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Słowo od redaktorek 

Odbywające się od 2012 roku spotkania naukowe pod wspólnym tytułem 
Adaptacje, zainicjowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich 
Uniwersytetu Śląskiego, a współorganizowane przez Szkołę Języka i Kultury 
Polskiej oraz Katedrę Literatury Porównawczej, przerodziły się w rozważa-
nia na temat teorii i praktyki szeroko rozumianej adaptacji. 

Pierwsze spotkanie poświęcone adaptacjom obejmowało zagadnienia z za-
kresu języka, literatury i sztuki. W monografii pokonferencyjnej pomiesz-
czono teksty poświęcone pojęciu adaptacji w różnych dyskursach i znacze-
niach – od jego etymologii po współczesne zastosowania. Druga konferencja 
z serii Adaptacje dotyczyła przede wszystkim transferów kulturowych. Tym 
razem wystąpienia badaczy literatury, kultury, etnografii, socjologii oraz 
prawa oscylują wokół doprecyzowanych zagadnień, a mianowicie wokół 
implementacji, konwergencji i dziedziczenia w kulturowym obszarze Europy 
Środkowej i Południowej. 

Adaptacja jest nierozerwalnie związana z byciem w świecie człowieka; dotyczy 
nie tylko działalności kulturowej, ale także umiejętności przystosowania się do 
zmieniającej się rzeczywistości, jak i dostosowania do nas warunków, w których 
żyjemy. Zjawisko adaptacji jest fenomenem od lat zajmującym naukowców, 
należy się jednak wystrzegać – co podkreśla autorka książki A Theory of Adapta-
tion, Linda Hutcheon – rozpatrywania go jedynie w kontekście twórczości 
literackiej i filmowej. Trzeba sięgnąć do innych obszarów życia i kultury, a także 
do czasów odleglejszych niż obecne, bowiem adaptacje nie są wyłącznie zwią-
zane z ponowoczesnością czy z estetyką postmodernistyczną, ale pojawiały się 
już dużo wcześniej, stając się w niektórych okresach, np. w epoce wiktoriań-
skiej, swoistym sposobem życia – i pewnym rodzajem dziedzictwa: 

W epoce wiktoriańskiej mieliśmy nawyk adaptowania niemal wszystkiego 
– i prawie w każdym możliwym zakresie; poematy, powieści, sztuki, opery, 
obrazy, piosenki, tańce i żywe obrazy były nieprzerwanie adaptowane 
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z jednego medium do innego i z powrotem. My, w czasach postmoder-
nizmu, wyraźnie odziedziczyliśmy ten sam nawyk, ale mamy jeszcze wię-
cej nowych materiałów na podorędziu – nie tylko film, telewizję, radio 
czy różnorodne media elektroniczne, co jest już oczywistością, ale też 
parki tematyczne, rekonstrukcje historyczne, eksperymenty z rzeczywi-
stością wirtualną. Jaki tego skutek? Adaptacja rozprzestrzenia się w sza-
lonym tempie. Dlatego nie da się zrozumieć jej przyciągania (atrakcyjno-
ści), jeśli rozważa się ją wyłącznie w kontekście powieści czy filmów1 
(Hutcheon 2006, xi). 

Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwer-
gencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stoso-
wanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, dostosowywanie siebie i tego, co 
wokół, do określonych warunków, zbieżności świadome i nieświadome, 
wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dzie-
dzictwa, stanowią kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych, a zaintere-
sowanie nimi jest konsekwencją wcześniejszych poszukiwań i rozpoznań na 
gruncie teoretycznym i kulturowym. Sięgając po pojęcia zadomowione już 
w humanistyce (adaptacja, dziedzictwo), jak i po terminy wypracowane na 
gruncie nauk społecznych (konwergencje) czy nauk ścisłych (implementa-
cje), staramy się wskazać ścieżki dalszych rozważań nad zjawiskiem adapta-
cji. Aby jednak nie wprowadzać terminologicznego chaosu, decydujemy się 
na krótki opis stosowanych, a niezadomowionych jeszcze dobrze w intere-
sujących nas kontekstach terminów. 

Implementacja jest pojęciem zapożyczonym z nauk informatycznych i tech-
nicznych, definiowanym jako „proces opracowywania koncepcji rozwiązań 
informatycznych, algorytmów, modeli i obiektów abstrakcyjnych oraz pro-
ces realizacji intelektualnych wytworów programistycznych, elektronicznych 
lub mechatronicznych” (Ubermanowicz 2014, 46). Na gruncie nauk huma-
                                                           

