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U n i w e r s y t e t  l s k i  

Poj cie adaptacja w przestrzeni ró nych dyskursów. 
Od etymologii do wspó czesnych u y  terminu 

Trudno wyobrazi  sobie dzi , w wiecie kulturowego nomadyzmu i po-
wszechnej mediatyzacji ró nych porz dków rzeczywisto ci, jak kolwiek 
refleksj  nad kultur , cz owiekiem i jego rodowiskiem bez terminów adapta-
cja, adaptowanie si  i ich bliskoznaczników (takich jak asymilacja, przyw aszczenie, 
przyswojenie, dopasowanie). Nazwane tymi wyrazami procesy i mechanizmy 
przystosowawcze, tak charakterystyczne dla p ynnej, hybrydycznej i zmien-
nej wspó czesno ci, stanowi  przedmiot opisu i analiz wielu dyscyplin nau-
kowych (antropologii, socjologii, filozofii), a w ich j zyku same te terminy 
zajmuj  eksponowane miejsce. Mechanizm adaptacji stanowi nieod czny 
sk adnik wszelkich procesów sk adaj cych si  na ewolucj  zarówno wiata 
natury, jak i kultury. Powodowani biologiczn , historyczno-polityczn , eko-
nomiczn  konieczno ci  przystosowujemy si  bowiem mniej lub bardziej 
wiadomie do otoczenia, innej kultury, do innych sposobów my lenia i sys-

temów warto ci. Cz owiek, stoj cy na szczycie Wielkiego a cucha Bytów, 
jest ze swej istoty, podobnie jak pozosta e elementy tej hierarchicznej struk-
tury, zarówno tworem adaptuj cym si , jak i „adaptowalnym” (który pozwa-
la si  zaadaptowa ). 

* * * 

ywotno  leksemu adaptowa /adaptacja, zw aszcza w dyskursie nauko-
wym, a przede wszystkim za  jego transdyscyplinarny charakter nie oznacza 
jednak, i  ma on w polszczy nie szczególnie d ug  tradycj . Wyraz ten 
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nale y do zbioru czasownikowych latynizmów przyswojonych w polszczy -
nie w XVII wieku, co dokumentuje SJP XVII/XVIII, a tak e SJChP; has a 
nie notuj  natomiast: SSt, SXVI, SJP L, SJP Wil; pojawia si  ono dopiero na 
prze omie XIX i XX wieku, rejestruj  je autorzy SJP War. 

Pierwszy z wymienionych s owników, czyli S ownik j zyka polskiego XVII i 1. 
po owy XVIII wieku, pod has em adaptowa  (rzeczownikowego odpowiednika – 
brak) w sposób bardzo lakoniczny wyodr bnia dwa aspekty znaczeniowe: 

1) adaptowa  – co, czyli ‘przystosowa  do czego’; 
2) adaptowa  – co, w znaczeniu ‘sprawi ’. 

Wi cej szczegó ów wyinterpretowa  pozwala materia  ilustruj cy omawia-
ne has o. I tak, pierwszy aspekt znaczenia egzemplifikuje cytat: 

Mai  sposoby takie y naczynia adaptowane e si  w nich nic nie zepsuie 
y niezamarznie (Pas. Pam.); 

Xi yc (…) nie iest g adko sferyczny, ale chropowato, ro nemi fraktura-
mi, wypuk o ciami, zagi ciami, iak ziemia gorami y dolinami adaptowany 
(BystrzInfAstron – Bystrzonowski: Informacje matematyczne…). 

Drugie znaczenie: 

Po myslna niech adaptuje fortuna, bys y a wieki Nestorowe (MikSie – 
Miku : Silva rerum). 

Jak pokazuj  cytaty, w XVII stuleciu analizowane s owo realizuje tylko 
jedno znaczenie. Odnosi si  ono wy cznie do sfery materialnej dzia alno ci 
cz owieka lub szeroko rozumianego konkretu: adaptowa  mo na naczynia, 
a ksi yc „jest adaptowany wypuk o ciami i zagi ciami”. 

