Stanowisko KapituĘ w sprawie przyznania Nagrody Komitetu Nauk o Kulturze PAN za
wybitne osiągnięcia..naukowe z zakresu kulturoznawstwa za rok2021

NAGRODA IM. WOJCIECHA J. BURSZTY ZA NAJLEPSZĄ MONOGRAFIĘZ ZAKRESU
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Pani dr Katarzyna Szkaradnik uprawia ,,antropologię literatury zorientowaną na kontekst
kulturowy", co pozostaje w zgodzie z vrrykształceniem badaczkt, która ukończyła studia
zarówno na kierunku kulturoznawstwo, jak i filologia polska. Rekomęndowana do nagrody
książka jest bardzo erudycyjna, treściowogęsta, zawierająca niezwykle ciekawy materiał
badawczy i oferująca święzeinterpretacje i błyskotliwe spostrzeżęnia. Ksiązka pani dr
Szkaradnik jest wybitną monografią problemową lokalnego doświadczenia zapisanego w
tekstach autobiograficzno-testymonialnych trzech intęlektualistów ze Sląska Cieszyńskiego.
ChoĆ są to teksty należące do archiwum polskiej pamięci kulturowej, kunsź i
wielodyscyplinowa kompetencja autorki przekonują, ze nie ma nieciekawych tekstów
ŹrodłowYch, są tylko nieciekawe, albo - jak w przypadku tej pracy - arcyciekawe,
wartoŚciowe merytoryczn:re, inspirujące do podobnie zakrojonej głębokiej i wieloaspektowej
kulturoznaw czej analtzy ich odczytania.

Celem badawczych zabiegów pani dr Szkaradnik jest ukazanie innego spojrzenia na polską
kulturę i tożsamośódzięki analizom pisarstwa nietypowych, jeżeli chodzi o pochodzenie i
doŚwiadczenie historyczne, bohaterów książki: Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana
WantuĘ. Autorka zasadnie wprowadza perspektywę porównawczą, awyjaśniając swój wybor

wskazuje,

żę autorów tych ,,łącząstosunki rodzinne albo

przyjacielskie, chłopskie

Pochodzenie, miejsce urodzenia (Ustroń), wyznanie ewangelicko-augsburskie, w
konsekwencji zaś(...) pewien habitus i kluczowe wątki myślowe",

Warto docenić, że pani Szkaradnik - jako przedstawicielka młodego pokolenia, podejmuje
problemy zdałoby się wielokrotnie przepracowane, jak kwestie inności,inkluzji i ekskluzji
rozważanych w kontelkściepogranicza i odrębności religijnej. Są to zagadnienia stale aktualne
t ważnę - jakże ważne w dzisiejszych czasach. Istotny jest tez przeprowadzony w pracy

zŃieg ,,dękolonizacji prowincji" i dowartościowania ,,literatury regionalnej". Warto też
wesprzeĆ dr Szkaradnik w jej wysiłkach zwrócenia się ku historii lokalnej i ukazywaniu jej
nP. ptzez ptyzmat (auto)biografii, co pozwa\a uwypuklić ciekawe wątki związane z często

trudnymi kwestiami przepracowywania przeszłości,problemów tozsamościowych czy
inkulturacji. Za ważne też uważamy poszukiwanie w pisarstwie analizowanych autorów nie
tyle budujących przesttzente negatywności pęknięć, zerwń i brakow (co było
charakterystyczne dla ujęć postmodernistycznych), ile raczej wątków ,,scalających i
stabilizuj ących", buduj ących harmonię.

Jeżelt chodzi o metody badań podjętej w ksiązce problematyki, Autorka umiejętnie
wykorzystuje podejściawypracowane pTzęz kulturową teorią literatury i antropologię
literatury, badania pamięci, nanatywizm, nowy historycyzm, inspirując się także geopoetyką.

W

kontekście obecnych zainteresowań humanistyką ekologiczną i geohumanistyką
szczegolnie ciekawy i świezy jest rozdział VIII ,,Figury biografii, czyli między czasem natury
a czasęm kultury". Idea ,,prozy korzennej" czy ,,literatury korzennej" zostałaprzęz autorkę
Potraktowana wyjątkowo. Określenie to wskazuje bowiem na specyficzny subtyp literatury,
który - jak sugerują świetne w tym rozdziale analtzy pani Szkaradnik dotyczące kwestii
relacji pomiędzy naturą i kulturą, zakorzenięnia i ,,ugtuntowania", figury drzewa, metafor
wegetacYjnYch (m.in. świetna metafora szczepienia i ogrodu), mogą dostarczyć całego
arsenału narzędzi interpretacyjnych dla badań tego typu literatury. Inny ciekawy fragment to
rozważanla prowadzone w podrozdzialę ,,Być jak Indianie" oraz ,,Stawać się sobą, czyli
innYm", gdzie autorka rozważa porównanie Ślązaków do Indian w nawiązaniu do
budowanych przóz Szczepańskiego analogii,

Pani dr Katarzyna Szkaradnik jest świetniezapowiadającą się i nieprzeciętną badaczką.
Jęszczę przed doktoratem, Pani Szkaradnik była redaktorką lub współredaktorką 6 tomów,
wielu arlYkułów naukowych opublikowanych w czołowych polskich czasopismach
naukowYch takich, jak: ,,Konteksty: Polska Sztuka Ludowa", ,,Kultura i Społeczeństwo,,,
,,Pamiętnik Literacki" czy ,,Ptzegląd Kulturoznawczy". Od wielu lat współpracuje ponadto z
PoczYtnYm pismem ,,arlPapier" (gdzie jest autorką 70 omówień filmów i książek). Za
osiągnięcia naukowe i aktywnośćpani dr Szkaradnik'była wielokrotnie nagradzana i
wYróŻniana, m.in. stypendiami Rektora Uniwersytetu Sląskiego oraz Marszałka
Województwa Sląskiego.

Nagroda im. Anny Zetdlęr-Janiszewskiej za najlepszy debiut książkowy z pewnością
PrzYczYni się nie tylko do promocji pani dr Szkaradnik, |ecz także tematyki prowadzonych
Przez nią badań doĘczących kultury lokalnej, oraz zastosowanych tam interpretacji i poaejse.
Mogą one słuĄĆ jako powtarzalnę procedury bad,awcze i zostaó wykorzysiane ptzez innych

badaczY zajmujących się podobną problematyką. Pani dr Szkaradnik to wyrózniająca się
przedstawicielka polskiego kulturoznawstwa młodego pokolenia.
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