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PojÆcie adaptacja w przestrzeni rónych dyskursów.
Od etymologii do wspóczesnych uyÂ terminu
Trudno wyobraziý sobie dziœ, w œwiecie kulturowego nomadyzmu i powszechnej mediatyzacji róůnych porzĊdków rzeczywistoœci, jakĊkolwiek
refleksję nad kulturĊ, czâowiekiem i jego œrodowiskiem bez terminów adaptacja, adaptowanie się i ich bliskoznaczników (takich jak asymilacja, przywâaszczenie,
przyswojenie, dopasowanie). Nazwane tymi wyrazami procesy i mechanizmy
przystosowawcze, tak charakterystyczne dla pâynnej, hybrydycznej i zmiennej wspóâczesnoœci, stanowiĊ przedmiot opisu i analiz wielu dyscyplin naukowych (antropologii, socjologii, filozofii), a w ich języku same te terminy
zajmujĊ eksponowane miejsce. Mechanizm adaptacji stanowi nieodâĊczny
skâadnik wszelkich procesów skâadajĊcych się na ewolucję zarówno œwiata
natury, jak i kultury. Powodowani biologicznĊ, historyczno-politycznĊ, ekonomicznĊ koniecznoœciĊ przystosowujemy się bowiem mniej lub bardziej
œwiadomie do otoczenia, innej kultury, do innych sposobów myœlenia i systemów wartoœci. Czâowiek, stojĊcy na szczycie Wielkiego áaľcucha Bytów,
jest ze swej istoty, podobnie jak pozostaâe elementy tej hierarchicznej struktury, zarówno tworem adaptujĊcym się, jak i „adaptowalnym” (który pozwala się zaadaptowaý).
***

Ůywotnoœý leksemu adaptowaý/adaptacja, zwâaszcza w dyskursie naukowym, a przede wszystkim zaœ jego transdyscyplinarny charakter nie oznacza
jednak, iů ma on w polszczyŭnie szczególnie dâugĊ tradycję. Wyraz ten

14

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

naleůy do zbioru czasownikowych latynizmów przyswojonych w polszczyŭnie w XVII wieku, co dokumentuje SJP XVII/XVIII, a takůe SJChP; hasâa
nie notujĊ natomiast: SSt, SXVI, SJP L, SJP Wil; pojawia się ono dopiero na
przeâomie XIX i XX wieku, rejestrujĊ je autorzy SJP War.
Pierwszy z wymienionych sâowników, czyli Sâownik języka polskiego XVII i 1.
poâowy XVIII wieku, pod hasâem adaptowaý (rzeczownikowego odpowiednika –
brak) w sposób bardzo lakoniczny wyodrębnia dwa aspekty znaczeniowe:
1) adaptowaý – co, czyli ‘przystosowaý do czego’;
2) adaptowaý – co, w znaczeniu ‘sprawiý’.

Więcej szczegóâów wyinterpretowaý pozwala materiaâ ilustrujĊcy omawiane hasâo. I tak, pierwszy aspekt znaczenia egzemplifikuje cytat:
MaiĊ sposoby takie y naczynia adaptowane ůe się w nich nic nie zepsuie
y niezamarznie (Pas. Pam.);
Xięůyc (…) nie iest gâadko sferyczny, ale chropowato, roůnemi frakturami, wypukâoœciami, zagięciami, iak ziemia gorami y dolinami adaptowany
(BystrzInfAstron – Bystrzonowski: Informacje matematyczne…).

Drugie znaczenie:
Po myslna niech adaptuje fortuna, bys ůyâa wieki Nestorowe (MikSie –
Mikuý: Silva rerum).

