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FILMOVÁ AKTUALIZÁCIA AKO ADAPTAČNÁ ANALÓGIA 
KLASICKÉHO LITERÁRNEHO DIELA 

 
Lucia Lendelová 

 
Abstrakt 

Cieľom práce je poukázať na posuny v interpretácii klasického literárneho diela v rámci 
jeho aktualizovaní vo filmovom spracovaní. Na pozadí rôznych adaptačných modelov sa 
autorka snaží aktualizáciu osobitne vyčleniť. V konkrétnych analýzach vybraných filmo-
vých adaptácií sa zamýšľa nad pretrvávajúcou problematikou „kritiky vernosti“, ktorá je 
nefunkčná najmä pri tomto type prenosu literárneho diela do filmovej podoby. Obľubu 
filmového stvárnenia knižných predlôh vrátane ich modifikácií autorka vysvetľuje aj na 
základe túžby opakovane vyrozprávať ten istý príbeh variantným spôsobom a dotýka sa 
tak fenoménu storytellingu. 
 

Kľúčové slová 

aktualizácia – adaptácia – adaptačné modely – „kritika vernosti“ 

 
FILMOVÁ ADAPTÁCIA 

ým si film, ako nové médium, stanovil vlastné špecifické výrazové pro-
striedky na odkomunikovanie príbehu, vo veľkej miere vychádzal z lite-

rárnych prostriedkov. Napríklad v ére nemého filmu explikovali dej perci-
pientom medzititulky. Do značnej miery vďaka technologickému pokroku 
tvorcovia postupne objavovali nové možnosti tohto audiovizuálneho média, 
ktorého dominantou je obraz. Dlhé obdobie, najmä zo strany literárnych 
vedcov a spisovateľov, panoval názor o nadradenosti literárneho textu voči 
filmu. Filmové adaptácie boli označované za sekundárne, neoriginálne deri-
váty, na ktoré sa prihliadalo cez tzv. kritiku vernosti. Požadovať totožnosť na 
úrovni rozprávania príbehu od odlišného média s odlišným jazykom, pozos-
távajúcim zo štruktúry troch sémantických rovín (obraz, slovo, zvuk), je nea-
dekvátne. Adaptácia, ktorá zamedzuje realizácie potenciálu filmových výra-
zových prostriedkov na úkor slova, resp. sa snaží transponovať do filmu čo 
najviac prehovorov postáv, nemôže uspieť v rámci svojho umenia. Hranične 
môžu tieto snímky evokovať záznamy divadelných hier. E. Klos (1987, s. 154) 
tvrdí, že „nikdy nemôže ísť o verný záznam obsahu vytlačených stránok – 
skôr o tlmočenie dojmu, ktorý si z ich čítania odniesol filmový tvorca. Je to 
akási zmena skupenstva.“ 

K 
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Čitateľ pociťuje sklamanie z adaptácie, ak očakával zopakovanie totožného 
dojmu, aký prežil počas čítania literárneho textu. Podľa Blecha (1993, s. 241) 
„kritérium hodnotenia adaptácie nie je mechanické porovnanie adaptácie 
s pôvodným dielom, ale miera umeleckosti novovytvorenej štruktúry ume-
leckého diela filmovej adaptácie.“ Modifikuje sa práve štruktúra príbehu, 
v rámci filmu nadobúda ďalšie rozmery, pretože literárne dielo buduje príbeh 
na základe usporiadania textu, dominantou v tomto prípade je slovo. Aj priči-
nením rozšíreného predsudku, zovšeobecnia filmu na masovú záležitosť, kto-
rá uspokojuje vkus priemerného diváka, sa vynárali rôzne neadekvátne tvr-
denia. Závažnou výčitkou proti filmu bol názor, že film nedokáže sprostred-
kovať a vyjadriť emócie. L. Hutcheonová (2012, s. 19) však v súvislosti s tým-
to prípadom hovorí, že „film má vo svojej moci nespočetné množstvo symbo-
lov pre emócie, ktorým sa doteraz nepodarilo nájsť svoje vyjadrenie v slo-
vách.“ Ak by sa filmu vyčítala, naopak, prílišná patetickosť a gýčovitosť s na-
rábaním s emóciami, to isté zovšeobecnenie sa dá aplikovať aj na časť literatú-
ry nadbiehajúcej vkusu priemerného čitateľa. 

