
Klasa III HOT, TPS 
Zawód: 

-technik hotelarstwa 
-technik pojazdów samochodowych 

Przedmiot: język polski 
 
 

26.05.2020 r. (wtorek, 2g.) 
 
Temat: Adaptacja filmowa a pierwowzór literacki.  Granica w reż. Jana 
Rybkowskiego.  
 
Zapoznam się z: 
- pojęciem adaptacji filmowej, 
- porównaniem pierwowzoru literackiego z jego filmową adaptacją. 
 

Adaptacja filmowa – przystosowanie dzieła literackiego (w tym scenicznego), rzadziej także 
innych rodzajów utworów do potrzeb filmu. Rozumie się przez to najczęściej przystosowanie 
tekstu literackiego na potrzeby scenariusza, użycie motywów fabularnych utworu 
literackiego jako podstawy przy pisaniu scenariusza. Zabiegi adaptacyjne w filmie mogą byd 
jednak oczywiście o wiele bardziej złożone i wielopłaszczyznowe.  

Etymologia: z języka łacioskiego – rzeczownik adaptatio, od czasownika adapto, adaptare – 
“dostosowywad”, “przystosowywad”. W języku angielskim: film adaptation. 

Procesy adaptacji filmowej przebiegają więc na różne sposoby. Za każdym razem mają one 
na celu dostosowanie elementów adaptowanego utworu dla potrzeb nowego medium, 
nowego tworzywa, a także odmiennego kręgu odbiorców. Najczęstszym występującym 
przypadkiem są adaptacje prozy narracyjnej, szczególnie beletrystyki, a także utworów 
dramatycznych. Zdarzają się niekiedy także adaptacje filmowe poezji.  

Rodzaje adaptacji filmowej 

W historycznym rozwoju kinematografii wykształciło się wiele norm i konwencji adaptacji 
filmowej. W teorii adaptacji filmowej wyróżnia się najczęściej trzy jej główne rodzaje, są to 
transpozycja, komentarz i analogia. 

W przypadku transpozycji utwór pochodny podąża bardzo wiernie za oryginałem, ingerencja 
autorska ograniczona jest do minimum. W przypadku komentarza mają miejsce wyraźne 
zmiany w porównaniu z dziełem oryginalnym – mogą byd one skutkiem świadomych działao 
twórców filmu lub powstawad bezwiednie. W przypadku analogii mamy do czynienia z 
utworem niezależnym, jedynie swobodnie i w pewnych swoich elementach nawiązującym do 
innego dzieła. Przykładem transpozycji może byd seria filmowa Harry Potter – widzowie 
byliby rozczarowani widząc film substancjalnie różny od powieści, co nie oznacza oczywiście 
wielu zmian fabularnych w stosunku do oryginału. Przykładem komentarza może byd Dzikość 



serca Davida Lyncha, film zawierający wiele zmian w fabule w stosunku do oryginalnej 
powieści, a także wiele nowych scen i nowych postaci. Jako przykład analogii podad 
można Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, dzieło jedynie swobodnie 
inspirowane Jądrem ciemności Josepha Conrada. 

Zadanie 
Proszę porównad Granicę Z. Nałkowskiej- pierwowzór literacki z jej adaptacją filmową w reż. 
Jana Rybkowskiego. 
 
27.05.2020 r. (środa) 
 
Temat: Podsumowanie pracy rocznej. 
 
- dokonam podsumowania wiadomości. 

 


