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Literárny text verzus filmová adaptácia 

Komparatívna analýza filmovej verzie literárneho originálu  

Tiene zabudnutých predkov Mychajla Kocjubynského 

 

Adriana AMIR 

 

Translácia má mnoho podôb, preniká všetkými sférami kultúry a spoločenského života. 

Jej problematika je preto neobvykle široká a „zasahuje od základných otázok tvorby cez 

komunikáciu a médiá až po materiálnu existenciu vo fyzickom svete vôbec“ (Vajdová, 2009, 

s. 7). V súlade s lingvistickou teóriou prekladu, ktorá donedávna dominovala, 

nepochybujeme, že základom translačného procesu je transfer z jedného jazyka do druhého. 

Je však mylné a ochudobňujúce uvažovať o translácii výlučne v intenciách kontrastnej 

dvojpólovosti, kde proti sebe stoja dva jazyky a dve národné literatúry. Toto úzkoprsé 

tvrdenie však našťastie prekonáva súčasná translatológia chápaním prekladu ako 

intertextuality. Komunikačný akt v prípade prekladu nemusí byť nutne obmedzovaný 

jazykom, obsah sa predsa môže prenášať rôznymi typmi médií. Recipient potom na príjem 

tohto obsahu môže využiť rôzne zmysly. Kultúrne, estetické alebo inštitucionálne chápania 

výsledného produktu prekladu sa navzájom nevylučujú. Implikujú zložitosť a mnohorakosť 

pôsobenia prekladu v diferencovaných kontextoch.  

                                                                                                                                                          

Jazyk literatúry a jazyk kinematografie 

Od svojho vzniku literárne umenie operuje takmer výlučne s jazykom. Ten sa vyznačuje 

abstraktnosťou, ktorá chýba filmovému obrazu. Paradoxne sú mnohé filmové obrazy 

v porovnaní s písaným slovom v literatúre „nezrozumiteľnejšie“ a vyžadujú si väčší priestor 

na ich „odkódovanie“. (Grešlíková, 2007, s. 10).  Jazyk kinematografie v porovnaní 

s jazykom literatúry síce nemá vlastnú gramatiku, má však vlastný systém vyjadrovacích 

prostriedkov, ktoré si prispôsobuje a navzájom kombinuje, t. j. montážou, strihom, zvukom, 

farbou, svetlom či  variabilitou kamerových záberov. Jazyk literatúry skrz spisovateľa rozvíja 

individuálnosť postáv nie opisným spôsobom, ale prostredníctvom deja. Vo filme najviac 

informácií o hrdinoch získavame vďaka prirodzenosti, spontánnosti hereckého prejavu 

a ikonickým znakom, t. j. mimike a gestám, v literárnom diele sa opisuje prežívanie a konanie 

postáv slovne.  
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V našom  príspevku sa pokúsime poukázať na posuny, ktoré vznikajú pri prenose 

literárnej formy a obsahu na filmové plátno. Za týmto účelom sme si vybrali novelu Mychajla 

Kocjubynského Tiene zabudnutých predkov (1911), ktorú v 1964 roku sfilmoval Sergej 

Paradžanov1. Dôvody filmových spracovaní literatúry sú rôzne a v závislosti od toho sa mení 

výsledný efekt filmov. Pravdepodobne najčastejším impulzom, kvôli ktorému režisér siahne 

po literárnom námete, je popularizácia originálu a komerčný zámer autorov filmu alebo 

filmových producentov. V roku 1964 si Ukrajina pripomínala storočnicu narodenia Mychajla 

Kocjubynského (1864-1913), najvýznamnejšieho autora modernej ukrajinskej literatúry. 

Práve toto výročie stálo na počiatku zámeru natočiť filmovú adaptáciu niektorého jeho 

literárneho diela. Práve v 60. rokoch ovplyvnila mnohé európske kinematografie tzv. nová 

vlna, ktorá mala za následok dočasné nivelizovanie disonancie medzi literatúrou a filmom aj 

na Ukrajine. Nový žáner bol výstižne pomenovaný ako poetický film. Bázou, na ktorej staval  

ukrajinský poetický film sa stala národná tradícia a folklór, sklon k dokumentarizmu detailov 

predmetov, či obradov a hľadanie metaforického obsahu. V poetických filmoch zohrávala 

nezanedbateľnú úlohu produkcia v ukrajinskom jazyku. Scenár  filmu Tiene zabudnutých 