Z hľadiska percepcie divák vníma film ako adaptáciu v prípade, že čítal 
text, z ktorého snímka vychádza. Ak knihu nečítal, film vníma ako samostat-
né dielo a údaj, že ide o adaptáciu, má preňho len informačnú hodnotu. 
V súčasnosti môžeme pozorovať dve silné tendencie, a to vernosť predlohe pri 
svetových bestselleroch, ktoré bývajú v krátkom čase po svojom vydaní sfil-
mované – čitatelia totiž očakávajú od filmu doslovnú vizualizáciu obľúbenej 
knihy –, alebo druhú tendenciu, analógiu v rámci transmediálneho storytel-
lingu. (Do)rozprávanie príbehu sa uskutočňuje prostredníctvom viacerých 
kanálov, pričom každý si udržiava vlastnú autonómnosť, vytvárajú sa napr. 
samostatné fiktívne svety v počítačových hrách podľa úspešných filmových 
alebo knižných predlôh. Možným trendom, ktorý by v istom zmysle oslobo-
dzoval filmovú adaptáciu súčasných bestsellerov (ale i adaptáciu vo všeobec-
nosti) od svojej predlohy a prehodnotil vzťah literatúry a filmu prostredníc-
tvom vzájomného obohacovania, zároveň by neiritoval „verných“ čitateľov, 
ale, naopak, vzbudzoval by ich záujem, je zámerná zmena rozuzlenia príbehu, 
alternatívny koniec. Autorka knižného bestselleru Gone Girl (2012) G. Flynn 
prepracovala scenár pre filmové spracovanie (Gone Girl, 2014 r. D. Fincher) 
svojho sofistikovaného trileru s alternatívnym ukončením narácie (týka sa to 
takmer záverečnej tretiny príbehu knihy). Funkčnosť tejto iniciatívy súvisí aj 
s daným žánrom, ktorý pracuje s napätím a percipienta ponecháva v neistote 
do samotného záveru. Takýto prístup k adaptácii, ponúknutie alternatívy, by 
oslobodil samotný príbeh, v spojení so zachovaním autora (spisovateľ v pozí-
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cii scenáristu) by mohlo ísť o zaujímavý počin z hľadiska komunikácie medzi 
autorom a textom. 

S rozprávaním jedného príbehu súvisí aj fenomén sériovosti a duplikova-
nia. Pri filme môžeme hovoriť o prequeloch (z hľadiska vývinu príbehu, do-
plnenie o dej predchádzajúci narácii skoršieho, uzavretého diela), sequeloch 
(film, ktorý príbehovo nadväzuje, pokračuje v rozprávaní predchádzajúceho 
príbehu), remakoch (nové spracovanie príbehu staršej snímky), rebootoch 
(„reštartovanie“, úplné prepracovanie zdrojového materiálu). V prípade re-
maku a rebootu hovoríme o aktualizácii, ich rozdielnosť je daná odlišnosťou 
zásahu do pôvodného diela. Remake je kópiou, ktorá sa odlišuje najmä aktua-
lizáciou z hľadiska formy, prostredníctvom modernizácie filmového štýlu. 
Zásahy v rovine obsahu, tematických kategórií nie sú závažné z hľadiska 
vzdialenia sa prvotnému dielu. Reboot je aktualizáciou nielen formálnej 
stránky, ale zásadnou aktualizáciou na úrovni obsahu. Miera tejto aktualizo-
vanosti je rôzna, oproti predlohe môže film zachovávať titul, postavy, lokáciu, 
príbeh, motívy, alebo vyňať a spracovať iba niektoré prvky. 

 
Adaptačné modely 

Viacerí autori sa pokúsili diferencovať rozdielne prístupy filmových tvor-
cov k zdrojovému textu, literárnemu dielu. Jednotlivé adaptačné modely sa 
od seba priveľmi nevzďaľujú, ide o triadické a dyadické modely, v ktorých sa 
obligátne nachádza verná adaptácia (transpozícia, transformácia, adaptácia 
v užšom zmysle a iné) a adaptácia, resp. druhy adaptácií, ktoré sa vzďaľujú 
svojej predlohe (komentár, analógia, výpožička, kríženie, interpretácia a iné). 

G. Wagner (1975, s. 219 – 231) zostavil triadický adaptačný model pozos-
távajúci z transpozície, komentára a analógie. Transpozícia predstavuje verné 
pridržiavanie sa predlohy bez výrazných posunov v deji, komentár v sebe ne-
sie zámer autora filmu prejavujúci sa istým zásahom. Analógia predstavuje 
nové dielo, ktoré sa vzdialilo svojej predlohe. Aktualizácia, modernizácia prí-
behu, jeho prispôsobenie súčasným okolnostiam, je práve touto analógiou. 