Podobnie SJP War – pod has em adaptacja uwzgl dnia jedno, to samo zna-
czenie. Adaptacja oznacza tu: 

1) ‘przyswojenie, przyw aszczenie’: Adaptacje i po rednie przez przeróbki 

przyw aszczenie cudzych utworów; 
2) ‘przerobienie, u ycie na co’: Adaptacja folwarku na koszary; 
3) ‘fil. przystosowanie, dopasowanie’: Adaptacja uwagi do uczu . 

Znaczenie to uzupe nia definicja czasownika adaptowa  i egzemplifikacja 
materia owa tego has a. Adaptowa  oznacza: 
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1) ‘do czego, przystosowa , dopasowa , zastosowa ’: Przyprawia  i adapto-

wa  co do smaku czyjego; 
2) ‘prow. przerobi , u y  na co’: Rz d adaptowa  dworzec na urz d górniczy; 
‘a. do czego = stosowa  si , odnosi  si , ci ga  si ’: Do kogó by si  to ad-

aptowa  mog o? 

* * * 

Analiza znaczenia wyrazów nie mo e obej  si  bez etymologii. Etymolo-
giczny s ownik j zyka polskiego A. Ba kowskiego – jako jedyny s ownik etymo-
logiczny notuj cy to has o – nie zawiera wprawdzie nazwy rzeczownikowej, 
ale pod has em adaptowa  czytamy: 

‘XVII, ac. adapt re ‘przystosowa ’ od aptus ‘stosowny’; w u yciu nowym 
za fr. adapter, nm. adaptieren, ang, to adapt’. 

Wnikaj c g biej w etymologi , powiedzmy, e podstaw  tytu owego lek-
semu adaptacja w jego pierwotnym, konkretnym znaczeniu jest czasownik 
adapt , - re, vi, - tum. S ownik1 podaje dwa u ycia tego czasownika: [w .] 
‘dostosowa , przyprawi ’ i [przen.] ‘przygotowa , sporz dzi ’. Czasownik 
ten z o ony jest z przyimka ad, czyli ‘do’ w funkcji przedrostka oraz cza-
sownika apto, czyli ‘przystosowa , przy o y , przy czy , wdzia  zbroj , 
przysposobi , uzbroi ’2. Formy rzeczownikowej zako czonej na -tio, -onis, 
(typ administracja, ac. administr tio, SE Ba , s. 4), która sta a si  podstaw  
wielu polskich rzeczowników rodzaju e skiego o znaczeniu abstrakcyjnym, 
acina w adnym ze swoich okresów nie zna. Nie mo emy wi c uzna , e 

wyraz adaptacja jest bezpo rednim rezultatem przebiegaj cego wr cz automa-
tycznie procesu przyswajania do polskiego systemu fleksyjnego aci skich 
rzeczowników zako czonych na -tio, -onis. Wolno nam jednak stwierdzi , e 
wyraz ten zosta  „przysposobiony” do polszczyzny drog  analogii do dzie-
si tków innych aci skich formacji rzeczownikowych, w wypadku których 
zasad  adaptacji do j zyka polskiego jest zmiana wyg osu na -cyja3. 

                                                           

1 S ownik aci sko-polski, M. Plezia, red., t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 51. 
2 S ownik aci sko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1982, s. 45. 
3 Zob. na ten temat: D. Moszy ska, Morfologia zapo ycze  aci skich i greckich w staropolszczy -

nie, Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1975; H. Rybicka-Nowacka, Rzeczowniki zapo yczone z aciny 

w j zyku polskim XVII wieku (na materiale literatury pami tnikarskiej), Wyd. Ossolineum, Wroc aw 

1973; M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polsz-

czy nie, Wyd. U , Katowice 2000, s.111. 
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Warto w tym miejscu przypomnie , i  losy bardzo licznych czasowniko-
wych zapo ycze  z aciny w okresie redniopolskim, do których nale y ana-
lizowany leksem adaptowa /adaptacja, potoczy y si  rozmaicie. Du  grup  
stanowi  wyrazy, które w niezmienionym kszta cie i znaczeniu s  obecne 
w j zyku do dzi , np. apelowa , decydowa , proponowa , obserwowa , reformowa , 
reprezentowa . Niektóre za  z tych aci skich z pochodzenia czasowników, 
które wówczas funkcjonowa y, zosta y zast pione przez polskie odpowied-
niki. Wycofa y si  ca kowicie z j zyka polskiego takie okre lenia, jak: inwito-
wa  ‘zaprasza , wzywa , namawia ’4 ( ac. invitare); inkarcerowa  ‘uwi zi , wtr -
ci  do wi zienia’ ( ac. inkarcerare); inkwijetowa  ‘martwi  si ’ ( ac. inquitare); 
ekskuzowa  si  ‘wymawia  si , usprawiedliwia ’ ( ac. excusare). 

