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Wprowadzenie

Problematyce gatunku „oddalonego” od prototypu i opisywanego w kon-
tekście jego związków na granicy innych kategorii poświęcona została piąta 
katowicka konferencja genologiczna  Tematykę tej konferencji adekwatnie 
odzwierciedla tytuł Gatunek a granice  Jest to jednocześnie podtytuł niniej-
szej publikacji, która podsumowuje badania nad gatunkiem, założone jako 
pewne kontinuum naukowego oglądu wyznaczonego obiektu  Cykl zamknięty 
został w przemyślany układ — od tomu I, inicjującego tematykę gatunko-
wego zróżnicowania polszczyzny (Mowy piękno wielorakie), po tom V, pre-
zentujący „graniczne” możliwości współczesnych gatunków mowy (Gatunek 
a granice)  Transgraniczność — generalnie rzecz ujmując — uznać trzeba 
bowiem za ostateczny etap rozwoju współczesnych gatunków  I temu eta-
powi właśnie poświęcona została piąta konferencja z cyklu „Gatunki mowy 
i ich ewolucja” 

Problematykę podjęło wielu uczonych — uczestników konferencji (Kato-
wice, 14—15 XI 2013), reprezentujących niemalże wszystkie krajowe ośrodki 
nauki, a także kilka zagranicznych  Zaproponowany temat dotyczący zagad-
nienia granic gatunku zarówno stał się dla badaczy inspiracją do prezentacji 
ważnych poznawczo refleksji teoretycznych oraz metodologicznych, jak i dał 
impuls do wielu interesujących analiz empirycznych  Wpisując się w konwencję 
poprzednich spotkań naukowych, uczeni dzielili się wynikami badań diachro-
nicznych, chociaż przeważały i tym razem synchroniczne ujęcia gatunkowego 
stanu współczesnej polszczyzny  Ogląd badawczy — wielowymiarowy — kon-
centrował się zatem na polszczyźnie dawnej i współczesnej  Dopełniającego 
waloru dodały mu ujęcia komparatystyczne, pozwalające na weryfikację i ak-
tualizację dotychczasowych ustaleń polonistycznych 

W centrum uwagi badaczy znalazła się międzygatunkowość relacji i wyni-
kające z niej możliwości nakładania się oraz krzyżowania gatunków w strefach 
pogranicznych; dyskutowano nadto kwestie związane z samymi procesami 
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adaptacji, uwzględniając przy tym zjawisko współistnienia różnych gatunków 
w obrębie nadrzędnej struktury 

W zgodzie z tradycją niniejszego cyklu pojawiły się i tym razem nowe 
propozycje badawcze i nowe terminy naukowe, takie jak „przebitka tekstowa” 
zaproponowana przez Profesor Marię Wojtak, autorkę — dodajmy — licznych 
„nowości” genologicznych, jak wprowadzone w poprzednim tomie pojęcia „ga-
tunek w formie kolekcji” czy „kolekcja gatunków”.

Tom niniejszy jest publikacją, która przedstawia dorobek piątego genolo-
gicznego spotkania naukowego w Katowicach  Referaty wygłoszone w trakcie 
poprzednich czterech spotkań złożyły się na publikacje Gatunki mowy i ich ewo-
lucja, przygotowane pod naukową redakcją Danuty Ostaszewskiej (tom IV przy 
współudziale Joanny Przyklenk): T  I: Mowy piękno wielorakie. Katowice 2000; 
T  II: Tekst a gatunek. Katowice 2004; T  III: Gatunek a odmiany funkcjonalne. 
Katowice 2007; T  IV: Gatunek a komunikacja społeczna. Katowice 2011 

Danuta Ostaszewska
Joanna Przyklenk
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