Triadický model ponúka aj D. Andrew (1984, s. 99 – 101), ktorý v rámci 
spôsobu poňatia literárneho textu hovorí aj o samotnej povahe predlohy, ok-
rem vernej adaptácie, ktorú nazýva transformáciou a tzv. krížením (interfe-
rencia špecifickosti literárneho diela a špecifickosti filmu), hovorí o výpožič-
ke, adaptácii, ktorej predlohou je významné dielo, zastávajúce dôležitú funk-
ciu v spoločnosti; prostredníctvom opakovania môže nadobudnúť status mý-
tu. V rámci tohto adaptačného modelu môžeme aktualizáciu priradiť ku krí-
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ženiu a výpožičke, pričom vyšší stupeň suverénnosti môže aktualizácia do-
siahnuť pri výpožičke (znovuprerozprávanie známych príbehov, pri ktorých, 
ako hovorí Andrew, nie je relevantné kritérium vernosti, ale „úrodnosti“ diela). 

Elementárnu diferenciáciu adaptácií, dyadický model pozostávajúci 
z adaptácie (v užšom zmysle) a interpretácie, nachádzame u J. Cieslara (1988, 
s. 238). Vernému pridržiavaniu sa zodpovedá adaptácia, interpretácia pred-
stavuje istý výklad diela. 

 
AKTUALIZÁCIA 

Pod pojmom aktualizácia sa rozumie nový prístup k literárnemu textu, 
prispôsobenie, pri ktorom dochádza buď k zásadnému posunu tematických 
kategórií, osobitne času a priestoru, alebo k posunu filmových vyjadrovacích 
prostriedkov. V prvom prípade sú vo východiskovom texte relevantné pre 
aktualizáciu postavy a konflikty. Modifikovaný literárny text by mal spĺňať 
kritérium gnómickosti, prostredníctvom psychologického rozmeru postáv 
a univerzálnej idey diela má mať výpovednú hodnotu pre súčasného perci-
pienta. „Pri aktualizácii sa nemení ústredná fabula, zachováva sa charakter 
vzťahov medzi postavami. Mení sa iba vročenie a prípadne dejový rámec.“ 
(Pavis, 2004, s. 35) V druhom prípade sú zásadnými faktormi súčasné trendy 
v spôsobe filmovej interpretácie, vizualizácie príbehu (napr. preexponovanosť 
CGI obrazov). 

 
Kategorizácia aktualizácie 

Spomenutá definícia aktualizácie naznačuje dve základné kategórie. Ciele-
né prispôsobenie môže zasahovať len rovinu designátora, alebo sa môže týkať 
všetkých rovín, teda ide o celkovú aktualizáciu. 
1. Formálna aktualizácia na úrovni formy. 
2. Komplexná aktualizácia na úrovni formy a obsahu. 

Formálnu aktualizáciu, nespôsobujúcu posun v rámci tematických kategó-
rií príbehu, môžeme pozorovať pri interpretáciách textov odkazujúcich na 
určitú historickú dobu, ktorá zostáva zachovaná vo filmovom spracovaní. 
Z hľadiska filmových žánrov sa toto prispôsobenie primárne týka historické-
ho filmu a kostýmovej drámy, nachádzať ju však môžeme v akomkoľvek prí-
behu zasadenom do minulosti. Problematickosť tejto aktualizácie sa dotýka 
vo väčšine prípadov nesúladu dobového a súčasného vnímania ideálu krásy. 
Film dánskeho režiséra N. Arcela Kráľovská aféra (En Kongelig Affaere, 2012) 
je vhodným príkladom tejto rozporuplnosti. Prepracovanosť dobových kos-
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týmov je ukážková, no „dokonalej“ vierohodnosti bráni výzor hlavnej pred-
staviteľky v podaní švédskej herečky Alicie Vikander, ktorý sa markantne 
vzďaľuje zachovaným portrétom korpulentnej dánskej kráľovnej Caroline 
Mathilde. Vhodným príkladom prehnaného, zámerného zamieňania súčasnej 
predstavy ideálu s dobovým je stvárnenie egyptskej kráľovnej Kleopatry Eli-
zabeth Taylorovou (Cleopatra, 1963). R. Barthes v súvislosti s historickým 
filmom poukazuje na stereotypnú predstavu, už nie ikonický, ale konvenčný 
znak vzhľadu predstaviteľov istej civilizácie v snímke J. L. Mankiewicza Ju-
lius Caesar (1953). 