Interesuj c  grup  w ród tych XVII-wiecznych formacji stanowi  te, które 
co prawda przetrwa y w polszczy nie do dzi , ale ich u ycie jest zarezerwo-
wane dla okre lonych kontekstów, cz sto hieratycznych, np. konsekrowa  
‘po wi ca , ofiarowa ’ – dawniej mog o wyst powa  w kontek cie: ‘konse-
krowa  Bogu panie stwo’, dzi  tylko ‘konsekrowa  ko ció , wi tyni ’; kon-
trowertowa , dawniej w znaczeniu ‘spiera  si , toczy  spór o co ’ ( ac. controver-
tare), np. „czy kto by  czy nie by  za morzem o tym kontrowertowa  nie 
chc ”, dzi  znaczenie zachowane wy cznie w formie przymiotnika kontro-
wersyjny; dyspensowa  ‘zwolni  od zobowi zania’, dzi  tylko ‘udzieli  dyspensy’. 

Jeszcze inny typ stanowi  te zapo yczone z aciny czasowniki, do których 
nale y interesuj cy nas wyraz adaptowa , których znaczenie w procesie roz-
woju uleg o pewnym przeobra eniom, jak ma to miejsce w czasowniku ako-
modowa  si  ‘przystosowywa  si ’, dawniej ‘akomodowa  si  do wojny’, dzi  
w takim kontek cie u ycie to jest niemo liwe. 

O jaki rodzaj przeobra enia w wypadku naszego czasownika chodzi? Po-
jawiaj c si  w XVII-wiecznej polszczy nie jako zapo yczenie z modnej wte-
dy aciny w znaczeniu konkretnym, leksemy adaptowa /adaptacja wycofuj  si  
z j zyka w XVIII stuleciu. Nie notuje ich – co bardzo symptomatyczne – 
zawieraj cy materia  XVIII-wieczny SJP L, co pozwala przyj  jako jedn  
z hipotez, i  wyrazy wycofa y si  z j zyka na chwil , jako leksemy obce – 
najprawdopodobniej pod wp ywem purystycznych zabiegów doby o wiecenia 
– by ponownie powróci  do polszczyzny, przybieraj c równie  nowe wyspe-
cjalizowane znaczenie. O „by  czy nie by ” w j zyku tego czasownika zadecy-
dowa  czynnik polityczno-spo eczny (dok adnie polityka j zykowa epoki). 

                                                           

4 Ta i poni sze definicje czasowników zapo yczonych z aciny za: Z. Klemensiewicz, Histo-

ria j zyka polskiego, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1965, s. 146–147. 
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* * * 

Swoje nowe ycie wraz z drugim znaczeniem (czy te  znaczeniem rozsze-
rzonym), ukszta towanym ju  bez w tpienia pod wp ywem j zyka francu-
skiego, wyraz otrzymuje znacznie pó niej. Informacj  na ten temat zawiera 
historyczny ju  dzi  dla nas S ownik j zyka polskiego pod red. Witolda Doro-
szewskiego. Pod has em adaptacja czytamy: 

‘przystosowanie, przeróbka dla nadania czemu  jakiego  charakteru’, 

a nast pnie znaczenie to podlega specyfikacji. Z jednaj strony adaptacja zo-
staje tu odniesiona do sfery materialnej (do budownictwa): 

‘w budownictwie przeróbka budynku dla wykorzystania go w innym celu 
ni  pierwotny lub dla nadania mu innych cech stylowych’, 

ale te , z drugiej, do obszaru literatury: 

‘w literaturze, sztuce – przystosowanie jakiego  utworu, dzie a do innego 
u ytku ni  zamierzony przez autora, np. przeróbka utworu scenicznego 
na s uchowisko radiowe, powie ci na utwór sceniczny, itp.’ 

