у овом слу ча ју по ста је не ка вр ста 
опа сне пси хо ло шке и тек сту ал не зам ке, а филм пра ти ка ко се опа сност кре ће на дар ви-
нов ској пу та њи од не стра стве не вер но сти до стра стве не не вер но сти. На по слет ку са ма 
вер ност би ва ре кон сти ту и са на та ко да ви ше не озна ча ва по све ће ност из вор ни ку, већ 
лич ну и тек сту ал ну по све ће ност вер ној про ме ни, лич ној стра сти и не пре ста ној тран-
сфор ма ци ји. Ако је нај ве ћа лек ци ја ко ју је Чар ли на у чио та да „про ме на ни је ствар из-
бо ра“, она му омо гу ћа ва да од у ста не од свог па ра ли шу ћег зах те ва за ау тор ским из ра зом 
и тек сту ал ним ин те гри те том и усту пи ме сто по тре ба ма дру штве ног и ин ду стриј ског 
окру же ња кроз чи ју ево лу циј ску при зму се оба пре ла ма ју. Хо рор са мог удво стру ча ва ња 
оте ло вљен у бли зан ци ма ево лу и ра у три јумф не пре ста не адап та ци је окру же њу, та ко 
да оп ста ти зна чи сле ди ти соп стве ну про мен љи ву страст пре ма оно ме што во ли те, а не 
пре ма оно ме, као што До налд ка же, „што во ли вас“. Као што то су ге ри ше би зар но гро-
теск ни вр ху нац фил ма, или ће те се при ла го ди ти све ту или ће вас по је сти али га тор. 

Сво јом про мен љи вом иро ни јом и ре флек сив но шћу, Адап та ци ја пре пли ће мно ге 
кључ не пу та ње ко је се су сти чу у раз ли чи тим де фи ни ци ја ма и прак са ма адап та ци је. 
Она дра ма ти зу је те шки, ако не и муч ни, про цес адап та ци је у Чар ли је вом ка та то нич ном 
ста њу, за тим тек сту ал не и сли ков не тран сфор ма ци је ко је умет нич ку ви зи ју пре тва ра-
ју у ко мер ци јал ни про из вод, као и од лу чу ју ћу уло гу пред ви дљи вих и не пред ви дљи вих 
оче ки ва ња пу бли ке (у фил му и од фил ма) ко ја чи не тре ћи адап та циј ски оквир. Филм 
исто вре ме но по вла чи па ра ле ле из ме ђу те три ди мен зи је адап та ци је и ис так ну тих 
узо ра ко ји се мо гу про на ћи у на у ци и би о ло ги ји, књи жев но сти и пи са њу, тр го ви ни и 
умет но сти, као и тех но ло ги ји и пред ста вља њу, ука зу ју ћи на глав не мо ти ве у исто ри ји 
адап та ци је: ево лу ци ју, вер ност и ин те р тек сту ал ност.

Кроз исто ри ју

Иа ко су се то ком ве ко ва те мељ на тер ми но ло шка и зна чењ ска од ре ђе ња адап та-
ци је ме ња ла и по при ма ла раз ли чи те ко но та ци је, кон цеп ту ал не осно ве свих де фи ни-
ци ја адап та ци је то ком исто ри је би ле су у скла ду с од ре ђе ним кре та њи ма и ис так ну тим 
ми шље њи ма. У овом ра ду на ме ра вам да, по мо ћу про це са се лек ци је тен ден ци ја и 
по је ди на ца, ис так нем не ке од тих исто риј ских то ко ва, с ци љем да ука жем на њи хо ву 
кул тур ну ар хе о ло ги ју и пред ви дим њи хо ве мо дер не и са вре ме не об ли ке: со ци о ло шке 
и на уч не адап та ци је, те о ло шке и ми то ло шке ак тив но сти, као и тек сту ал не и пред ста-
вљач ке по кре те.

У нај ши рем сми слу, адап та ци ја опи су је спо соб ност људ ског, кул тур ног и би о ло шког 
при ла го ђа ва ња као на чи на оп стан ка, на прет ка или јед но став но про ме не. У том сми-
слу адап та ци ја се у обла сти со ци о ло ги је кул ту ре, по ли тич ке еко но ми је или на у ке о 
ево лу ци ји че сто сма тра по зна тим и при зна тим про це сом људ ске исто ри је. Ра на и 
раз ви је на дру штва ка рак те ри ше спо соб ност при ла го ђа ва ња усло ви ма при род ног и 
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дру штве ног окру же ња, без об зи ра да ли је то зна чи ло при ла го ђа ва ње фи зич ким усло-
ви ма, као што су кли мат ске про ме не или по тре ба за дру га чи јим при род ним из во ри ма, 
или при ла го ђа ва ње дру штве ним про ме на ма, као што је по раст ста нов ни штва или 
по ли тич ко пре ви ра ње. Нај ра спро стра ње ни ја вер зи ја ових мо де ла адап та ци је је сте 
Дар ви нов си стем ко ји од де вет на е стог ве ка пре о вла да ва у ди ску си ја ма на те му адап-
та ци је и ко ји се опи су је као про цес у ко ме је дан би о ло шки об лик за ме њу је дру ги у 
окви ру ево лу циј ског на ра ти ва фи зич ког оп стан ка и на прет ка. То ком вре ме на тај је 
мо дел кри ти ко ван и уса вр ша ван, али ње го ве те ко ви не и тра го ви при сут ни су и у да-
на шњој на у ци. У сво јим не дав ним раз ма тра њи ма адап та ци је, Ро берт Стем и Лин да 
Хачн у ве зи с фил мом Адап та ци ја при ме ћу ју да су хи бри ди и му та ци је и да ље су ге-
стив ни об ли ци и ме та фо ре за раз ма тра ње адап та ци је у окви ру на уч ног мо де ла. Као 
што при ме ћу је Лин да Хачн, Ри чард До кинс по дроб ни је ис тра жу је ову на уч ну ве зу у 
свом раз ма тра њу „ме мо ва“ као су ге стив них ана ло ги ја про це са адап та ци је. До кинс 
сма тра да ме мо ви опи су ју је ди ни це кул ту ро ло шке ими та ци је и пре но ше ња ко ји су 
ана лог ни ге нет ском пре но ше њу и раз во ју.