Jak pokazujĊ cytaty, w XVII stuleciu analizowane sâowo realizuje tylko
jedno znaczenie. Odnosi się ono wyâĊcznie do sfery materialnej dziaâalnoœci
czâowieka lub szeroko rozumianego konkretu: adaptowaý moůna naczynia,
a księůyc „jest adaptowany wypukâoœciami i zagięciami”.
Podobnie SJP War – pod hasâem adaptacja uwzględnia jedno, to samo znaczenie. Adaptacja oznacza tu:
1) ‘przyswojenie, przywâaszczenie’: Adaptacje i poœrednie przez przeróbki
przywâaszczenie cudzych utworów;
2) ‘przerobienie, uůycie na co’: Adaptacja folwarku na koszary;
3) ‘fil. przystosowanie, dopasowanie’: Adaptacja uwagi do uczuý.

Znaczenie to uzupeânia definicja czasownika adaptowaý i egzemplifikacja
materiaâowa tego hasâa. Adaptowaý oznacza:
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1) ‘do czego, przystosowaý, dopasowaý, zastosowaý’: Przyprawiaý i adaptowaý co do smaku czyjego;
2) ‘prow. przerobiý, uůyý na co’: RzĊd adaptowaâ dworzec na urzĊd górniczy;
‘a. do czego = stosowaý się, odnosiý się, œciĊgaý się’: Do kogóůby się to adaptowaý mogâo?
***

Analiza znaczenia wyrazów nie moůe obejœý się bez etymologii. Etymologiczny sâownik języka polskiego A. Baľkowskiego – jako jedyny sâownik etymologiczny notujĊcy to hasâo – nie zawiera wprawdzie nazwy rzeczownikowej,
ale pod hasâem adaptowaý czytamy:
‘XVII, âac. adaptĆre ‘przystosowaý’ od aptus ‘stosowny’; w uůyciu nowym
za fr. adapter, nm. adaptieren, ang, to adapt’.

WnikajĊc gâębiej w etymologię, powiedzmy, ůe podstawĊ tytuâowego leksemu adaptacja w jego pierwotnym, konkretnym znaczeniu jest czasownik
adaptŇ, -Ćre, Ćvi, -Ćtum. Sâownik1 podaje dwa uůycia tego czasownika: [wâ.]
‘dostosowaý, przyprawiý’ i [przen.] ‘przygotowaý, sporzĊdziý’. Czasownik
ten zâoůony jest z przyimka ad, czyli ‘do’ w funkcji przedrostka oraz czasownika apto, czyli ‘przystosowaý, przyâoůyý, przyâĊczyý, wdziaý zbroję,
przysposobiý, uzbroiý’2. Formy rzeczownikowej zakoľczonej na -tio, -onis,
(typ administracja, âac. administrĆtio, SE Baľ, s. 4), która staâa się podstawĊ
wielu polskich rzeczowników rodzaju ůeľskiego o znaczeniu abstrakcyjnym,
âacina w ůadnym ze swoich okresów nie zna. Nie moůemy więc uznaý, ůe
wyraz adaptacja jest bezpoœrednim rezultatem przebiegajĊcego wręcz automatycznie procesu przyswajania do polskiego systemu fleksyjnego âaciľskich
rzeczowników zakoľczonych na -tio, -onis. Wolno nam jednak stwierdziý, ůe
wyraz ten zostaâ „przysposobiony” do polszczyzny drogĊ analogii do dziesiĊtków innych âaciľskich formacji rzeczownikowych, w wypadku których
zasadĊ adaptacji do języka polskiego jest zmiana wygâosu na -cyja3.
Sâownik âaciľsko-polski, M. Plezia, red., t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 1998, s. 51.
Sâownik âaciľsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1982, s. 45.
3 Zob. na ten temat: D. Moszyľska, Morfologia zapoůyczeľ âaciľskich i greckich w staropolszczyŭnie, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1975; H. Rybicka-Nowacka, Rzeczowniki zapoůyczone z âaciny
w języku polskim XVII wieku (na materiale literatury pamiętnikarskiej), Wyd. Ossolineum, Wrocâaw
1973; M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyŭnie, Wyd. UŒ, Katowice 2000, s.111.
1