Podobnie definicja jest zbudowana m.in. w S owniku wyrazów obcych pod 
red. El biety Sobol. W punkcie 1) mówi si  o przystosowaniu czego  do 
innego u ytku ni  jego pierwotne przeznaczenie, np. adaptacja budynku, za  
w punkcie 2) wyodr bnione zostaje znaczenie: 

‘przystosowanie utworu powie ciowego do wystawienia na scenie lub do 
sfilmowania; tak e utwór literacki w ten sposób przystosowany’. 

* * * 

Nowsze s owniki wyró niaj , co prawda, obydwa znaczenia wyrazów adap-
towa /adaptacja, ale bez ich graficznej specyfikacji. Akcentuje si  wówczas 
obydwa znaczenia jako równoleg e, cz c za pomoc  spójników lub/albo, 
niekiedy tylko wydobywa si  naprzemiennie jedno ze znacze : raz to, które 
odnosi si  do aspektu literackiego, a innym razem akcent pada na aspekt 
materialny (najcz ciej/zwykle), np. w Uniwersalnym s owniku j zyka polskiego pod 
red. S. Dubisza czytamy: 
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adaptacja niem. Adaptation, ang., fr. adaptation 1) ksi k. ‘przystosowanie 
czego , z w y k l e  utworu literackiego l u b  budynku do innego u ytku, 
do nowych potrzeb, przerobienie dla nadania innego charakteru’. [pod-
kre l. – D.O., E.S.] 

Podobne relacje obserwujemy w Wielkim s owniku wyrazów obcych i trudnych: 

adaptacja ‘przystosowanie czego  do u ytku innego ni  pierwotnie zak a-
dano, n a j c z c i e j  przeróbka utworu powie ciowego na scenariusz 
filmowy a l b o  przerobienie budynku lub pomieszczenia’. 

Akcenty podobnie rozk adaj  si  w Innym s owniku j zyka polskiego. Tutaj: 

adaptacja ‘z w y k l e  budynku l u b  utworu literackiego, to przystosowanie 
lub przystosowywanie tego do pe nienia nowych funkcji, po czone 
z wykonaniem w tym niezb dnych zmian’. 

* * * 

Jako ostatnie ogniwo w kszta towaniu si  znacze  analizowanego leksemu 
potraktowa  trzeba definicj  zamieszczon  w najobszerniejszym s owniku 
wspó czesnego j zyka polskiego. Mowa tu o Praktycznym s owniku wspó czesnej 
polszczyzny pod red. H. Zgó kowej. Odnotowuje si  tu wpierw aci skie po-
chodzenie wyrazu (od adaptatio), a nast pnie przytacza definicj : 

adaptacja ‘przystosowanie do innego u ytku; przerobienie dla nadania in-
nego charakteru, zw aszcza utworu literackiego (w celu wystawienia go 
na scenie lub sfilmowania)’. 

W tej lakonicznej definicji, jak wida , stopi y si  w jedno dwa historycznie 
odr bne znaczenia, które polszczyzna wprowadza a stopniowo. S ownik bardzo 
ogólnie informuje o przystosowaniu, dodajmy czego  ‘do innego u ytku’ b d  
przerobieniu tego czego  ‘dla nadania innego charakteru’. Specyfikacj  wprowadza 
dopiero fraza: ‘zw aszcza utworu literackiego’, jako zaw enie definicyjnego 
przystosowania. To drugie znaczenie wspieraj  przytoczone po czenia blisko-
znaczne: parafraza, trawestacja, inscenizacja, ekranizacja – poza okre leniem wielo-
znacznym przeróbka odnosz  si  one do ‘przystosowania w dziedzinie literatury’. 