Овај дру штве но-на уч ни оквир је, за тим, де ли мич но ути цао на адап та ци ју као ми-
то ло шку и те о ло шку ак тив ност – ак тив ност ко ја је на ро чи то по де сна за адап та ци ју 
на ра ти ва и сли ка. У пр вој че твр ти ни осам на е стог ве ка Ђам ба ти ста Ви ко у свом де лу 
Но ва на у ка да је чу ве но об ја шње ње ка ко је по е зи ја у људ ској исто ри ји на ста ла из пр вих 
чо ве ко вих по ку ша ја да по мо ћу људ ског је зи ка и зна ко ва ими ти ра ду хов не зву ке из 
све та при ро де. Ви ко сма тра да при ми тив на лин гви стич ка спо соб ност ге не ри ше из-
во ђач ки чин адап та ци је ко ји по ве зу је нат при род не ми сте ри је ко смо са с ин те лек ту-
ал ном ево лу ци јом чо ве чан ства. И дру ге се ми то ло ги је у осно ви мо гу по сма тра ти као 
об ли ци и ме то де адап та ци је при род них и чо ве чан ских кри за и ми сте ри ја у ра зу мљи-
ве сли ков не и на ра тив не об ли ке, а ујед но илу стру ју и ка ко су се раз ли чи те ми то ло ги-
је тран спо но ва ле кроз раз не кул ту ре и исто риј ске пе ри о де. За то се раз ли ке из ме ђу 
грч ке и рим ске ми то ло ги је мо гу сма тра ти адап ти ра ним ва ри ја ци ја ма нај зна чај ни јих 
бо го ва и ју на ка, као што су грч ки бог Зевс и рим ски бог Ју пи тер, док ми то ло ги је Ис-
точ не Ази је и Ју жне Ази је има ју сво је за јед нич ке фи гу ре и при че ко је че сто тран спо-
ну ју, као што су то ми то ви о по ста њу или ми то ви о бор би ре да и ха о са. Ова се ду га 
тра ди ци ја ми то ло шких адап та ци ја и тран сфор ма ци ја сва ка ко на ста вља и у мо дер ном 
до бу ка да ка нон ске при че, од Оди се је до при че о Ми но та у ру, по но во ула зе у оп ти цај 
у ви ду ли ков них и при по вед них ва ри ја ци ја на ар хе ти по ве или ми то ве, као, на при мер, 
у Улик су Џеј мса Џој са или цр те жи ма Па бла Пи ка са. 

Те о ло шке и би блиј ске адап та ци је то ком исто ри је об у хва та ле су слич не тран спо-
зи ци је, аку му ла ци је и адап та ци је ре ли гиј ских при ча, па ра бо ла и лич но сти. Но ве ћи 
зна чај има но ви пра вац у прак си адап та ци је ко ји се по ја вио у ше сна е стом ве ку, ка да 
је би блиј ска хер ме не у ти ка пре шла са ко мен та ри са ња на кри ти ку тек сто ва. Пре ове 
исто риј ске пре крет ни це, од нос из ме ђу те о ло шких или би блиј ских тек сто ва и њи хо вих 
чи та ла ца пред ста вљан је у ви ду ко мен та ра или об ја шње ња тих све тих спи са, ко ји су 
пре вас ход но слу жи ли то ме да су ми ра ју или пре при ча ју зна че ње Све тог пи сма. То ком 
ра ног мо дер ног пе ри о да, ме ђу тим, ак тив ни је кри тич ко ан га жо ва ње из у ча ва ла ца и 
че сто све тов них чи та ла ца до во ди до ко ре ни те про ме не у ко јој се про дук тив ни је ту-
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ма че ње Све тог пи сма и дру гих тек сто ва не ја вља у ви ду ко мен та ра већ кри ти ке, су-
бјек тив ни је тек сту ал не и ин те лек ту ал не адап та ци је пр во бит ног де ла. Овај за о крет 
пред ста вља, као што је Ми шел Фу ко при ме тио у књи зи Ре чи и ства ри, зна чај ну про-
ме ну исто риј ског од но са чи та ла ца пре ма ау то ри зо ва ним тек сто ви ма и, у скла ду с тим, 
сиг на ли зу је бит но и трај но ре де фи ни са ње адап та ци је као про дук тив ни је кри ти ке или 
су бјек тив ни јег ту ма че ња, ко је још има од је ка у два де се том и два де сет и пр вом ве ку. 

Ова исто риј ска про ме на прак се чи та ња и ту ма че ња тек сто ва до во ди до на стан ка 
ви ше стру ких лин гви стич ких пу та ња и об ли ка ко ји се нај че шће по ве зу ју са адап та ци јом, 
то јест, ма њим или ве ћим оп се гом с ко јим је дан ре то рич ки или пред ста вљач ки оквир 
адап ти ра дру ги. У ове лин гви стич ке, ви зу ел не или ау ди тив не адап та ци је спа да чи тав 
низ син так сич ких и гра ма тич ких так ти ка, укљу чу ју ћи и адап та ци ју у ви ду ци та та, алу-
зи је, уба ци ва ња, апро при ја ци је и па лимп се ста. Сва ки од ових ре то рич ких по сту па ка 
озна ча ва спе ци фич ну струк тур ну адап та ци ју по је ди ног из ра за, тек ста или ре пре зен-
та ци је од стра не не ког дру гог, дуж кон ти ну у ма у ко јем се сма њу је зна чај и ау то ри тет 
из вор ни ка. При зна ју ћи ау то ри тет адап ти ра ног ма те ри ја ла, ци та ти у пр ви план вид но 
ис ти чу из вор ни или ори ги нал ни из раз ко ји се адап ти ра у дру гом тек сту, као на при мер 
ди рект ни ци тат Шек спи ро вог сти ха у Ди кен со вом ро ма ну. Ин ди рект на алу зи ја на ма ње 
очи гле дан на чин адап ти ра не ку дру гу ре пре зен та ци ју у ви ду по сред не ре фе рен це 
ко ја мо же али не мо ра би ти пре по зна та, као што, на при мер, ме тал ни бок сер Ра ди ја 
Ра хи ма у По сту пи ис прав но (1989) алу ди ра на Ноћ лов ца (1955). У адап та ци ја ма ко је су 
осми шље не као угра ђи ва ња, адап ти ра ју ћа ре пре зен та ци ја укљу чу је дру гу струк ту ру 
или из вор, до зво ља ва ју ћи адап ти ра ном ма те ри ја лу да има не за ви сан ста тус, али до-
де љу ју ћи му не што мар ги нал ни ју или под ре ђе ни ју по зи ци ју у од но су на адап ти ра ју ћу 
фор му, као на при мер кад се у ма те ма тич ке ску по ве уба це под ску по ви или кад се но-
ви нар уба ци у вој ну је ди ни цу. Апро при ја ци је је су тран сфор ма тив не адап та ци је ко је 
де ло ве фор ме или тек ста (или их чак у це ло сти) укла ња ју из њи хо вог пр во бит ног кон-
тек ста и сме шта ју их у раз ли чит кон текст, чи ме им се у ве ли кој ме ри пре о бли ку је зна-
че ње. Је дан екс тре ман и иро ни чан при мер апро при ја ци је је сте при ча Лу и са Бор хе са 
из 1939. го ди не „Пјер Ме нар, ау тор Ки хо та“ у ко јој пи сац пред ла же да по но во на пи ше 
Сер ван те сов ро ман од ре чи до ре чи. Во де ћи по ре кло од древ ног оби ча ја по нов ног 
пи са ња на ис тој стра ни ци ру ко пи са, па лимп сест су ге ри ше об лик адап та ци је у ко јем 
ори ги нал но де ло мо же по сто ја ти са мо као траг или не ви дљи ви те мељ, а то укљу чу је 
не са мо од ре ђе не ру ко пи се ко ји има ју сло је ве раз ли чи тог ма те ри ја ла скри ве не ис под 
но вих по вр ши на (као и тек сто ве сло је ви те у ме та фо рич ком сми слу), већ и ар хи тек ту-
рал не про сто ре ко ји су то ком ве ко ва адап ти ра ни за раз ли чи те згра де.