predkov vznikal vo fragmentárnej podobe, popri Paražanovovi sa na ňom podieľal 

i kameraman Jurij Iljenko. Napriek tomu samotné nakrúcanie filmu bolo skôr improvizáciou 

a výsledok sa dotvoril v strižni. Tematicky Tiene zabudnutých predkov vyznievajú ako balada 

o láske a smrti, presnejšie o sile lásky, ktorá zvíťazí nad akýmkoľvek ľudským konaním. Aj 

keď má film epizodickú štruktúru (každá kapitola má vlastný názov), dej sa odohráva viac-

menej kontinuálne. História lásky Ivana a Maričky je podaná ako pestrý sled obrazov 

reálneho a fantazijného sveta. Paradžanov obľubuje etnické detaily – ozdobné výšivky, 

šperky, detaily dreveníc, nástrojov, prírody, opis zvykov a tradícií, dialógy prepletá ľudovou 

hudbou a spevom. Prevažne ručná kamera Jurija Iljenka využíva objektívy rôznych 

ohniskových vzdialeností, ostré rákurzy, prudké švenky, ale súčasne dokáže v obraze plynule 

prejsť k lyrickým a pokojným pasážam snímaným zo statívu alebo pomalou jazdou.  

Nezabudnuteľné sú sekvencie svadby, scény snímané skrz vodnú hladinu, blúdenie temným 

lesom alebo stretnutie duší mŕtvych milencov. Interiéry huculských dreveníc s celou 

výzdobou, karpatské hory,  priezračné rieky – to všetko dokázala Iljenkova kamera uchopiť 

a sugestívne preniesť na filmové plátno. Popri formálnej dokonalosti treba spomenúť herecké 

                                                 
1 Pôvodom arménsky režisér Sergej Paradžanov (vl. menom Sarkis Paradžanjan, 1924 - 1990), v Sovietskom 
zväze sa snažil upozorňovať na národnú identitu jednotlivých  republík.. Pre Paradžanova to bolo do istej miery 
dielo prelomové, keďže počínajúc Tieňmi sa v každom jeho nasledujúcom filme začal objavovať záujem 
o špecifickú kultúru rôznych etník, ich legendy, slávnu minulosť, umelecké remeslo, ľudovú slovesnosť. Až 
filmom Tiene zabudnutých predkov sa zrodil Paradžanov ako svetovo významný režisér a tvorca. 



827 
 

výkony presvedčivého Ivana Mykolajčuka ako Ivana, naturalistickej Taťjany Bestajevovej 

ako Palahny, nežnej Larisy Kadočnikovovej, či uhrančivého Spartaka Bagašviliho ako Juru. 

Film Tiene zabudnutých predkov sa stal medzinárodne najoceňovanejším titulom v dejinách 

ukrajinskej kinematografie (cena na argentínskom festivale v Mar Del Plata 1965 a i.2). 

Kocjubynského predloha sa vďaka opisom prírody a citových stavov označuje ako lyricko - 

impresionistická. Práve takýto základ bol vhodný pre režiséra Sergeja Paradžanova, 

ktorý v samotných scénach sviatočných obradov Huculov (svadba, pohreb, Nový rok, pôstne 

obdobie, Veľká Noc, jarmok) naplno prejavil svoje expresionistické videnie a tieto scény, 

zviazané s Huculmi ako špecifickým národom, oproti predlohe zvýraznil a natočil v sýtych 

farbách. Tradičný svadobný obrad hlavných postáv v literárnej predlohe nedostal toľko 

priestoru, koľko mu vo filme dožičil Paradžanov. Pri rituále huculskej svadby sa režisér 

nechal inšpirovať miestnymi kolomyjkami a snúbencov zapriahol do  jarma, ktoré malo 

symbolizovať ich večnú zviazanosť. Podobne je to aj so scénami na jarmoku, ktoré režisér 

zrejme kvôli možnosti natočenia pestrých záberov doplnil do scenára. Kameraman Jurij 

Iljenko sa pohyboval medzi dokumentaristickým záznamom a štylizáciou, ktorú uplatnil 

najmä pri subjektívnom videní hrdinov. Jedna z takýchto scén, umieranie starého Palijčuka po 