 
„V Mankiewiczovom filme Julius Caesar majú všetky postavy ofinku na čele. Niektorí si ju 
natočili, niektorí jej dali nitkovitú podobu, iní si z nej urobili šticu, ďalší si ju potreli brilan-
tínou, všetci si ju, ako sa patrí, učesali a plešatí mali vstup zakázaný, hoci ich z rímskych de-
jín poznáme dosť a dosť. Tí, ktorí nemali vlasov nazvyš, však ani z takého dobrého dôvodu 
nešli stranou a kaderník, najdôležitejší umelec z celého filmu, u nich vždy dokázal odnie-
kiaľ vydolovať posledný pramienok, ktorý takisto putoval na čelo, na ono rímske čelo, kto-
rého relevantné rozmery odjakživa značili špecifickú zmes práva, cnosti a dobyvačnosti.“ 
(Barthes, 2011, s. 24) 

 
Barthes (tamže) touto karikatúrou upozorňuje na neprirodzený filmový 

znak prezentujúci predstavu známky rímskosti, pričom „z Rimana robí Rima-
na najčitateľnejší znak – vlasy na čele.“ Za nepriamu aktualizáciu môžeme 
považovať zámerné zatraktívnenie určitej doby prostredníctvom retroštýlu. 
Štylizovaná dobová atmosféra, ktorú percipient môže interpretovať ako reál-
ny príznak danej doby, či už na rovine spoločenského, alebo kultúrneho živo-
ta, je prispôsobovaná s cieľom prezentovať určité obdobie pútavo, pozitívne 
alebo negatívne. Pri remakoch sa táto formálna aktualizácia prejavuje v spô-
sobe zobrazovania, posune v rámci filmových výrazových prostriedkov (na 
úrovni strihu a mizanscény). 

Komplexná aktualizácia zasahuje okrem formálnej stránky aj tematické 
kategórie pôvodného diela. Z hľadiska obsahu ide o akési vytrhnutie postáv 
a konfliktov, transformáciu a situovanie do iného časopriestoru. Z hľadiska 
adaptačných modelov ide o taký posun vo vzťahu k predlohe, pri ktorom do-
chádza k narušeniu väzieb a pôvodný text vnímame iba na základe istých od-
kazov v rámci intertextuálnosti. Dôležitým činiteľom miery spomenutého 
odklonu, okrem autorovho zámeru, je schopnosť adaptácie jednotlivých mo-
tívov v iných súvislostiach rozdielnej doby. Ak sa aktualizovaný príbeh 
vzdiali od svojej predlohy natoľko, že ich spojenie percipient pociťuje na 
úrovni odkazu, resp. skrytého odkazu, hovoríme o alúzii predstavujúcej skry-
tú informáciu, ktorú nemusí percipient dekódovať. „Alúziu treba chápať 
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a definovať ako istú formu, spôsob a postup nepriameho nadväzovania časti 
textu, prípadne celého textu na iný text alebo konkrétnu spoločenskú reali-
tu.“ (Žilka, 2011, s. 85). Príklad, ktorý môžeme uviesť, sa netýka priamo fil-
movej adaptácie, ale románu H. Fielding Denník Bridget Jonesovej, ktorý bol 
sfilmovaný. Autorka využíva hlavné motívy a postavy klasického diela 
J. Austenovej Pýcha a predsudok. Žánrovo sa však posúva čiastočne do kari-
katúry cez primárnu charakteristiku protagonistky. Explicitnou indíciou 
k identifikácii nadväzovania na tento text je meno hlavnej mužskej postavy. 

Celkovú aktualizáciu je možné ďalej diferencovať na základe rôznych čini-
teľov, ako napr. zapojenie humornej zložky alebo žánrový posun. V nadväz-
nosti na prácu T. Žilku (2011, s. 36) v rámci intertextuálnosti s využitím hu-
moru, môžeme nachádzať príklady na aktualizáciu, ako aj na adaptáciu vo 
všeobecnosti v paródii alebo pastiši. Paródia je „napodobenie iného umelec-
kého diela so satirickým zámerom“. Klasické dielo anglickej literatúry, román 
Ch. Brontëovej Jana Eyrová, ktorý má množstvo filmových, televíznych 
a rozhlasových adaptácií, bol spracovaný aj ako aktualizácia – paródia, posu-
nom do hororového žánru (I Walked with a Zombie, 1943). Humor, s ktorým 
pracuje pastiš, nezachádza do výsmechu, absentuje tu sarkazmus a cynizmus. 
Na rozdiel od paródie si obyčajne zachováva voči predlohe lojálnosť. Pracuje 
s ňou na vyššej významovej úrovni. 