Ка ко ре то рич ки до мен узур пи ра на уч не и те о ло шке тра ди ци је адап та ци је, умно-
жа ва ју се ве зе и ва ри ја ци је ши ром спек тра још број ни јих ре то рич ких и тек сту ал них 
стра те ги ја и струк ту ра. У Адап та ци ји и апро при ја ци ји, Џу ли Сан дерс на во ди мно ге од 
тих књи жев них и умет нич ких жан ров ских ва ри ја ци ја адап та ци је, ко је че сто по ка зу ју 
ма ле али бит не раз ли ке у зна че њу. Пре ма Џу ли Сан дерс, ту спа да ју вер зи ја, ва ри ја ци ја, 
ин тер пре та ци ја, на ста вак, тран сфор ма ци ја, ими та ци ја, па стиш, па ро ди ја, кри во тво-
ри на, тра ве сти ја, ре ва ло ри за ци ја, ре ви зи ја и по нов но ис пи си ва ње (18). Сва ки од њих 
су ге ри ше дру га чи ји ре то рич ки или тек сту ал ни мо дус као об лик адап та ци је. Вер зи ја, 
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на при мер, по ста је ва ри ја ци ја на адап ти ра ни из вор ник, док на ста вак су ге ри ше да је 
адап та ци ја раз вој ни про цес. Па ро ди ја или тра ве сти ја рас крин ка ва ју адап ти ра ни ма-
те ри јал, а кри во тво ри на укла ња ау ру ау тен тич но сти ори ги на ла. На по слет ку, ре ви зи-
је, ре ва ло ри за ци је и по нов на ис пи си ва ња мо гли би сво јим раз ли чи тим ни јан са ма 
ука зи ва ти на то да адап та ци ја пред ста вља ви ше стру ко по бољ ша ње свог из во ра. 

У окви ру овог исто риј ског на цр та, мо же се сма тра ти да је са ма мо дер ност уве ла 
адап та ци ју као цен трал ну кул ту ро ло шку и епи сте мо ло шку пер спек ти ву. Као рас кид 
с мо дер ни змом, али и ње гов на ста вак, пост мо дер ни зам про ду жа ва и про ши ру је овај 
цен трал ни од нос, на гла ша ва ју ћи и ста вља ју ћи у пр ви план адап та ци ју као во де ћи 
об лик са вре ме ног пред ста вља ња и спо зна је. Ме ђу раз ли чи тим глав ним по став ка ма 
мо дер но сти, из два ја се не ко ли ко на ко ји ма по чи ва ју де фи ни ци је адап та ци је још од 
ше сна е стог ве ка. Као пр во, мо дер ни зам и мо дер ност по че ли су да пре и спи ту ју објек-
тив ност тек сто ва и ау то ри тет ко ји сто ји иза те објек тив но сти, та ко да је, као и у слу-
ча ју пре ла ска с ко мен та ра на кри ти ку, су бјек тив но ту ма че ње ишло ру ку под ру ку с 
не скри ве ном адап та ци јом јед ног из во ра пу тем дру гог из во ра. Као дру го, ка ко се мо-
дер ност раз ви ја ла у про те кла че ти ри ве ка, до шло је до ве ли ке сме не у ко јој су на 
ме сто кул тур них ра сло ја ва ња до шле гло бал не уни вер за ли је, чи ме су по ста вље ни 
те ме љи за број не адап та циј ске ми гра ци је пре ко гра ни ца по ме ну тих кул тур них раз-
ли чи то сти. И као тре ће, про ме не и раз вој то ком вре ме на по ста ли су ме ри ло про гре-
сив них адап та ци ја (ци ви ли за ци ја, зна ња и та ко да ље) као им пли цит них, а по не кад и 
екс пли цит них мо дер них исто ри о гра фи ја.

Кад су у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка пост мо де р ни стич ки обра сци за ме ни ли 
ове мо дер ни стич ке по став ке, флу ид ни је и из ра зи ти је вер зи је адап та ци је по че ле су 
да се ја вља ју у ар хи тек ту ри, књи жев но сти, ви зу ел ној умет но сти, исто ри о гра фи ји, 
по ли ти ци и дру штве ним на у ка ма. Кра јем два де се тог и по чет ком два де сет и пр вог 
ве ка, украт ко, пост мо дер не стра те ги је па сти ша, кр пе жа и ко ла жа по ста ја ле су све 
при сут ни је ак тив но сти ко је су дра ма тич но адап ти ра ле и пре сла га ле фраг мен те. След-
стве но тврд ња ма Ро ла на Бар та, књи жев но и естет ско ан га жо ва ње по че ло је да на гла-
ша ва и хва ли на чин на ко ји „пи сив“ текст мо же да иза зо ве ан га жо ва ње ко је на ди ла зи 
тра ди ци о нал не и па сив не „чи тљи ве“ ре ла ци је и ко је под сти че чи та о ца или гле да о ца 
на ак тив но „адап ти ра ње“. Мно ги сма тра ју да се у да на шње вре ме кул тур ни иден ти-
те ти и на ци је ши ром све та бо ље мо гу схва ти ти као хи бри ди или као део тран сна ци-
о нал не флу ид но сти, у ко јој ти иден ти те ти и на ци је кон фи гу ри шу као адап ти ра не ме-
ша ви не ко је пре ла зе пре ко по ро зних гра ни ца. Шта ви ше, у окви ру пост мо де р ни стич-
ке пер спек ти ве и са ма исто ри ја по ста је при ла го дљи ва област ко ја се дâ адап ти ра ти 
и об ли ко ва ти на број не на чи не, по пут оно га што је Фре дрик Џеј мсон на звао ре кон-
струк ци јом про шлих до га ђа ја у ви ду но стал гич них сли ка и из ми шљо ти на. 

Филм ска и ме диј ска адап та ци ја

Исто риј ски пре глед по ка зу је шта све мо же да бу де об у хва ће но адап та ци јом у ви ду 
раз ли чи тих прак си и из ве де них де фи ни ци ја, али нај и зра же ни је и нај че шће схва та ње 
адап та ци је да нас обич но се од но си на филм, ме ди је и срод не умет нич ке де лат но сти. 
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То ком про те клог ве ка, де фи ни ци је и де ба те на те му адап та ци је на ро чи то су се ја вља-
ле у ме диј ским сту ди ја ма, а фо ку си ра ле су се, на при мер, на спе ци фич но сти тех но ло-
шких, тек сту ал них и дру гих ме ди ја као ра зно род них апро при ја ци ја та ко зва них из вор-
них тек сто ва, на раз ли ке и слич но сти из ме ђу пи са ња и сни ма ња фил мо ва као мо ду са 
из ра жа ва ња, као и на по зи ци је гле да ња и чи та ња као на раз ли чи те ак тив но сти ко је 
адап ти ра ју де ла но вим кон тек сти ма. 