Najbardziej adekwatn  definicj  wobec wspó czesnego rozumienia lekse-
mu adaptacja odnajdujemy w Wielkiej encyklopedii PWN pod red. J. Wojnow-
skiego. Zacytujmy: 
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Adaptacja, ac. adaptatio ‘przystosowanie’ – ‘lit. przetworzenie dzie a lite-
rackiego na utwór odmiennego rodzaju literackiego lub na utwór innej 
sztuki, dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców lub nowych 
rodków rozpowszechnienia, np. przeróbka powie ci na utwór scenicz-

ny, film (ekranizacja), widowisko telewizyjne, s uchowisko, parafraza 
dzie a literackiego dla doros ych nadaj ca mu charakter utworu przezna-
czonego dla dzieci i m odzie y (np. liczne adaptacje Podró y Guliwera), 
publikacja klasycznego dzie a okrojona na dora ny u ytek ze wzgl dów 
wychowawczych; w Polsce w epoce o wiecenia pospolita praktyka „przy-
stosowania”, tj. t umaczenia i adaptowania sztuk obcych, zw aszcza ko-
medii francuskiej, do polskich realiów, klimatu obyczajowego i za o o-
nych celów ideowych (np. Zabobonnik F. Zab ockiego – adaptacja kome-
dii Le superstitieux J.A. Romagnsiego). 

Definicj , cz ciowo to sam  – w tym wypadku z oczywistych wzgl dów 
przekazu profesjonalnej wiedzy – prezentuje S ownik terminów literackich pod 
red. J. S awi skiego: 

Adaptacja – (…) ‘przeróbka utworu lit., maj ca na celu dostosowanie go 
do potrzeb nowych odbiorców b d  do innych ni  pierwotnie rodków 
rozpowszechniania’. 

* * * 

Kolejny etap w kszta towaniu znaczenia wyrazu adaptacja stanowi jego 
„zaadaptowanie” do potrzeb innych nauk. W definicjach s ownikowych 
odnajdujemy specjalistyczne kwalifikatory i odnosz ce si  do okre lonych 
dziedzin warianty leksykalno-semantyczne tego wyrazu: adaptacja biologiczna, 
psychologiczna, socjologiczna. I tak: adaptacja biologiczna oznacza ‘dziedziczne 
zmiany budowy i funkcji organizmów, korzystne dla zachowania gatunku 
w danym rodowisku’; adaptacja psychologiczna to ‘przystosowanie si  do no-
wego rodowiska spo ecznego, do nowych warunków; tak e: zmniejszenie 
odczuwania okre lonych bod ców wskutek ich d ugotrwa ego dzia ania’; 
adaptacja socjologiczna oznacza po prostu proces przystosowania si  do nowe-
go rodowiska spo ecznego5. 

J zykoznawstwo natomiast pos uguje si  terminem adaptacja j zykowa 
w znaczeniu zmian dokonuj cych si  w j zyku ludno ci przemieszczaj cej 
si  na tereny, gdzie panuje inna odmiana j zyka. Termin adaptacja pojawia si  

                                                           

5 S ownik j zyka polskiego, t. 1, M. Szymczak, red., Wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 7. 
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tak e w kr gu problematyki wp ywów j zyków obcych na polszczyzn  jako 
synonim procesów polonizacji, asymilacji. Terminem adaptacja pos u y a si  
M. Pastuchowa w tytule rozdzia u V (Derywacja czy adaptacja? Czasowniki two-
rzone od podstaw obcych6) swojej monografii po wi conej s owotwórstwu cza-
sowników odrzeczownikowych. Autorka tej pracy sk onna jest uzna  proces 
tworzenia czasowników transpozycyjnych od rzeczowników aci skich za-
ko czonych na -cja – ze wzgl du na jego udokumentowan  regularno  – za 
przyk ad adaptacji w a nie, a nie derywacji7. Mówi si  tak e, e zapo yczenia 
z j zyków obcych przechodz  na gruncie polszczyzny proces adaptacji, czyli 
przystosowania si  – i to etapami – do polskiego systemu fleksyjnego, fone-
tycznego i na ko cu ortograficznego. Proces ten przebiega stopniowo, mo -
na mówi  o poszczególnych fazach, ogniwach czy stopniach przyswojenia 
danego wyrazu do j zyka polskiego8. O tzw. gatunkowych wzorcach adapta-
cyjnych mówi si  w genologii lingwistycznej. Maria Wojtak wyró nia w a nie 
t  kategori  w ród innych wariantów wzorca gatunkowego, rozumiej c 
przeze  nawi zania do obcych schematów gatunkowych9. 