2
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Warto w tym miejscu przypomnieý, iů losy bardzo licznych czasownikowych zapoůyczeľ z âaciny w okresie œredniopolskim, do których naleůy analizowany leksem adaptowaý/adaptacja, potoczyây się rozmaicie. DuůĊ grupę
stanowiĊ wyrazy, które w niezmienionym ksztaâcie i znaczeniu sĊ obecne
w języku do dziœ, np. apelowaý, decydowaý, proponowaý, obserwowaý, reformowaý,
reprezentowaý. Niektóre zaœ z tych âaciľskich z pochodzenia czasowników,
które wówczas funkcjonowaây, zostaây zastĊpione przez polskie odpowiedniki. Wycofaây się caâkowicie z języka polskiego takie okreœlenia, jak: inwitowaý ‘zapraszaý, wzywaý, namawiaý’4 (âac. invitare); inkarcerowaý ‘uwięziý, wtrĊciý do więzienia’ (âac. inkarcerare); inkwijetowaý ‘martwiý się’ (âac. inquitare);
ekskuzowaý się ‘wymawiaý się, usprawiedliwiaý’ (âac. excusare).
InteresujĊcĊ grupę wœród tych XVII-wiecznych formacji stanowiĊ te, które
co prawda przetrwaây w polszczyŭnie do dziœ, ale ich uůycie jest zarezerwowane dla okreœlonych kontekstów, często hieratycznych, np. konsekrowaý
‘poœwięcaý, ofiarowaý’ – dawniej mogâo występowaý w kontekœcie: ‘konsekrowaý Bogu panieľstwo’, dziœ tylko ‘konsekrowaý koœcióâ, œwiĊtynię’; kontrowertowaý, dawniej w znaczeniu ‘spieraý się, toczyý spór o coœ’ (âac. controvertare), np. „czy kto byâ czy nie byâ za morzem o tym kontrowertowaý nie
chcę”, dziœ znaczenie zachowane wyâĊcznie w formie przymiotnika kontrowersyjny; dyspensowaý ‘zwolniý od zobowiĊzania’, dziœ tylko ‘udzieliý dyspensy’.
Jeszcze inny typ stanowiĊ te zapoůyczone z âaciny czasowniki, do których
naleůy interesujĊcy nas wyraz adaptowaý, których znaczenie w procesie rozwoju ulegâo pewnym przeobraůeniom, jak ma to miejsce w czasowniku akomodowaý się ‘przystosowywaý się’, dawniej ‘akomodowaý się do wojny’, dziœ
w takim kontekœcie uůycie to jest niemoůliwe.
O jaki rodzaj przeobraůenia w wypadku naszego czasownika chodzi? PojawiajĊc się w XVII-wiecznej polszczyŭnie jako zapoůyczenie z modnej wtedy âaciny w znaczeniu konkretnym, leksemy adaptowaý/adaptacja wycofujĊ się
z języka w XVIII stuleciu. Nie notuje ich – co bardzo symptomatyczne –
zawierajĊcy materiaâ XVIII-wieczny SJP L, co pozwala przyjĊý jako jednĊ
z hipotez, iů wyrazy wycofaây się z języka na chwilę, jako leksemy obce –
najprawdopodobniej pod wpâywem purystycznych zabiegów doby oœwiecenia
– by ponownie powróciý do polszczyzny, przybierajĊc równieů nowe wyspecjalizowane znaczenie. O „byý czy nie byý” w języku tego czasownika zadecydowaâ czynnik polityczno-spoâeczny (dokâadnie polityka językowa epoki).
Ta i poniůsze definicje czasowników zapoůyczonych z âaciny za: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1965, s. 146–147.
4
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***