То ком два де се тог и два де сет и пр вог ве ка, де фи ни ци је адап та ци је у окви ру ме диј-
ских сту ди ја и са ме су би ле ак тив ни (а по не кад и спор ни) адап та циј ски про це си ко ји 
су укљу чи ва ли ин ду стриј ске, ака дем ске, кул тур не и исто риј ске ма не вре. У пр вој че-
твр ти ни два де се тог ве ка, фил мо ви и кри тич ки и дру штве ни дис кур си ко ји су их опи-
си ва ли би ли су не сум њи во ин тер ди сци пли нар ни и че сто су фил мо ве пред ста вља ли 
као про це се ко ји адап ти ра ју и тран сфор ми шу дру ге умет нич ке прак се и дру штве не 
обла сти. Тих ра них го ди на, ки не ма то граф ска адап та ци ја по ста ла је вер зи ја оно га за 
шта ће се ка сни је упо тре бља ва ти на зив „ин тер тек сту ал ност“, пре ма ко јој филм аси-
ми лу је и ко ор ди ни ра дру ге умет нич ке или дру штве не об ли ке. Отуд јед на од пр вих 
озбиљ них књи га о фил мо ви ма, Умет ност по крет них сли ка Веј че ла Линд си ја, об ја-
вље на 1915. го ди не, ва тре но за сту па ста но ви ште да филм, ка ко би кре и рао вла сти ти 
об лик, адап ти ра низ се стрин ских умет но сти, укљу чу ју ћи по е зи ју, ва јар ство, по зо ри ште 
и му зи ку. Линд си про роч ки за ми шља ка ко ће фил мо ви у бу дућ но сти адап ти ра ти ака-
дем ски и пе да го шки дис курс, што ће би ти је дан од на чи на под у ча ва ња и пре но ше ња 
иде ја и ар гу ме на та. От при ли ке у исто вре ме, Ху го Мин стер берг је 1916. го ди не пре у-
сме рио рас пра ве о но вој филм ској умет но сти с ње не ин тер ди сци пли нар не аси ми ла-
ци је раз ли чи тих умет но сти на ње ну спе ци фич ну адап та ци ју пси хо ло ги је пер цеп ци је. 
У де лу Филм: пси хо ло шка сту ди ја, Мин стер берг твр ди да филм као је дин ствен но ви 
об лик пер цеп ци је има је дин стве ну моћ да ре кон стру и ше и по ја ча ин тен зи тет уну тра-
шњег функ ци о ни са ња људ ске пер цеп ци је.

То ком два де се тих и три де се тих го ди на два де се тог ве ка, адап та ци ја је про ши ри ла 
по ме ну те ин тер тек сту ал не раз ме не са дру гим умет но сти ма, а да те пси хо ло шке раз-
ме не усме ри ла из ри чи то на дру штве ну и по ли тич ку ак тив ност. С јед не стра не, умет-
ни ци и пе сни ци по пут Фер на на Ле жеа и Все во ло да Ме јер хољ да ра до су ис тра жи ва ли 
спо не из ме ђу ки не ма то гра фи је и аван гард них по кре та у сли кар ству и по зо ри шту као 
ра ди кал но мо дер ни стич ко ства ра ње но вих на чи на по сма тра ња. За ре ди те ље по пут 
Сер ге ја Ај зен штај на и фи ло зо фе по пут Вал те ра Бен ја ми на, с дру ге стра не, ки не ма то-
гра фи ја је као ме диј ма сов не ко му ни ка ци је обез бе ди ла кључ не кон цеп ту ал не и фор-
мал не струк ту ре за адап ти ра ње но ве и по не кад ра ди кал ни је по ли ти ке. У свом есе ју 
из 1944. го ди не „Ди кенс, Гри фит и филм да на шњи це“ Ај зен штајн се вра ћа ро ма ни ма 
Чар лса Ди кен са ка ко би ски ци рао и про ши рио те о ри ју мон та же на ко јој би се те ме-
љи ла адап та ци ја марк си стич ке ди ја лек ти ке по ли тич ком по тен ци ја лу филм ске мон та-
же. На са свим дру га чи ји на чин Бен ја ми нов чу ве ни есеј „Умет нич ко де ло у ве ку сво је 
тех нич ке ре про дук ци је“ (1936) ука зу је на тех но ло шко и дру штве но ис ку ство при сут но 
у од ре ђе ном ти пу ки не ма то граф ске прак се, ко је се мо же укљу чи ти и од го во ри ти на 
по ли тич ке де ба те ве за не за франк фурт ску шко лу, та ко што ће тран сфор ми са ти ду бо-
ко уко ре ње не естет ске тра ди ци је и адап ти ра ти их по ли тич ким усло ви ма три де се тих 
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го ди на. Он сма тра да филм има по тен ци јал да сру ши ду го трај ну умет нич ку тра ди ци ју 
ау ра тич не дис тан це и ау тен тич но сти естет ског до жи вља ја и под стак не ма сов ну пу-
бли ку да у су сре ту са фил мом са ма ис про ба и са гле да сво ја дру штве на ис ку ства.

У ме ђу вре ме ну, у Хо ли ву ду три де се тих го ди на два де се тог ве ка, ин ду стриј ске раз ме-
ре адап та ци је гур ну ле су је у пот пу но дру га чи је по ли тич ке прав це пу тем све че шћих 
адап та ци ја кла сич них ро ма на као што је Бе ки Шарп (1935), ко ја се за сни ва на Те ке ри је вом 
Ва ша ру та шти не, као и са вре ме не књи жев но сти с ак ту ел ним те ма ма по пут Пло до ва 
гне ва (1940). Ко ри сте ћи но ви ну син хро ни за ци је зву ка, ове кла сич не адап та ци је че сто су 
ства ра ле сло же не за пле те, ли ко ве и ди ја ло ге ко ји су чвр сто ус по ста ви ли гло бал ну до-
ми на ци ју кла сич ног хо ли вуд ског на ра ти ва. Шта ви ше, у мно гим слу ча је ви ма адап та ци ја 
це ње них књи жев них де ла омо гу ћа ва ла је филм ским сту ди ји ма да из бег ну при ти сак 
цен зу ре Пра вил ни ка о про из вод њи фил мо ва (до нет 1930, а сту пио на сна гу 1934), што 
су ге ри ше је дан пер фид ни ји од нос из ме ђу адап та ци је, тех но ло ги је и по ли ти ке. 