údere sekerou do hlavy, pri ktorej krv steká po objektíve a v plameňoch sa vznášajú kone, 

bola natoľko výrazná, že zahraniční diváci poznali Paradžanov film i pod názvom Wild horses 

of fire (Divoké ohnivé kone). Eideitický charakter filmového umenia v prípade Tieňov 

zabudnutých predkov zaručil sugestívne symbolické dotváranie atmosféry. Ide o farebnú 

kompozíciu zlomových momentov v živote hrdinov (smrť Petra Palijčuka, Ivanova samota, 

svadobné obrady Huculov, Ivanova záhuba), ale aj obrazy zvierat (srna, holubica, havran, 

kôň, krava). Ako uvádza I. Grešlíková, práve uvedené zvieracie symboly predstavujú vo filme 

prvky animizmu, vďaka čomu dielo nadobúda univerzálnejší charakter, a nielen imitačné 

fixovanie ukrajinskej regionálnej kultúry v podobe hraného filmu ( Grešlíková, 2007, s. 35). 

Huculská tradícia tanca je vo filme zdokumentovaná v súzvuku s predlohou, avšak, čo sa týka 

spevu, vo filme je táto zložka potlačená inými výrazovými prostriedkami – zábermi kamery, 

symbolickými obrazmi a farebnými kompozíciami. Autori filmu neakcentujú na 

rozprávkovosti a mystickosti, ktorú M. Kocjubynskyj vyzdvihuje v próze. Preto na plátne 

chýba legenda o vzniku sveta a neupozorňuje sa na nadprirodzené schopnosti, ktorými 

v próze disponuje  suseda Chyma a čarodej Jura. Stvárnenie jednotlivých postáv a situácií má 

                                                 
2 Cena z filmového festivalu v Ríme (1965), Cena britskej filmovej akadémie za najlepší zahraničný film (1966), 
Zlatá medaila za réžiu, Grécko ( 1966), Štátne ocenenie T. Ševčenka, ktoré Ukrajina post mortem udelila S. 
Paradžanovi (1991). 
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vo filme skôr univerzálny charakter s prvkami mágie, než rozprávkový podtón. Režisér 

spestril film o konkrétne výtvarné elementy, t. j. statické zábery predmetov (fajka na dne 

rieky, detaily dreveného a keramického povrchu materiálu, detské tváričky za oknom 

v záverečnej scéne). Nebránil sa ani experimentovaniu s tradíciami, ktoré boli pre autora 

prózy v rámci etnografického kontextu života Huculov nevyhnutné. Veľkú úlohu 

v originálnosti filmu zohralo v prípade režiséra farebné riešenie filmu, t. j. autentická príroda 

v rôznych ročných obdobiach, originálny odev, nábytok a ľudové predmety Huculov, ktoré 

doslova vytvárajú dynamickú atmosféru Karpát.  Film sa natáčal v exteriéroch, počet 

ateliérových scén bol minimálny, v dôsledku čoho adaptácia ašpirovala na (takmer) dokonalé 

odzrkadlenie autenticity literárnej predlohy. Paradžanovovi protagonisti sa takmer po celý čas 

vyskytujú v prírode (hrajúce sa deti na lúke, vo vode, Ivan s Maričkou v dospelosti,Ivan na 

polonine, Ivan s Palahnou na poli).    

                                                                                                                                                                  

Hlavní protagonisti 

Odklon od hlavných ale aj vedľajších postáv prózy Tiene zabudnutých predkov je 

minimálny a vo filme nespôsobil žiadne markantné narušenie dejovej línie. Autor literárnej 

predlohy sa viac než na rozvoj deja sústredil na psychiku postáv, ktorá je ovplyvnená najmä 

vonkajšími faktormi. Herci hrajú vo filme viac telom, ako tvárou. Na plátne nie sme svedkami 

vývoja Ivanovho charakteru, ale len jeho „presunu“ z jedného stavu do druhého. Vo filme je 

navyše tento „prechod“ vyjadrený ostrým strihom. Ivanovo detstvo sa týmto spôsobom strieda 

s mladosťou, samota s novým životom Ivana a Palahny, intuitívny nepokoj so žiaľom za 

Maričkou, hnev a nenávisť voči Jurovi s bezmocnosťou dostihnúť milovanú osobu v štádiu 

delíria. Autor literárneho príbehu od samého začiatku akcentuje Ivanovu neordinárnosť. 