1 Oryg.: „The Victorians had a habit of adapting just about everything – and in just about 
every possible direction; the stories of poems, novels, plays, operas, paintings, songs, dances, 
and tableaux vivants were constantly being adapted from one medium to another and then 
back again. We postmoderns have clearly inherited this same habit, but we have even more 
new materials at our disposal – not only film, television, radio, and the various electronic 
media, of course, but also theme parks, historical enactments, and virtual reality experiments. 
The result? Adaptation has run amok. That’s why we can’t understand its appeal and even its 
nature if we only consider novels and films”. Na wielowariantywność adaptacji, szeroki zasięg 
tego zjawiska, obejmujący wiele dziedzin ludzkiej aktywności (nie tylko kulturalnej) zwracają 
uwagę m.in. Brian McFarlane, Robert Stam, Thomas Leitch, Julie Sanders czy Christine 
Geraghty. Zob. np. Leitch 2008, 63–77. 
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nistycznych i społecznych implementację rozumiemy jako wypracowanie 
i/lub przystosowanie formy wypowiedzi do medium lub czynność odwrotną 
(gdy to medium dostosowuje się/jest dostosowywane do wypowiedzi); poję-
cie to obejmowałoby także proces „projektowania” odbiorcy, uczenia go 
odczytania przekazu lub korzystania z wybranego medium, co ma zwłaszcza 
zastosowanie w twórczości funkcjonującej w Internecie czy twórczości in-
termedialnej. Nowatorskie rozwiązania adaptacyjne, w tym implementacje, 
mają na uwadze odbiorcę, który wykształcił umiejętność kontaminowania 
wielu kanałów przekazujących treści wizualne, dźwiękowe i słowne (pisane 
bądź mówione). 

Konwergencja jest terminem pierwotnie używanym przede wszystkim 
w naukach społecznych i określającym proces upodabniania się początkowo 
odległych i niepodobnych zjawisk (społecznych czy ekonomicznych), a tak-
że proces dochodzenia przez różne społeczeństwa do podobnych etapów 
rozwoju (Sztompka 2005, 28); szybko jednak zostało ono zaadaptowane 
przez medioznawców, rozszerzając swoje znaczenie2 i stając się jednym z naj-
ważniejszych pojęć służących do opisu dynamicznie zmieniającej się prze-
strzeni medialnej, głównie za sprawą kanonicznej już książki Henry’ego 
Jenkinsa Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (Jenkins 2007). 
Wraz ze wzrastającą liczbą publikacji dotyczących konwergencji mediów, 
samo pojęcie zyskiwało nowe konteksty i stało się poręcznym terminem do 
opisu szerszych zjawisk społecznych, w tym problemów z określeniem wła-
snej tożsamości czy identyfikacji narodowej, związanych ze zmianami za-
chodzącymi w nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach3 – i takie 
rozumienie konwergencji proponujemy, pamiętając jednak o stałym elemen-
cie większości definicji pojęcia, na co uwagę zwraca Paweł Rutkiewicz (2014, 
56), tj. o niesymetryczności sił w relacji konwergencji (czy będzie to globali-
zujący Zachód w stosunku do kultur lokalnych, czy też narracja większo-
ściowa wobec mniejszościowej). 

W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementa-
cji, konwergencji i dziedziczenia ograniczyliśmy jednak pole badawcze do 
obszaru kulturowego Europy Środkowej i Południowej. Nie jest to przy-
padkowy wybór – region ten uznajemy za nader interesujący przedmiot 
poszukiwań i analiz, po części ze względu na jego silnie pograniczny charak-
                                                           

2 Co jest typowe dla wielu terminów we współczesnej humanistyce, czego przykładem mo-
że być pojęcie interdyscyplinarności – zob. Tabaszewska 2013. 

3 Szerzej o przemianach terminu i zasadności jego stosowania w naukach humanistycznych 
pisze np. Rutkiewicz 2014. 
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ter, wielokulturowość oraz różnorodność autochtonicznych i napływowych 
kultur, co nie pozostało bez znaczenia dla tworzenia się na tym terenie kul-
turowych form pośrednich czy hybrydycznych, będących wynikiem nie tylko 
adaptacji, ale także komunikacji międzykulturowej. Dodatkowo na lokalne 
kultury wpływ miały skomplikowane zaszłości historyczne, mnogość dys-
kursów (i nacisków) ideologicznych, a także, co nie mniej istotne, peryferyj-
ność (czy „półperyferyjność” – zob. np. Wallerstein 1976; Featherstone 
i Kazamias 2001) w stosunku do wielkich centrów kulturowych, a na niektó-
rych obszarach także zjawiska społeczne i kulturowe noszące cechy kolonia-
lizmu czy zależności (zob. np. Gosk i Kołodziejczyk 2014). 

Mając świadomość złożoności fenomenu adaptacji i pojemności samego 
terminu, staramy się w czasie spotkań konferencyjnych pokazać i omówić 
nie tylko różne podejścia teoretyczne do tego problemu, ale także analizy 
poszczególnych zjawisk. Uważamy bowiem, że nie można analizować czy 
interpretować współczesnego świata ani rozwijać szeroko rozumianych nauk 
humanistycznych bez świadomości mechanizmów adaptacyjnych. Przy czym 
adaptacji nie postrzegamy jako zjawiska zubożającego dzieło wyjściowe czy 
okradającego je z wartości estetycznych, etycznych czy innych. Mamy świa-
domość, że działania adaptacyjne mogą prowadzić do powstania nowej ja-
kości, form hybrydycznych, emergentnych, pogranicznych, opartych na 
dialogu – i funkcjonujących w każdej dziedzinie życia, czego dowodem jest 
prezentowana publikacja. 

Zebrane w niniejszym tomie artykuły podkreślają interdyscyplinarność po-
jęcia adaptacji oraz oddają charakter zmian i przekształceń odbywających się 
na styku kultur, form, gatunków i narracji. Postanowiłyśmy zachować struk-
turę wystąpień zaprojektowaną podczas konferencji, dlatego artykuły zostały 
zgrupowane w trzech kategoriach: adaptacje/implementacje, konwergencje 
i dziedziczenie. 
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