По сле Дру гог свет ског ра та, пи та ње адап та ци је и ње ног де фи ни са ња још очи глед-
ни је се пре ме сти ло у цен тре филм ске кул ту ре, пре у сме рив ши по ле ми ке о адап та ци ји 
ка пи та њи ма са мо стал ног ау тор ског де ло ва ња и ки не ма то граф ске спе ци фич но сти. 
Алек сан дар Астрик је 1948. ско вао чу ве ни тер мин „ка ме ра-на лив пе ро“ твр де ћи да пра-
вље ње фил мо ва до зво ља ва исту сло бо ду из ра жа ва ња и ства ра ња као и пи са ње (што 
је по ста ло мо гу ће ка да су 1940. уве де не но ве ла ке ка ме ре). Пре ма Астри ку, филм је сад 
мо гао да из ра зи ре ди те ље ве иде је и ми сли „пот пу но исто као... са вре ме ни есеј или ро-
ман“ (18). Иа ко се мо же учи ни ти да је ова про ме на кри тич ког ста но ви шта по во дом ки-
не ма то граф ске прак се у не знат ној ве зи са прак са ма адап та ци је, очи то је до да ла јед ну 
ва жну ван тек сту ал ну ди мен зи ју сту ди ја ма адап та ци је ко је ће се не пре ста но раз ви ја ти 
до кра ја два де се тог ве ка. До сре ди не пе де се тих го ди на два де се тог ве ка, ра зни гла со ви 
Фран цу ског но вог та ла са и Ca hi ers du cinéma (ме ђу ко ји ма се ис ти че Фран соа Три фо) 
по шли су за Астри ком и по здра ви ли ту мо гућ ност са мо стал ног ау тор ског де ло ва ња у 
ки не ма то гра фи ји и у ње му ви де ли сред ство филм ског „ау тор ства“, што пред ста вља 
зна ча јан кон цеп ту ал ни за о крет у од но су на оно што су ови пи сци и ре ди те љи ока рак-
те ри са ли као до сад не адап та ци је кла сич не књи жев но сти у ви ду пу ких илу стра ци ја у 
фран цу ском „бу ле вар ском фил му“. Сту ди ја Џор џа Блу сто у на из 1957. го ди не Ро ма ни на 
фил му на ста ви ла је у истом прав цу, те об у хва ти ла екви ва лент ни од нос фил ма и књи-
жев но сти и озна чи ла по че так но вог та ла са ака дем ског из у ча ва ња сло же но сти адап та-
ци је. У де таљ ној ана ли зи адап та ци ја по пут Ор кан ских ви со ва (1939) Ви ли ја ма Вај ле ра, 
он се усред сре ђу је на раз ли ке и осо бе но сти ко је омо гу ћа ва ју књи жев но сти и фил му 
да при ка жу раз ли чи те „об ли ке све сти“ и стра те ги је пред ста вља ња.

Ни јед на кри тич ка сту ди ја из овог пе ри о да, ме ђу тим, не раз ма тра и не са гле да ва 
адап та ци ју с то ли ко суп тил но сти, со фи сти ци ра но сти и уви да као што то чи ни Ан дре 
Ба зен. Од ње го вих мно го број них про ми шља ња о адап та ци ји, три се из два ја ју као нај-
у ти цај ни ја: раз ма тра ње адап та ци је као тран сфор ма ци је, адап та ци је као скра ће ног 
из да ња и адап та ци је као ре фрак ци је, то јест, пре ла ма ња. У есе ју „По зо ри ште и би о-
скоп“, Ба зен упо ред но из но си свој став и кон тра ар гу мент Блу сто у но вом ар гу мен ту, 
бра не ћи ста но ви ште да су раз ли ке из ме ђу по зо ри шта и фил ма ве о ма спе ци фич не и 
да та спе ци фич ност не ука зу је, као што то по не кад чи ни Блу сто ун, да би је дан об лик 
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мо гао би ти раз ви је ни ји и со фи сти ци ра ни ји од дру гог. Он на ро чи то на па да тен ден ци-
ју у по сле рат ним го ди на ма ка пра вље њу оно га што он на зи ва „по зо ри штем у кон зер-
ви“ и ин си сти ра на то ме да филм ска адап та ци ја дра ме – као и адап та ци је ро ма на или 
ли ков них оства ре ња – тре ба да узме у об зир раз ли ке у фор ми и на чи ну пред ста вља-
ња ко је од ли ку ју ме диј адап та ци је. У есе ју „Адап та ци ја, или би о скоп као скра ће но 
из да ње“ Ба зен из но си ра ди кал ни ју и све то грд ни ју иде ју да адап та ци је не ду гу ју на-
ро чи ту вер ност из вор ном тек сту или при чи и да ва ло ри за ци ја ау тор ства мо жда и 
ни је та ко ко ри сна иде ја. Адап та ци је би, су прот но то ме, тре ба ло сма тра ти про ши ре ним 
и ви ше стру ким ва ри ја ци ја ма на основ не ми то ве, при че или ком пакт не „скра ће не 
вер зи је“ ко је аку му ли ра ју зна че ња то ком исто ри је сво јих број них дру штве них и ма-
те ри јал них ин кар на ци ја. Као што Ба зен при ме ћу је у дру гом есе ју, „У од бра ну ме шо-
ви тог би о ско па“, адап та ци је „се не раз ви ја ју из ки не ма то гра фи је као об ли ка умет но сти 
већ као со ци о ло шке и ин ду стриј ске чи ње ни це“ (65).

Сво је ви ђе ње адап та ци је као ре фрак ци је Ба зен нај пот пу ни је из но си у ана ли зи Днев-
ни ка се о ског све ште ни ка (1951) Ро бе ра Бре со на, опи су ју ћи га као „ди ја лек ти ку из ме ђу 
ки не ма то гра фи је и књи жев но сти“ ко ја об у хва та „све што ро ман има да по ну ди плус... 
ње го ву ре фрак ци ју у ки не ма то гра фи ји“ (143). Он оста је при то ме да „ни по што ни је у 
пи та њу пре вод. А још ма ње је у пи та њу сло бод но на дах ну ће с на ме ром да се из ра ди 
ду пли кат. У пи та њу је из ра да се кун дар ног де ла за сно ва ног на ро ма ну... То је но ва естет-
ска тво ре ви на, ро ман ко ји је ки не ма то гра фи ја, та ко ре ћи, умно жи ла“ (142). Ма да по то ња 
фор му ла ци ја бла го на го ве шта ва фи зич ке и ма те ри јал не усло ве адап та ци је и ево лу циј-
ске при ти ске ко ји је ухо де, Ба зе но во схва та ње адап та ци је као ре фрак ци је зна чај но је 
за то што пред ви ђа са вре ме ну кли му у ко јој хи је рар хи је и пре те че гу бе при ви ле ги је 
тек сто ва и ства ра ју при змич но окру же ње укр шта ња, пре кла па ња и пре ла ма ња. 

То ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, филм ске и ме диј ске 
сту ди је углав ном су адап та ци ју по ти ски ва ле на мар ги ну. Па ипак они те о риј ски прав-
ци ко ји су мар ги на ли зо ва ли адап та циј ске сту ди је – постструк ту ра ли стич ки мо де ли 
ко ји су на гла ша ва ли се ми о тич ке, пси хо а на ли тич ке и иде о ло шке по зи ци је – ка сни је су 
по слу жи ли као вра та на ко ја су ушли но во на ста ли об ли ци и де фи ни ци је адап та ци је у 
сми слу се ман тич ких ко до ва и зна ков них си сте ма. Сиг на ли зу ју ћи све оп ште уда ља ва ње 
од пи та ња вер но сти и не вер но сти, де фи ни ци је и мо де ли адап та ци је осам де се тих го-
ди на на до гра ђи ва ли су се на ро чи то на се ми о тич ке пер спек ти ве, бру се ћи и ис тра жу-
ју ћи те о риј ске те ме ље ко ји су по пу ла ри зо ва ни то ком прет ход них де це ни ја. Зна чај ни 
есеј Да дли ја Ен друа из 1980. го ди не под на зи вом „Адап та ци ја“, на при мер, те ме љи се 
на се ми о ти ци, али уве ли ко скре ће па жњу на „со ци о ло шке кон тек сте ко ји не до ста ју у 
мно гим сту ди ја ма“ (104). Нај ве ћи део есе ја ба ви се раз ли ком из ме ђу три вр сте адап-
та ци ја: (1) „по зајм љи ва ње“, ка да умет ник „ко ри сти... ма те ри јал, иде ју или об лик из 
не ког ра ни јег тек ста; (2) „укр шта ње“, ка да је „је дин стве ност ори ги нал ног тек ста очу-
ва на... и ни је аси ми ло ва на при адап та ци ји“; (3) „тран фор ма ци ја“, ка да вер не или не-
вер не адап та ци је би ва ју ме ри ло „ре про дук ци је... не ке су шти не ори ги нал ног тек ста“. 
Ен дру о ве за вр шне при мед бе о „со ци о ло ги ји и есте ти ци адап та ци је“, ме ђу тим, мо жда су 
део ње го вог ар гу мен та ко ји је по нај ви ше окре нут ка бу дућ но сти. На сли чан на чин и 
Де бо ра Карт мел ну ди три ка те го ри је адап та ци је ко је ука зу ју на раз ли чи та се ман тич ка 
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и иде о ло шка по ла зи шта и раз ми шља ња о адап та ци ји: као тран спо зи ци је, адап та ци је 
се пре ба цу ју из јед ног се ми о тич ког си сте ма у дру ги; као ко мен та ри, оне дра ма ти зу ју 
су срет из ме ђу два тек ста или кон тек ста пу тем ко јег се из вла че спе ци фич на зна че ња 
и иде је са др жа не у из вор ном тек сту; и као ана ло ги је, адап та ци је ука зу ју на од ре ђе не 
хо мо лог не ре ла ци је или ве зе из ме ђу два раз ли чи та де ла. 

Ар гу мен ти Ро бер та Сте ма ве ро ват но су нај у ти цај ни ји и нај и стак ну ти ји по ку ша ји 
да се са вре ме не де фи ни ци је адап та ци је по ме ре „да ље од вер но сти“ и да уђу у област 
„ин тер тек сту ал но сти“ и „тран стек сту ал но сти“, где су кључ ни тер ми ни „пре вод“, „тран-
спо зи ци ја“ и „тран сфор ма ци ја“. Иден ти фи ку ју ћи од мах на по чет ку мо ра ли стич ке тврд-
ње ко је су пот кре пљи ва ле кон вен ци о нал не де фи ни ци је вер но сти и ухо ди ле прет ход-
не сту ди је адап та ци је, он раз ви ја ди ја ло шку ше му из ве де ну из де ла Ми ха и ла Бах ти на 
и Же ра ра Же не та. Ис ти чу ћи ви ше стру ке и ма те ри јал не тек сту ал но сти ко је тво ре „ин-
тер тек сту ал ни ди ја ло ги зам“, на ро чи то у адап ти ра ним де ли ма, Сте мов ар гу мент сме шта 
адап та ци ју у исто риј ски и кул тур ни оквир што не ми нов но скре ће па жњу на дру штве-
не и иде о ло шке им пли ка ци је сва ке адап та ци је.

Ре ва ло ри за ци је и про ши ри ва ња

Од по чет ка два де сет и пр вог ве ка, адап та циј ске сту ди је и де фи ни ци је адап та ци је 
по ста ле су број ни је, сло же ни је, а по не кад и ра то бор ни је, та ко да се адап та ци ја сад 
сма тра јед ним од нај ди на мич ни јих по ља ме ђу ра зно вр сним тек сту ал ним и кул тур ним 
сту ди ја ма. Ове са вре ме ни је де фи ни ци је адап та ци је отво ри ле су да то по ље на раз не 
на чи не и про ши ри ле га та ко да осим сту ди ја слу ча ја ко ји ма се утвр ђу ју ве зе из ме ђу 
књи жев ног и филм ског тек ста, об у хва ти, на при мер, и адап та ци је му зи ке, те ле ви зиј-
ских про гра ма, ви део-ига ра и ин тер не та, усред сре ђу ју ћи се, ре ци мо, на то ка ко се ове 
но ве прак се адап та ци је об ли ку ју под при ти ском раз ли чи тих исто риј ских пе ри о да и 
раз ли чи тих кул тур них ге о гра фи ја. Ове но ви је пер спек ти ве та ко ђе ис тра жу ју сло је-
ви тост раз ли чи тих адап ти ра них тек сту ал но сти као ин те р ме ди јал но сти, упо тре бу 
флек си бил ни јих мо де ла адап та ци је као пре во ђе ња и раз ра ђу ју иде ју да су чи та ње и 
гле да ње са ми по се би адап та циј ске ак тив но сти – што све ука зу је на по раст зна ча ја и 
енер ги је овог по ља. 