 
AKTUALIZÁCIA POVIEDKY M. KUKUČÍNA 

Príkladom aktualizácie a materiálom na analýzu sa pre nás stala adaptácia 
poviedky M. Kukučína Rysavá jalovica, ktorá vznikla v rámci projektu Ne-
smrteľní, série desiatich samostatných televíznych filmov, a nesie názov Dlhá 
cesta domov. Narušenie väzieb s poviedkou je explicitne vyjadrené prostred-
níctvom motta celého cyklu „inšpirácie v minulosti – príbehy zo súčasnosti.“ 
Samotný názov projektu odkazuje na postavy klasických diel, ktorých príbe-
hy nesú gnómické posolstvá. 

Poviedka Rysavá jalovica prostredníctvom humoru poukazuje na negatív-
nu črtu dedinského ľudu – alkoholizmus, autor nenásilnou formou moralizuje 
a cez záverečný obraz spokojného protagonistu ponúka poučenie, že bez al-
koholu sa človeku darí viac po ekonomickej aj osobnej stránke. Hlavnou pos-
tavou tohto diela je gazda Adam Krt, ktorý sa cez zimu živí výrobou obuvi. 
Správcom majetku je však u Krtovcov manželka. Postava Adama Krta je hy-
perbolizovaná prostredníctvom opisu, v ktorom je kladený veľký dôraz najmä 
na jeho bezzubosť; túto črtu nachádzame v texte na viacerých miestach. 
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Vonkajší opis autor využíva pri vykreslení efektu požitia alkoholu na Krta, 
karikatúrny celkový fyzický opis protagonistu nachádzame v prehovoroch 
Trnku pri hľadaní suseda. 

 
„Kukučín pri výstavbe ústrednej postavy Rysavej jalovice Adama Krta využil súbor rôznych 
epizód (epizóda so starou kravou, o ktorej majiteľ tvrdí, že je jalovicou, strata kúpenej ja-
lovice, Krtovo stretnutie so strašidlom, pomýlenie si vlastného domu s Trnkovým), anek-
dot (anekdota o marhanských hodinách) a počutého rozprávania.“ (Mazák a kol., 1988, 
s. 294) 

 
Príbeh je vystavaný aj na klimaxovom princípe, stupňovaní Krtovho ne-

šťastia; v gradovaní sporu susedov, v štruktúre poviedky môžeme pozorovať 
motív cesty spojený s kvalitatívnou zmenou prameniacou z kultúrneho vzor-
ca mýtu. Krt odchádza na jarmok predať krpce, nakúpiť suroviny na blížiace 
sa sviatky, no jeho najväčšou úlohou je zadováženie kravy – existenčného 
zaopatrenia, na ktorú manželka bokom našetrila. Hoci z textu vyplýva, že si 
Eva Krtová naplno uvedomuje neschopnosť, nedôveryhodnosť, no najmä rizi-
ko zlyhania spojené s požitím alkoholu, necháva manžela s (pre Krta) obrov-
ským obnosom peňazí ísť do susednej dediny na jarmok samého, pretože ona 
potrebuje dať dom do poriadku pred sviatkami. Kukučín využíva er-formu, 
fyzicky neprítomný, vševediaci rozprávač nie je nestranný, pozastavuje sa 
nad Krtovým správaním a komentuje ho, miestami sa protagonistovi snaží 
prihovoriť, no zostáva nevypočutý. 

 
Hej, Krt, Krt, pozri na rohy! Roztvor oči a uvidíš, že päť obručí pilníkom odobrali. Hľa, krava 
už vôkol huby šedivie, to už stará rebrina. No Krt nepozoruje nič; len zuby chce jej vidieť, 
i roztvára jej hubu. Hľa, jeden zub chybuje. (Kukučín, 2009, s. 317) 

