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Choc Anna Katuza zajmuje siE; poezjq, to jej spos6b rozumienia 
wierszy odwotuje siE; do szerszych ujE;c budowanych na gruncie SC 
estetyki . Estetyki nowoczesnie pojE;tej, operujqcej nie tyle kategoriq 
autonomicznego dzieta, ile szeroko pojE;tego artefaktu estetycz
nego czy nawet- samq kategoriq estetycznosci jako pewnej ramy, 
czy maze raczej nazwy procesu cyrkulacji znak6w we wsp6tczesnej )0 

semiosferze . W tym ujE;ciu poezja konstytuuje siE; w ruchu ciqgtych 
,przegrupowan miE;dzy sztukq, naukq i technikq". Nie tylko zresztq 
konstytuuje siE; dziE;ki tym przegrupowaniom, ale ich dokonuje. I to 
jest eel Katuzy: nie obrona tradycyjnych przekonan dotyczqcych 
sztuki, lecz ujawnienie potencjalnych mocy dokonywania ,przegru
powan" . Mocy poezji do - by rzec nieco inaczej - wywtaszczania 
z tradycji i zawtaszczania sfer sytuujqcych siE; poza sztukq; przekra
czania granic estetyki i ich restytuowania; bycia w grze i pozosta-
wanla poza grq . CE 

Z recenzji wydawniczej dra hab. prof US Andrzeja Skrendy 

Anna Katuza - zajmuje si~ krytykq literackq i historiq literatury, przede 
wszystkim poezjq polskq XX i XXI wieku. Autorka ksiqzek poswi~conych ) S 
zwiqzkom krytyki literackiej i estetyki: Wola odr6znienia. 0 modernistycz-
nej poezji Jarosfawa Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy 
i Krystyny Mifobr;dzkiej (Krakow 2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej 
przefomu XX i XXI wieku (Wroctaw 201 0) , Wielkie wygrane. Wsp61ne 
sprawy poezF krytyki i estetyki (Mikotow 2011 ). Wspotredagowata m .in . 
Rodzinnq Europr;. Pir;c minut p6iniej (Krakow 2011) oraz lnterpretowac CE 
dale). Najwazniejsze polskie ksiqzki poetyckie 1945- 1989 (Krakow 2 011). 

M Od 2010 roku wspotpracuje z TVP Kultura, wspotprowadzqc programy 
I iteracko-krytyczne: Czytelnia, Sztuka czytania, Cappuccino z ksiqzkq . 
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