Swoje nowe ůycie wraz z drugim znaczeniem (czy teů znaczeniem rozszerzonym), uksztaâtowanym juů bez wĊtpienia pod wpâywem języka francuskiego, wyraz otrzymuje znacznie póŭniej. Informację na ten temat zawiera
historyczny juů dziœ dla nas Sâownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Pod hasâem adaptacja czytamy:
‘przystosowanie, przeróbka dla nadania czemuœ jakiegoœ charakteru’,

a następnie znaczenie to podlega specyfikacji. Z jednaj strony adaptacja zostaje tu odniesiona do sfery materialnej (do budownictwa):
‘w budownictwie przeróbka budynku dla wykorzystania go w innym celu
niů pierwotny lub dla nadania mu innych cech stylowych’,

ale teů, z drugiej, do obszaru literatury:
‘w literaturze, sztuce – przystosowanie jakiegoœ utworu, dzieâa do innego
uůytku niů zamierzony przez autora, np. przeróbka utworu scenicznego
na sâuchowisko radiowe, powieœci na utwór sceniczny, itp.’

Podobnie definicja jest zbudowana m.in. w Sâowniku wyrazów obcych pod
red. Elůbiety Sobol. W punkcie 1) mówi się o przystosowaniu czegoœ do
innego uůytku niů jego pierwotne przeznaczenie, np. adaptacja budynku, zaœ
w punkcie 2) wyodrębnione zostaje znaczenie:
‘przystosowanie utworu powieœciowego do wystawienia na scenie lub do
sfilmowania; takůe utwór literacki w ten sposób przystosowany’.
***

Nowsze sâowniki wyróůniajĊ, co prawda, obydwa znaczenia wyrazów adaptowaý/adaptacja, ale bez ich graficznej specyfikacji. Akcentuje się wówczas
obydwa znaczenia jako równolegâe, âĊczĊc za pomocĊ spójników lub/albo,
niekiedy tylko wydobywa się naprzemiennie jedno ze znaczeľ: raz to, które
odnosi się do aspektu literackiego, a innym razem akcent pada na aspekt
materialny (najczęœciej/zwykle), np. w Uniwersalnym sâowniku języka polskiego pod
red. S. Dubisza czytamy:
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adaptacja niem. Adaptation, ang., fr. adaptation 1) ksiĊůk. ‘przystosowanie
czegoœ, z w y k l e utworu literackiego l u b budynku do innego uůytku,
do nowych potrzeb, przerobienie dla nadania innego charakteru’. [podkreœl. – D.O., E.S.]

Podobne relacje obserwujemy w Wielkim sâowniku wyrazów obcych i trudnych:
adaptacja ‘przystosowanie czegoœ do uůytku innego niů pierwotnie zakâadano, n a j c z ę œ c i e j przeróbka utworu powieœciowego na scenariusz
filmowy a l b o przerobienie budynku lub pomieszczenia’.

Akcenty podobnie rozkâadajĊ się w Innym sâowniku języka polskiego. Tutaj:
adaptacja ‘z w y k l e budynku l u b utworu literackiego, to przystosowanie
lub przystosowywanie tego do peânienia nowych funkcji, poâĊczone
z wykonaniem w tym niezbędnych zmian’.
***

Jako ostatnie ogniwo w ksztaâtowaniu się znaczeľ analizowanego leksemu
potraktowaý trzeba definicję zamieszczonĊ w najobszerniejszym sâowniku
wspóâczesnego języka polskiego. Mowa tu o Praktycznym sâowniku wspóâczesnej
polszczyzny pod red. H. Zgóâkowej. Odnotowuje się tu wpierw âaciľskie pochodzenie wyrazu (od adaptatio), a następnie przytacza definicję:
adaptacja ‘przystosowanie do innego uůytku; przerobienie dla nadania innego charakteru, zwâaszcza utworu literackiego (w celu wystawienia go
na scenie lub sfilmowania)’.