Kluczow  rol  poj cie adaptacja odgrywa w badaniach translatologicz-
nych10. Pozostaje kwesti  dyskusyjn , czy poj cie to uchyla klasyczne pytanie 
o istot  przek adu: adaptacja bowiem to nie bardziej lub mniej wierne t u-
maczenie, lecz przeróbka. Dzie o, powiemy, jest tylko adaptacj , zatem ma 
ni sz  warto  ni  prawdziwe t umaczenie. Czy te  okre la ono szczególny 
typ t umaczenia, jedn  z 7 wyró nianych w teorii strategii translatorskich. 
W szerokim znaczeniu adaptacja jest strategi  t umaczenia niedos ownego, 
które, wprowadzaj c szereg zmian, narusza ekwiwalencj  tekstu wyj ciowe-
go i docelowego Warto przypomnie , e w Polsce funkcjonowa  termin 
spolszczenie na oznaczenie adaptacji, która polega na dostosowaniu t umacze-
nia tekstu do warunków odbioru: do tradycji literackiej, uwarunkowa  cywi-
lizacyjnych, spo ecznych czy politycznych. 

Jako termin stricte naukowy wyraz adaptacja pojawia si  we wspó czesnym 
dyskursie filozoficznym, w bliskiej polskiemu j zykoznawstwu aksjologicznej 
                                                           

6 M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne …, s. 102. 
7 Tam e, s. 113. 
8 Zob. J. Bartmi ski, Nazwiska obce na tle kontaktów j zykowych i kulturowych, w: J. Ma kiewicz, 

J. Siatkowski, red., J zyk a kultura, t. 7: Kontakty j zyka polskiego z innymi j zykami na tle kontaktów 

kulturowych, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wroc aw 1992, s. 9–13. 
9 M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, w: D. Ostaszewska, red., Gatunki 

mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Wyd. U , Katowice 2004, s. 32. 
10 Zob. has o adaptacja w Ma ej encyklopedii przek adoznawstwa, U. D mbska-Prokop, red., 

Wyd. WSJOE Educator, Cz stochowa 2004, s. 27–30. 



DANUTA OSTASZEWSKA, EWA S AWKOWA: Poj cie adaptacja…   21 

my li ameryka skiego pragmatysty Johna Deweya. Jakkolwiek podstaw  
polskiego j zykoznawstwa aksjologicznego w uj ciu Puzyniny stanowi fe-
nomenologia uczu , a szczególnie odczuwania warto ci Maxa Schelera, war-
to przywo a  blisk  Schelerowi koncepcj  problematyki warto ci niewystar-
czaj co docenionego w Europie ameryka skiego my liciela. W jego teorii 
warto ci pojawia si  poj cie adaptacja na okre lenie jednej z trzech (obok 
akomodacji i modyfikacji) tzw. yciowych orientacji, czyli podstaw istotnych 
w do wiadczeniach autotranscendencji i afirmacji11. 

W fizyce stosuje si  poj cie adaptacja w opisach procesów przystosowania 
teorii i formu  matematycznych do zjawisk zwi zanych z zagadnieniami 
budowy materii, np. teori  magnetyzmu zaadaptowano do zjawisk zwi za-
nych z elektryczn  polaryzacj . Inny przyk ad: metody obliczeniowe fizyki 
kwantowej zaadaptowano dla potrzeb ekonofizyki (teorie matematyczne 
przystosowano, dostosowano do poj  z zakresu ekonomii)12. 

* * * 

Postawmy w ko cu kilka pyta , uwzgl dniaj c ten fakt, i  w perspektywie 
wspó czesnej rzeczywisto ci, która z jednej strony jest wie  Babel, a z dru-
giej – podlegaj c procesom globalizacji, rozmywaj cym granice stabilno ci 
kultury, a tym samym toruj cym drog  procesom przystosowawczym – jest 
dramatycznie ujednolicona, w a ciwe rozumienie poj cia adaptacja i sposób 
interpretacji jej mechanizmów nabiera szczególnego znaczenia. Kiedy poj -
cie to pojawia si  jako wa na kategoria w studiach kulturowych i antropolo-
gicznych podejmuj cych kwesti  kulturowego kontaktu i konfrontacji 
w kontek cie refleksji cywilizacyjnej nad relacjami Zachodu z innymi kultu-
rami, zasadniczej wagi nabiera wymiar aksjologiczny tego poj cia. 