Prozaik sa v texte nevyhýba ani osobným stretnutiam Ivana s lesnými mužíkmi, vílami, 

niektoré postavy sa dokonca menia na zvieratá či neživú hmotu. Podobné zážitky vo filme 

nenájdeme. Ivan pôsobí neobyčajne skôr vďaka skvelému výberu hercov (Ivan-dieťa, Ivan 

v dospelosti) a záberom kamery, ktorá povahu Ivana vystihuje najlepšie. Paradžanov 

mysticko-rozprávkové postavy vo filme nevyužíva ani raz a na plátne nepredstaví ani 

čarodeja, s ktorým Ivan v próze tancuje svoj posledný tanec. Vzhľadom na režisérov zmysel 

pre umenie pohybu a hru fantázie je otázne, prečo v adaptácii ani raz nevyužil rozprávkové 

postavy. Jediným mementom Ivanovej neobyčajnej povahy sú detaily jeho tváre. Filmová 

adaptácia sa s predlohou nezhoduje v spracovaní Ivanovej záhuby. Paradžanov štylizoval 

úmrtie mladého muža do tragickejšej podoby. Ivan zomiera, rovnakou smrťou ako jeho otec – 

zabijú ho valaškou. Uvedené nekorešponduje s Kocjubynského predlohou. Avšak Ivanove 



829 
 

repliky z  predlohy sú často identické s filmovými, zápletka sa prenosom na plátno nemení, 

preto je ťažké hovoriť o markantnej odlišnosti literárnej a filmovej postavy. Marička 

Huteňuková, partnerka mladého Palijčuka, nie je vo filme výraznejšia, než je vykreslená 

prozaikom. Ten zobrazil mladé dievča najmä prostredníctvom výnimočnej lásky k spevu. 

Marička si pospevuje kolomyjky v literárnej predlohe častejšie, než vo filme, kde ich počuť 

len počas hrdinkinho detstva. Ivanova matka je na plátne omnoho citlivejšia než jej literárna 

predloha, ktorá sa k malému synovi správa odmerane a s pochybnosťami. V próze chýba aj 

dojemná rozlúčka matky so synom pri odchode na poloniny. U Kocjubynského absentujú jej 

obavy o posledného žijúceho syna. Filmová postava Palahny, Ivanovej manželky, pôsobí 

dojmom ženy, ktorá si dáva záležať na svojom zovňajšku, čo je v zhode s jej opisom 

v literárnej predlohe. Sused mladomanželov, čarodej Jura, vystupuje v próze ako postava 

s nadprirodzenými vlastnosťami. Jeho čarodejnícke schopnosti v scéne, kde zastavuje silnú 

búrku, sú v Paradžanovovej verzii Tieňov úplne prehlušené Palahninou neverou voči Ivanovi. 

Azda najkontroverznejšou filmovou postavou bol pre kritiku pastier Myko. V literárnom texte 

vystupuje ako sirota, ktorá vyrástla na polonine bez rodiny. Táto postava je úplne v rozpore s 

predstavou Paradžanova, ktorý z neho spraví nemého a pomäteného hrdinu, ktorý pôsobí 

opustene i bezmocne zároveň. Divák uvidí postavu Myka ešte v krčmovej scéne, kde sa opäť 

prejaví ako jediný Ivanov priateľ – protestuje proti frivolnosti Juru, ktorý sa už verejne 

stretáva s Palahnou, v próze sa proti Jurovi postaví Ivanov rodinný známy, Semen.  

 

Na záver našej komparácie literárneho diela a jeho spracovania, prekladu do filmovej 

podoby, môžeme konštatovať, že archetypálny charakter obrazov literárnej predlohy bol 

zachovaný, aj keď vo filme bol akcentovaný výraznejšie. Sergejovi Paradžanovi sa podarilo 

zachovať štýl spisovateľa a vyhnúť sa laxnej filmovej interpretácii najmä vďaka tomu, že 

experimentoval s formálnou stránkou filmu a prezentoval subjektívny pohľad na predlohu. 

Naplno sa tak v atmosfére diela, či už literárneho alebo filmového, prejavila špecifickosť 

štýlov oboch tvorcov, Kocjubynského ako autora prózy a režiséra Paradžanova, ktorý bol 

zároveň autorom scenára. Domnievame sa, že ikonický priestor filmu vyzdvihol originálnosť 

literárnej predlohy, ktorá sa vyznačuje skôr symbolickým priestorom. 
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