W tej lakonicznej definicji, jak widaý, stopiây się w jedno dwa historycznie
odrębne znaczenia, które polszczyzna wprowadzaâa stopniowo. Sâownik bardzo
ogólnie informuje o przystosowaniu, dodajmy czegoœ ‘do innego uůytku’ bĊdŭ
przerobieniu tego czegoœ ‘dla nadania innego charakteru’. Specyfikację wprowadza
dopiero fraza: ‘zwâaszcza utworu literackiego’, jako zawęůenie definicyjnego
przystosowania. To drugie znaczenie wspierajĊ przytoczone poâĊczenia bliskoznaczne: parafraza, trawestacja, inscenizacja, ekranizacja – poza okreœleniem wieloznacznym przeróbka odnoszĊ się one do ‘przystosowania w dziedzinie literatury’.
Najbardziej adekwatnĊ definicję wobec wspóâczesnego rozumienia leksemu adaptacja odnajdujemy w Wielkiej encyklopedii PWN pod red. J. Wojnowskiego. Zacytujmy:
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Adaptacja, âac. adaptatio ‘przystosowanie’ – ‘lit. przetworzenie dzieâa literackiego na utwór odmiennego rodzaju literackiego lub na utwór innej
sztuki, dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców lub nowych
œrodków rozpowszechnienia, np. przeróbka powieœci na utwór sceniczny, film (ekranizacja), widowisko telewizyjne, sâuchowisko, parafraza
dzieâa literackiego dla dorosâych nadajĊca mu charakter utworu przeznaczonego dla dzieci i mâodzieůy (np. liczne adaptacje Podróůy Guliwera),
publikacja klasycznego dzieâa okrojona na doraŭny uůytek ze względów
wychowawczych; w Polsce w epoce oœwiecenia pospolita praktyka „przystosowania”, tj. tâumaczenia i adaptowania sztuk obcych, zwâaszcza komedii francuskiej, do polskich realiów, klimatu obyczajowego i zaâoůonych celów ideowych (np. Zabobonnik F. Zabâockiego – adaptacja komedii Le superstitieux J.A. Romagnsiego).

Definicję, częœciowo toůsamĊ – w tym wypadku z oczywistych względów
przekazu profesjonalnej wiedzy – prezentuje Sâownik terminów literackich pod
red. J. Sâawiľskiego:
Adaptacja – (…) ‘przeróbka utworu lit., majĊca na celu dostosowanie go
do potrzeb nowych odbiorców bĊdŭ do innych niů pierwotnie œrodków
rozpowszechniania’.
***

Kolejny etap w ksztaâtowaniu znaczenia wyrazu adaptacja stanowi jego
„zaadaptowanie” do potrzeb innych nauk. W definicjach sâownikowych
odnajdujemy specjalistyczne kwalifikatory i odnoszĊce się do okreœlonych
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 œrodowisku’; adaptacja psychologiczna to ‘przystosowanie się do nowego œrodowiska spoâecznego, do nowych warunków; takůe: zmniejszenie
odczuwania okreœlonych bodŭców wskutek ich dâugotrwaâego dziaâania’;
adaptacja socjologiczna oznacza po prostu proces przystosowania się do nowego œrodowiska spoâecznego5.
Językoznawstwo natomiast posâuguje się terminem adaptacja językowa
w znaczeniu zmian dokonujĊcych się w języku ludnoœci przemieszczajĊcej
się na tereny, gdzie panuje inna odmiana języka. Termin adaptacja pojawia się
5

Sâownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak, red., Wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 7.
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takůe w kręgu problematyki wpâywów języków obcych na polszczyznę jako
synonim procesów polonizacji, asymilacji. Terminem adaptacja posâuůyâa się
M. Pastuchowa w tytule rozdziaâu V (Derywacja czy adaptacja? Czasowniki tworzone od podstaw obcych6) swojej monografii poœwięconej sâowotwórstwu czasowników odrzeczownikowych. Autorka tej pracy skâonna jest uznaý proces
tworzenia czasowników transpozycyjnych od rzeczowników âaciľskich zakoľczonych na -cja – ze względu na jego udokumentowanĊ regularnoœý – za
przykâad adaptacji wâaœnie, a nie derywacji7. Mówi się takůe, ůe zapoůyczenia
z języków obcych przechodzĊ na gruncie polszczyzny proces adaptacji, czyli
przystosowania się – i to etapami – do polskiego systemu fleksyjnego, fonetycznego i na koľcu ortograficznego. Proces ten przebiega stopniowo, moůna mówiý o poszczególnych fazach, ogniwach czy stopniach przyswojenia
danego wyrazu do języka polskiego8. O tzw. gatunkowych wzorcach adaptacyjnych mówi się w genologii lingwistycznej. Maria Wojtak wyróůnia wâaœnie
tę kategorię wœród innych wariantów wzorca gatunkowego, rozumiejĊc
przezeľ nawiĊzania do obcych schematów gatunkowych9.
KluczowĊ rolę pojęcie adaptacja odgrywa w badaniach translatologicznych10. Pozostaje kwestiĊ dyskusyjnĊ, czy pojęcie to uchyla klasyczne pytanie
o istotę przekâadu: adaptacja bowiem to nie bardziej lub mniej wierne tâumaczenie, lecz przeróbka. Dzieâo, powiemy, jest tylko adaptacjĊ, zatem ma
niůszĊ wartoœý niů prawdziwe tâumaczenie. Czy teů okreœla ono szczególny
typ tâumaczenia, jednĊ z 7 wyróůnianych w teorii strategii translatorskich.
W szerokim znaczeniu adaptacja jest strategiĊ tâumaczenia niedosâownego,
które, wprowadzajĊc szereg zmian, narusza ekwiwalencję tekstu wyjœciowego i docelowego Warto przypomnieý, ůe w Polsce funkcjonowaâ termin
spolszczenie na oznaczenie adaptacji, która polega na dostosowaniu tâumaczenia tekstu do warunków odbioru: do tradycji literackiej, uwarunkowaľ cywilizacyjnych, spoâecznych czy politycznych.
Jako termin stricte naukowy wyraz adaptacja pojawia się we wspóâczesnym
dyskursie filozoficznym, w bliskiej polskiemu językoznawstwu aksjologicznej
M. Pastuchowa, Zmiany semantyczne i strukturalne …, s. 102.
Tamůe, s. 113.
8 Zob. J. Bartmiľski, Nazwiska obce na tle kontaktów językowych i kulturowych, w: J. Maýkiewicz,
J. Siatkowski, red., Język a kultura, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów
kulturowych, Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocâaw 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. UŒ, Katowice 2004, s. 32.
10 Zob. hasâo adaptacja w Maâej encyklopedii przekâadoznawstwa, U. DĊmbska-Prokop, red.,
Wyd. WSJOE Educator, Częstochowa 2004, s. 27–30.
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myœli amerykaľskiego pragmatysty Johna Deweya. Jakkolwiek podstawę
polskiego językoznawstwa aksjologicznego w ujęciu Puzyniny stanowi fenomenologia uczuý, a szczególnie odczuwania wartoœci Maxa Schelera, warto przywoâaý bliskĊ Schelerowi koncepcję problematyki wartoœci niewystarczajĊco docenionego w Europie amerykaľskiego myœliciela. W jego teorii
wartoœci pojawia się pojęcie adaptacja na okreœlenie jednej z trzech (obok
akomodacji i modyfikacji) tzw. ůyciowych orientacji, czyli podstaw istotnych
w doœwiadczeniach autotranscendencji i afirmacji11.
W fizyce stosuje się pojęcie adaptacja w opisach procesów przystosowania
teorii i formuâ matematycznych do zjawisk zwiĊzanych z zagadnieniami
budowy materii, np. teorię magnetyzmu zaadaptowano do zjawisk zwiĊzanych z elektrycznĊ polaryzacjĊ. Inny przykâad: metody obliczeniowe fizyki
kwantowej zaadaptowano dla potrzeb ekonofizyki (teorie matematyczne
przystosowano, dostosowano do pojęý z zakresu ekonomii)12.
***

