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Rainer Maria Rilke
Listy Rainera Marii Rilkego do Klary 
Rilke-Westhoff
Korespondencja Rilkego adresowana do jego żony doku-
mentuje skomplikowaną relację osobistą dwojga artystów, 
zawiera też wiele istotnych wypowiedzi na temat literatury 
i sztuki.

józef Czapski i ludwik Hering
Listy
„jest w tej korespondencji nurt egzystencjalny, mistyczny, 
psychologiczny, malarski, literacki, polityczny, miłosny, 
przeplecione i zaświadczone życiem. to jest opowieść 
o otwieraniu się na rzeczywistość, o wierności w przemianie, 
o źródłach wewnętrznej siły, o wolności i sensie” (Wojciech 
Karpiński).

elias Canetti
Głosy Marrakeszu. Zapiski po podróży
„są to miniatury o ulotnych zjawiskach w pewnym wielkim 
orientalnym mieście. W tych prozaicznych tekstach o nader 
powściągliwej subiektywności rygorystyczny obserwator 
nasłuchuje głosów, które już spoza rzeczywistości umieją 
objawić rzeczy ostateczne” (François Bondy).

„Głosy Marrakeszu to niby zwyczajne obrazy z podróży 
– ale elias Canetti umiał nadać im wymiar uniwersal-
nej nostalgii za innym życiem”.

Piotr Kofta, „Dziennik Gazeta Prawna”

Nicola Chiaromonte
Notatki 1952–1972
Najbardziej oryginalne intelektualnie i literacko dzieło 
Nicoli Chiaromontego, będące głębokim komentarzem do 
historii intelektualnej XX wieku.

„Chiaromonte jest jedną z tych postaci bohaterskich 
dwudziestego wieku, które muszą być zapomniane, żeby 
tym większa była ich chwała kiedyś, kiedy winy i za-
sługi będą sprawiedliwie rozdzielone”.

Czesław Miłosz

Biblioteka Mnemosyne



	 4l i t e R a t u R a

czytaj również

Sztukę pierdzenia
– sensacyjną rozprawę naukową z XViii 
wieku. dlaczego to robisz i czy prawi-
dłowo?

niebezpieczeńStwa 
onanizmu

– zatrważającą opowieść o najzgubniej-
szym z nałogów. ku przestrodze!

afrodyzjak zewnętrzny
– medyczną dysertację o wpływie bi-
czyka na fizykę miłości. dla oziębłych 
i znu dzonych.

tatuaż przeStępcy
– wykład o prymitywnym zwyczaju 
zdobienia ciała szkaradnymi malunka-
mi. ilustrowany!

tajemnice konfeSjonału
– podręcznik, instruujący, jak spowia-
dać z grzechów przeciw szóstemu 
przykazaniu. tylko dla kapłanów!

m.-d.-t. de bienville
nimfomania 

czyli traktat o Szale macicznym
traktat objaśnia początki i postępy tej okrutnej choroby tudzież omawia rozmaite jej 
przyczyny; następnie zaleca sposoby postępowania w różnych stadiach oraz najbar-
dziej wypróbowane w jej leczeniu specyfiki. 

Gérard de Nerval
Śnienie i życie
Książka obejmuje całą autobiograficzną prozę Nervala z lat 
1850–1855, czyli z okresu, w którym powstały jego naj-
większe dzieła.

Charles Baudelaire
Listy. Biedna Belgia! Teatr
Poza wyborem listów poety tom zawiera szkice i notatki do 
zamierzonego pamfletu Biedna Belgia! oraz plany czterech 
utworów teatralnych.

Hans Magnus enzensberger
Eliksiry nauki. Spojrzenia z ukosa poezją 
i prozą
Dzieło Hansa Magnusa enzensbergera traktuje o wzajem-
nych relacjach nauk ścisłych (przede wszystkim matema-
tyki) i tego, co można nazwać „materią poetycką”.

W. H. auden
Tym czasom / For the Time Being
Dwujęzyczne wydanie dwóch poematów W. H. audena, 
Morze i zwierciadło oraz Tym czasom, w przekładzie sta-
nisława Barańczaka.

t. s. eliot
Cztery dramaty
Zjazd rodzinny, Cocktail Party, Mąż stanu i Zaufany sekretarz 
– cztery dramaty eliota w przekładzie Wiesława juszczaka.
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Historia ciała
Monumentalne dzieło francuskich historyków, dotyczące 
tego, w jaki sposób ciało staje się przedmiotem historii. 
Ciało ukazane zostaje we wszelkich możliwych stanach: 
w cierpieniu, pragnieniu, marzeniu, w relacji do innych ciał, 
a także – jak chciał Michel Foucault – w relacji do samego 
siebie.