 
Problematickým sa okrem alkoholu javia aj peniaze, ktoré vyvolávajú spo-

ry medzi manželmi, v dôsledku toho, že ženy nenechávajú manželom žiadne 
peniaze, muži klamú a zatajené peniaze míňajú na alkohol. Autor poukazuje 
na „začarovaný kruh“, keď nedôvera a zákazy podporujú malicherný vzdor. 
Okrajovo si Kukučín všíma aj celkovú mentalitu dedinčanov a ich reakciu na 
Krtovo zmiznutie, šírenie klebiet a ohováranie. Časovo poviedka nie je vsa-
dená do každodenného života, narácia sa odvíja od udalosti konania na jar-
moku. V nadväznosti na F. Všetičku môžeme hovoriť aj o sakrálnom, litur-
gickom čase, keď je Krt nezvestný a nastáva magické obdobie od Lucie do 
Vianoc, nadprirodzenosť však do príbehu vstupuje len prostredníctvom Krto-
vých preludov, ktoré sú rozprávačom ihneď vyvrátené. 
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Názov televízneho filmu v sebe nesie odkaz na Krtovo putovanie domov 
po slede nešťastných udalostí, ktoré zažil. Obligátny rozprávač oka kamery je 
doplnený fyzicky prítomným rozprávačom – predavačkou vo večierke a su-
sedou Helenou –, ktorého využitím sú súvislosti v skratke v expozícii vyroz-
právané. Z hľadiska tematických kategórií (prostredie, čas, postavy, konflikt) 
sa okrem zreteľného posunu z hľadiska času vyplývajúceho z podstaty aktua-
lizácie, ktorý však zachováva obdobie pred Vianocami, mení priestor – príbeh 
nie je zasadený do dedinského prostredia, ale do mesta. Sledujeme však socie-
tu strednej vrstvy, pracujúcich, ktorí riešia finančné problémy (dvojica Eva 
a Adam), a okolie vyznačujúce sa negatívnymi vlastnosťami ako dedinčania 
v Rysavej jalovici (alkoholizmus, ohováranie). Znak ľudovosti je do filmu 
vsadený prostredníctvom hudobného motívu, istú štylizáciu pozorujeme 
v reči postáv, ktorá je obohatená o hovorové a slangové výrazy. 

Z hľadiska dejových zložiek a samotného konfliktu sa táto aktualizácia 
snaží verne zachovať tieto zložky v aktualizovanej podobe. Vo filme sú prida-
né len vysvetľujúce prvky, ako napr. sekundárna postava bývalého robotníka 
motivujúca Krta pracovať na stavbe kvôli zárobku. Zatiaľ čo z poviedky sa 
dozvedáme len málo informácií o Krtovej robote po tom, čo ho žena vyhnala 
z domu, film pracuje prostredníctvom tejto postavy v prospech logického do-
vysvetlenia. Film po formálnej stránke pracuje s fragmentovaným objasňova-
ním vzťahov susedov na základe využitia fotografií a pracuje s vizualizáciou 
Krtových predstáv. Filmové spracovanie Kukučínovej poviedky zachováva 
posolstvo poviedky na úrovni látky aj témy, hoci problematika alkoholizmu 
nie je v rovnakej miere závažná v súčasnej spoločnosti. Zaradenie tejto aktua-
lizácie v rámci adaptačných modelov je zložitejšie, pretože ide, ako sme už 
spomínali, o snahu verne sa pridržiavať svojej predlohy, ale odchýlky v rovi-
ne tematických kategórií ukazujú na analógiu a môžeme uvažovať o výpožič-
ke, keďže ide o známe, klasické dielo slovenskej literatúry. 

 
ZÁVER 

Možnosti aktualizácie ako adaptácie literárneho diela sú bohaté a môžu sa 
dotýkať formy alebo formy a obsahu v rozličnej miere, od inšpirácie, „na mo-
tívy“ po vernú adaptáciu využívajúcu prispôsobenie príbehu do súčasných 
podmienok. Z hľadiska kritiky vernosti, ktorá, ako sme uviedli, nie je korekt-
ná v rámci analýzy filmu a jeho vlastného jazyka, by sa na aktualizáciu malo 
o to viac prihliadať ako na samostatné dielo, pretože zámerný posun je v tom-
to prípade obligátny. V nadväznosti na V. Šklovského a teóriu migrujúcich 
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sujetov by sme sa na aktualizácie mohli dívať práve ako na príbeh, ktorý sme 
už niekde počuli (alebo videli), no zaujíma nás jeho realizácia, spôsob, akým 
je vyrozprávaný. 
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Film Adaptation Update as an Analogy of Classical Literary Works 

Abstract 

The aim of this paper is to highlight the shifts in the interpretation of classical literary 
work in its updating in the film processing. The author tries to classify updates on the 
basis of adaptation models and deal with the problem of “fidelity criticism”, which is 
nonfunctional in this particular type of transmission of a literary work into a film. The 
author also mentions storytelling in connection with the desire to tell the same story in 
a different way. 
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