Postawmy w koľcu kilka pytaľ, uwzględniajĊc ten fakt, iů w perspektywie
wspóâczesnej rzeczywistoœci, która z jednej strony jest wieůĊ Babel, a z drugiej – podlegajĊc procesom globalizacji, rozmywajĊcym granice stabilnoœci
kultury, a tym samym torujĊcym drogę procesom przystosowawczym – jest
dramatycznie ujednolicona, wâaœciwe rozumienie pojęcia adaptacja i sposób
interpretacji jej mechanizmów nabiera szczególnego znaczenia. Kiedy pojęcie to pojawia się jako waůna kategoria w studiach kulturowych i antropologicznych podejmujĊcych kwestię kulturowego kontaktu i konfrontacji
w kontekœcie refleksji cywilizacyjnej nad relacjami Zachodu z innymi kulturami, zasadniczej wagi nabiera wymiar aksjologiczny tego pojęcia.
Nie jest bowiem obojętne dla naszego œwiata, jaki znak wartoœci przypiszemy temu sâowu. Czy przez adaptację kulturowĊ będziemy rozumieý wyâĊcznie proces automatycznego, bezrefleksyjnego i bezkrytycznego przyjmowania i przyswajania cudzych wzorów, metod postępowania oraz równie
bezwiednego ulegania presji „cudzego spojrzenia”, czy moůe będziemy
przez nie rozumieý akt œwiadomego wyboru i wspóâpracy. Czy adaptowaý się,
przystosowywaý się, asymilowaý do nowych warunków, do innej kultury ma
oznaczaý rezygnację z wâasnego œwiata i jego wartoœci. A moůe adaptowaý się
J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Wyd. Akademickie „Ůak”, Warszawa 2005.
12 R.N. Mantegna, H.E. Stanley, Ekonofizyka – wprowadzenie, przeâ. R. Kutner, Wyd. PWN,
Warszawa 2001.
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oznacza przyjmowaý coœ nowego/innego/obcego, nie zatracajĊc równoczeœnie tego, co wâasne?
WâaœciwĊ odpowiedŭ na ten dylemat daje nam mâoda polsko-szwedzka
poetka, Marta Franzén, w wierszu o symbolicznym dla interesujĊcej nas
problematyki tytule, Baâtyk13, piszĊc:
Przyszâam na ten œwiat
rozdarta jak w szpagacie (Mama kocha balet)
ponad Baâtykiem
Raůona iskrĊ elektrycznĊ dziedzictwem tych dwóch języków,
które mieszajĊ się we mnie spâywajĊc do ŭródâa ziemi
Lecz gdy moja stopa grzęŭnie zbyt gâęboko (w polskiej ziemi)
ciĊůy i ciœnie
wyciĊgam jĊ nieco,
przenoszę cięůar na drugĊ nogę
tę wwierconĊ w ziemię szwedzkĊ

Jakkolwiek owo rozdarcie między dwa kraje i dwa języki moůe byý trudne
i dotkliwe (szpagat jest figurĊ gimnastycznĊ tyleů efektownĊ, co trudnĊ i mogĊcĊ sprawiaý ból), jest zarazem interesujĊcym i wzbogacajĊcym jednostkę
doœwiadczeniem egzystencjalnym. Bez wâasnej woli, z urodzenia, znajduje
się między dwoma kulturami, dwoma językami, dwoma ojczyznami. Ta sytuacja „pomiędzy” nie jest jednak dla niej traumatyczna, nie jest ŭródâem
dramatu, lecz stanowi interesujĊce doœwiadczenie egzystencjalne.
Procesy adaptacji zatem, przed którymi wspóâczesny czâowiek nie moůe
się uchroniý, mogĊ go wyzwalaý spod dziaâania (nierzadko) uwierajĊcego
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 contemporary, 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.