Есеј То ма са Ли ча из 2003. го ди не „Два на ест за блу да са вре ме не те о ри је адап та ци је“, 
је згро вит и са жет ба ро ме тар ове об но вље не енер ги је, на па да из ли за не тру и зме ко ји 
ви ше не да ју одр жи ве де фи ни ци је филм ских адап та ци ја књи жев но сти. На ме ти су му, 
из ме ђу оста лог: они тра ди ци о нал ни ар гу мен ти о осо бе но сти ма раз ли чи тих ме ди ја 
ко ји су раз вр ста ни у раз ли чи те одво је не пре тин це; жа ло сно не по сто ја ње ко хе рент ног 
те о риј ског окви ра адап та циј ских сту ди ја у вре ме ка да су њи хо ве ме то до ло ги је и кри-
тич ке прак се по ста ле ра зно вр сни је и ни јан си ра ни је; хи је рар хи је и вред но сни су до ви 
ко ји и да ље вре ба ју, уз ди жу ћи књи жев ност из над фил ма; не ва же ће бе сми сле не ди-
стинк ци је из ме ђу ак тив них чи та ла ца и па сив них гле да ла ца; на из глед оп шта тврд ња 
да ори ги нал ни тек сто ви по се ду ју ин те гри тет чи ји је па ра лел на ин тер тек сту ал ност 
адап та ци је са мо бле да ко пи ја; и, што је мо жда и нај ре ле вант ни је ов де, сад очи то за-
ста ре ло ста но ви ште да је адап та ци ја тек „мар ги нал ни по ду хват“ (168). 
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По сто је и дру га слич на са вре ме на ви ђе ња ко ја ра де на то ме да обо ре гра ни це и 
ста но ви шта не са мо о адап та ци ја ма књи жев но сти на фил му, већ и о чи та вом спек тру 
дру гих кул тур них об ли ка и ма те ри ја ла. Ова са вре ме на про ши ри ва ња гра ни ца и кон-
тек ста адап та ци је под ста кла су по нов но ма пи ра ње иде о ло шког тки ва адап та ци је, као 
и сти ца ње де таљ ни јег уви да у ње не ши ре ко мер ци јал не и ин ду стриј ске ди мен зи је. 
Адап та циј ска ин ду стри ја: кул тур на еко но ми ја са вре ме них књи жев них адап та ци ја 
ау тор ке Си мон Ма ри пред ла же ал тер на тив ни мо дел ко ји ма те ри ја ли зу је те о ри ју 
адап та ци је у ши рем окви ру адап та циј ске ин ду стри је. Иа ко при зна је кључ ни до при нос 
ко ји је ана ли за тек ста да ла у обла сти адап та ци је, Си мон Ма реј кри ти ку је скло ност да 
се тек сту ал не ана ли зе не кри тич ки при ме њу ју као при мар не ме то до ло ги је, а да се 
при том за не ма ру ју про дук циј ски кон тек сти. Ау тор ка по зи ва на то да се адап та ци ја 
пре о сми сли као ма те ри јал на по ја ва ти ме што ће се оти ћи да ље од естет ске ева лу а-
ци је и адап та ци ја раз у ме ти у свом со цио-кул тур ном кон тек сту. Њен ино ва тив ни мо дел 
про у ча ва ња адап та циј ске ин ду стри је на сто ји да кре и ра ал тер на тив не ме то до ло ги је 
та ко што ће се по слу жи ти са вре ме ним ис тра жи ва њи ма у обла сти ма по ли тич ке еко-
но ми је, те о ри је кул ту ре и исто ри је књи ге. 

„Ин тер ме ди јал ност“ и „тран сме ди јал ност“ та ко ђе су по ста ли кључ ни тер ми ни за 
де фи ни са ње адап та ци је у да на шње вре ме, што ука зу је на то да адап та циј ске сту ди је 
очи глед ни је не го ика да ши ре свој ути цај и де лу ју на из во ђач ке сту ди је, му зи ку, по ли-
тич ку ак тив ност, као и број не дру ге дру штве не и кул тур не плат фор ме. Кре нув ши у 
овим но вим прав ци ма, адап та циј ске сту ди је ис ти чу ма те ри јал не раз ли ке и ком про-
ми се ко ји уоб ли ча ва ју кре та ње тек сто ва из ме ђу раз ли чи тих ме ди ја (ка ко се ти тек сто-
ви кре ћу из ме ђу књи га, ра чу на ра, ви део-ига ра, ај пе до ва и дру гих спра ва) и кре та ње 
иде ја, дру штве них ста во ва и иден ти те та из ме ђу кул ту ра, пре ко ге о граф ских гра ни ца 
и кроз раз ли чи те епи сте мо ло шке и фи ло зоф ске тра ди ци је. У јед ном сми слу, ове вр сте 
адап та циј ских кре та ња углав ном на гла ша ва ју ма ни пу ла ци ју, апро при ја ци ју и тран-
сфор ма ци ју из вор них ма те ри ја ла у про це су њи хо ве кон вер зи је у „сем пло ве“, „ре мик-
се“, „ри бу то ве“ и „ме ша по ве“, што су те ми ни ко ји сад за у зи ма ју сре ди шње ме сто у 
лек си ко ну адап та ци је. У дру гом сми слу, адап та ци ја се ов де усред сре ђу је на ро чи то на 
ин тер вал, од но сно оно „из ме ђу“ ко је се дра ма ти зу је у адап та ци ја ма схва ће ним као 
про цес, про из вод или ре цеп ци ја.

Ин те р ме ди јал ност и тран сме ди јал ност че сто се, са сво је стра не, рав на ју пре ма 
на у ци и кри ти ци ко је има ју слу ха за обо жа ва тељ ске кул ту ре па за то по ка зу ју ка ко и 
кон зер ва тив не и ра ди кал не апро при ја ци је из во ра спро во де знат но дру га чи ју вер зи-
ју адап та ци је. Као про из вод по ме ну тих ин тер ме ди јал них кон тек ста и ин ду стриј ских 
тран сфор ма ци ја, адап та циј ске сту ди је су дра стич но про ши ри ле сво је гра ни це ка ко 
би ис та кле апро при ја ци ју тек сто ва и сли ка од стра не чи та ла ца и гле да ла ца ко ји бо-
ра ве у ин тер ва лу из ме ђу ма те ри ја ла и тек сто ва и има ју уло гу по кре тач ке си ле у њи-
хо вим тран сфор ма ци ја ма и адап та ци ја ма. Ре микс Ло рен са Ле си га пру жа ва жан угао 
гле да ња на ову ди мен зи ју адап та ци је у свом раз ма тра њу тех но ло шког пре ла ска с 
ак тив но сти RO (енг. read only) на ак тив ност RW (енг. read-wri te), од ко јих пр ва опи су је 
кон вен ци о нал ни ји од нос пре ма тек сту ко ји под сти че „са мо чи та ње“ док дру га опи су-
је мо гућ но сти но вих ди ги тал них тех но ло ги ја ко је про мо ви шу „чи та ње као (по нов но) 
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ис пи си ва ње“. Кључ ни део Ле си го вог ар гу мен та од но си се на ме ру у ко јој ове но ве 
вр сте спи са тељ ског ан га жо ва ња чи не за ста ре лим ста ро мод не зах те ве о за шти ти ау-
тор ских пра ва из вор них тек сто ва и при то ме нас под се ћа да су још од суд ске пар ни це, 
по кре ну те ка да је 1907. го ди не ура ђе на филм ска адап та ци ја ро ма на Бен-Хур (1880) Луа 
Во ла са, ау тор ска пра ва би ла и оста ла не згод на те ма у адап та циј ској прак си. 