Nie jest bowiem oboj tne dla naszego wiata, jaki znak warto ci przypi-
szemy temu s owu. Czy przez adaptacj  kulturow  b dziemy rozumie  wy-

cznie proces automatycznego, bezrefleksyjnego i bezkrytycznego przyj-
mowania i przyswajania cudzych wzorów, metod post powania oraz równie 
bezwiednego ulegania presji „cudzego spojrzenia”, czy mo e b dziemy 
przez nie rozumie  akt wiadomego wyboru i wspó pracy. Czy adaptowa  si , 
przystosowywa  si , asymilowa  do nowych warunków, do innej kultury ma 
oznacza  rezygnacj  z w asnego wiata i jego warto ci. A mo e adaptowa  si  

                                                           

11 J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Wyd. Akademickie „ ak”, Warszawa 2005. 
12 R.N. Mantegna, H.E. Stanley, Ekonofizyka – wprowadzenie, prze . R. Kutner, Wyd. PWN, 

Warszawa 2001. 
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oznacza przyjmowa  co  nowego/innego/obcego, nie zatracaj c równocze-
nie tego, co w asne? 
W a ciw  odpowied  na ten dylemat daje nam m oda polsko-szwedzka 

poetka, Marta Franzén, w wierszu o symbolicznym dla interesuj cej nas 
problematyki tytule, Ba tyk13, pisz c: 

Przysz am na ten wiat 
rozdarta jak w szpagacie (Mama kocha balet) 
ponad Ba tykiem 

Ra ona iskr  elektryczn  dziedzictwem tych dwóch j zyków, 
które mieszaj  si  we mnie sp ywaj c do ród a ziemi 

Lecz gdy moja stopa grz nie zbyt g boko (w polskiej ziemi) 
ci y i ci nie 
wyci gam j  nieco, 
przenosz  ci ar na drug  nog  
t  wwiercon  w ziemi  szwedzk  

Jakkolwiek owo rozdarcie mi dzy dwa kraje i dwa j zyki mo e by  trudne 
i dotkliwe (szpagat jest figur  gimnastyczn  tyle  efektown , co trudn  i mo-
g c  sprawia  ból), jest zarazem interesuj cym i wzbogacaj cym jednostk  
do wiadczeniem egzystencjalnym. Bez w asnej woli, z urodzenia, znajduje 
si  mi dzy dwoma kulturami, dwoma j zykami, dwoma ojczyznami. Ta sy-
tuacja „pomi dzy” nie jest jednak dla niej traumatyczna, nie jest ród em 
dramatu, lecz stanowi interesuj ce do wiadczenie egzystencjalne. 

Procesy adaptacji zatem, przed którymi wspó czesny cz owiek nie mo e 
si  uchroni , mog  go wyzwala  spod dzia ania (nierzadko) uwieraj cego 
jednego paradygmatu kulturowego. 
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The Notion of adaptation in Various Discourses:  
from Etymology to Contemporary Uses 

The article presents a history of the lexeme adaptation in the Polish language. The term, which 

plays a crucial role in the modern reflection upon culture and is used by various disciplines such 

as physics, biology, anthropology, and sociology, indicates a whole spectrum of processes and 

mechanisms which allow for diverse means of accommodation characteristic of the contempo-

rary, changeable and hybridic, reality. Starting from etymological research and following the 

term through its semantic development and referring to a number of dictionaries (from The 

Dictionary of Old Polish to The Practical Dictionary of Contemporary Polish), the article traces adaptation 

to its Latin origin and the inception in the 17th century Polish to demonstrate that it was first 

used in reference to material activities of man to acquire, only in the 19th century under the 

impact of French, its abstract meaning. 

Keywords: etymology, borrowing, Latinism, semantic development of a word. 