Раз ра ђу ју ћи ове но ве чи та тељ ско/спи са тељ ске ак тив но сти обо жа ва тељ ских кул-
ту ра ко је до во де до за му ће ња гра ни ца из ме ђу тек сто ва и плат фор ми, Кон вер ген ци ја 
кул ту ре Хен ри ја Џен кин са по ста ла је са вре ме но ме ри ло ове мо бил не и при ла го дљи-
ве пу бли ке и обо жа ва тељ ских за јед ни ца. Ис тра жу ју ћи оно што на зи ва „тран сме диј ско 
при по ве да ње“, Џен кинс ис пи ту је про цес ка зи ва ња при ча на ра зно ра зним ме диј ским 
плат фор ма ма, при че му све слу же као са мо сто је ће при че ко је та ко ђе до при но се укуп-
ној це ли ни. Ова кав на чин при по ве да ња слу жи ка ко би се ство ри ла уно сна ме диј ска 
фран ши за, с јед не стра не, и имер сив ни све то ви при ча, с дру ге стра не, ко ји тре ба да 
иза зо ву за до вољ ство (а по не кад и збу ње ност) код са вре ме не пу бли ке ко ја их кре и ра 
и у њи ма бо ра ви. По мо ћу ви ше стру ких сло је ва ин те р тек сту ал них ме ди ја – од фил мо-
ва пре ко ви део-ига ра до стри по ва и ин тер не та – ко ји про сто упи ја ју те ле ви зиј ске 
еми си је по пут Сур вај ве ра или Аме рич ког идо ла, као и блок ба стер ро ма не по пут Ха ри-
ја По те ра или Ма трик са, ко је ко ри сти као сту ди је слу ча ја, Џен кинс пра ти кон ту ре и 
сло же но сти адап та циј ског при по ве да ња у до бу кон вер ген ци је ме ди ја где на ра тив ни 
све то ви по ста ју пре ве ли ки да би ста ли у је дан ме диј. Ви ше од му дрог по слов ног мо-
де ла за уве ћа ње пр о фи та, тран сме диј ско при по ве да ње пре ма Џен кин су по ста је из-
ра зи ти знак ак тив ног уче шћа по пу лар не кул ту ре и та ко слу жи де фи ни са њу за ба ве и 
адап та ци је у до бу „ко лек тив не ин те ли ген ци је“.

У Те о ри ји адап та ци је, Лин да Хачн об је ди њу је мно ге од ових са вре ме них ди мен зи-
ја адап та ци је. Сво ју про ши ре ну де фи ни ци ју адап та ци је за по чи ње сме шта ју ћи адап-
та ци ју из ме ђу про из во да и про це са. У оп шир ном при ка зу адап та ци је, ау тор ка из но си 
схе му за сно ва ну на пи та њи ма „Шта? Ко? За што? Ка ко? Где? Ка да?“ Ова схе ма омо гу ћа-
ва јој да се по за ба ви раз ли чи тим об ли ци ма и ме ди ји ма адап та ци је, ње ним ра зно вр-
сним мо ти ва ци ја ма и прав ним или еко ном ским огра ни че њи ма, раз ли чи тим „мо ду си-
ма ан га жо ва ња“ ко је адап та ци ја из и ску је од пу бли ке и кон зу ме на та, као и кул тур ним 
и исто риј ским де тер ми нан та ма адап та ци је. От кри ва и „ужит ке адап та ци је“, раз ли ке 
из ме ђу „зна лач ке и не зна лач ке“ пу бли ке, и раз ли чи те „сте пе не ура ња ња“ пре ма ко-
ји ма пу бли ка ре а гу је на адап та ци ју и ње но про ши ре ње у но вом ме ди ју (114, 120, 133).

Као по ка за тељ то га да де фи ни ци је адап та ци је углав ном пре жи вља ва ју јер се не-
пре ста но при ла го ђа ва ју, у са вре ме ним де ба та ма и про ме на ма пра ва ца на по вр ши ну 
су по но во ис пли ва ли не ки ра ни ји тер ми ни и ста но ви шта. Ис ти чу се два: фо ку си ра ност 
на ау тор ство и ау то ре као по кре тач ке си ле адап та ци је, и по јам вер но сти као ко ри сно 
ме ри ло. Иа ко се ве ли ча ње ау тор ства по ја ви ло пе де се тих го ди на и ка сни је, у струк ту-
ра ли стич кој ре ви зи ји тер ми на Пе те ра Во ле на 1969. го ди не, да нас се по јам ау тор ства, 
као и мно ги дру ги пој мо ви у адап та циј ским сту ди ја ма, про ши рио да би од ме рио овај 
по јам и ак тив ност у раз ма тра њи ма сце на ри ста као ау то ра, ко мер ци јал не и ин ду стриј-
ске упо тре бе ау тор ства као еко ном ског и хер ме не у тич ког сред ства, као и осо бе них 
цр та те ле ви зиј ских ау то ра или ау то ра но вих ме ди ја. Исто вре ме но, на кон што је де це-
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ни ја ма био од ба ци ван као ко ри стан по јам у адап та циј ским сту ди ја ма, и по јам вер но-
сти је вас кр сао у де ли ма из у ча ва ла ца по пут Ко ли на Ме ке ба. У ње го вом збор ни ку 
Ода ност ду ху: адап та ци ја и пи та ње вер но сти, кри ти ча ри с ра зних стра на ис тра жу ју 
ка ко и за што ме ри ло вер но сти и да ље мо же пру жи ти уви де у про цес про из вод ње и 
кри тич ку оце ну да на шњих адап та ци ја. 

Ако су се де фи ни ци је адап та ци је, бар од де вет на е стог ве ка, углав ном ба ви ле од-
но си ма, раз ме на ма и ве за ма из ме ђу књи жев но сти и дру гих ме ди ја, нај но ви је тен ден-
ци је у адап та циј ским сту ди ја ма из ри чи то под вла че ка ко адап та ци ја про жи ма све у-
куп ну кул ту ру и по сто ји не са мо у раз ли чи тим умет но сти ма већ и у обла сти ма и прак-
са ма као што су исто ри ја, тех но ло ги ја, пре во ди лач ки по ступ ци, по ли ти ка, пе да го ги ја 
и еко но ми ја. Исто та ко, ове са вре ме не пер спек ти ве до да ле су но ве сло је ве до ме ту и 
де фи ни ци ја ма адап та ци је, та ко да се за шло да ље од тек сту ал но сти ка ко би се укљу-
чи ли ин ду стриј ски, ко мер ци јал ни и тех но ло шки зах те ви, еко ном ски и со ци о ло шки 
при ти сци, као и пси хо ло шка и фи зич ка кон струк ци ја су бјек ти ви те та и иден ти те та. 
Бу ду ћи да се ње не ак тив но сти и пер спек ти ве не пре ста но и бр зо раз ви ја ју, не мо же 
по сто ја ти јед на и не про мен љи ва де фи ни ци ја адап та ци је. У ова квој кли ми про у ча ва-
о ци и прак ти ча ри мо ра ју ићи у ко рак с вре ме ном и ре дов но по де ша ва ти фо кус, јер у 
про тив ном ри зи ку ју да се из гу бе у про шло сти ко ја вр ви од али га то ра. 
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