Tom I: Od renesansu do oświecenia
Tom II: Od Rewolucji do I wojny światowej
Tom III: Różne spojrzenia. Wiek XX

Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca

Tom I: Z dziejów cywilizacji Zachodu
Książka śledzi dojmującą wszechobecność wisielca w róż-
nych warstwach kultury i duchowości, starając się wydobyć 
wielość odgrywanych przezeń ról.

Tom II: Ciemne moce, okrutne liturgie
opowieść o wieszaniu czarownic, o przeobrażeniu figury 
wisielca w stadnego trupa bez twarzy przez mechanikę no-
woczesnej wojny, o szaleństwie linczowania w stanach Zjed-
noczonych, a także o wisielcu jako bohaterze popkultury.

Georges Bataille
Erotyzm
Bataille’owskie rozróżnienie trzech postaci erotyzmu: ero-
tyzmu ciała, erotyzmu serc i erotyzmu sacrum – jest jednym 
z podstawowych pojęć współczesnej antropologii. erotyzm, 
choć w pewnym sensie nieodłączny od doświadczenia pro-
kreacji, jest samoistnym „eksperymentowaniem psychicz-
nym” w poszukiwaniu sensu życia.

jean-Noël Vuarnet
Ekstazy kobiece
Galeria mistyczek chrześcijańskich, od Hildegardy z Bingen 
po Madelaine de la salpetriere – kobiet, które pozbawione 
twórczej roli w Kościele wywalczyły sobie własne, choć 
niewielkie miejsce, gdzie ich zdolności twórcze mogły zna-
leźć pełny wyraz. W doświadczeniach mistycznych kobieca 
zmysłowość doczekała się po raz pierwszy prawa obywatel-
stwa i uznania.

anna szyjkowska-Piotrowska
Po-twarz
Negatywne formy istnienia twarzy w kulturze, charaktery-
zujące się jej zamazywaniem, zaciemnianiem, zniekształ-
caniem, paradoksalnie przyczyniają się do jej żywotności. 
symboliczna przemoc wobec twarzy pokazuje, że nie jest 
ona zastygłą alegorią, ale żywym symbolem.

Hans Belting
Faces. Historia twarzy
esej poświęcony ludzkiej twarzy, autorstwa jednego z naj-
wybitniejszych współczesnych historyków sztuki. Faces za-
czynają się opisem masek z epoki kamiennej, a kończą na 
analizie twarzy produkowanych przez nowoczesne mass me-
dia. W maskach teatralnych i mimice aktora, w fotografii, 
filmie, sztuce dawnej i współczesnej Belting odkrywa pró-
by opisu życia twarzy, które jawi się jako nieprzedstawial-
ne i pozostaje odporne na wszelkie normy i stereotypy.

Historie
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Katarzyna Przyłuska-urbanowicz
Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej 
dziewczynki w wyobraźni symbolicznej 
XX wieku
Małoletnie kochanki, lolitki, nimfetki powracają w minio-
nym stuleciu jako autorki anarchistycznych posunięć, języ-
kowej rebelii, estetycznych i filozoficznych wybryków.
NOMINACJA DO NAGRODY NIKE 2015

thierry savatier
Początek świata. Historia obrazu Gustave’a 
Courbeta
skomplikowane i pasjonujące dzieje skandalicznego obrazu 
Początek świata Gustave’a Courbeta. Zamówiony przez 
tureckiego dyplomatę Chalil Beja, należał między innymi 
do jacques’a lacana, a dziś jest jedną z największych 
atrakcji Musée d’orsay.

Witold Kanicki
Ujemny biegun fotografii. Negatywowe 
obrazy w sztuce nowoczesnej
Książka dotyczy ważnego, ale niezbadanego dotąd zjawiska 
fotograficznego negatywu, będącego nie tylko pośrednikiem 
w procesie wywoływania zdjęć, ale również skończonym 
przedstawieniem, wykorzystywanym często w twórczości 
artystów i fotografów.

joanna Polakówna
Zapatrzenie. Myśląc o obrazach, myśląc 
o malarzach
Książka prezentująca eseistyczną twórczości zmarłej w roku 
2002 autorki, która pisząc o obrazach i malarzach, zawsze 
przedstawiała oryginalne, a niekiedy również zaskakujące 
interpretacje.

Krzysztof lipowski
Skorpion na policzku. Słowo i obraz 
w twórczości Bronisława Linkego
Nie ma pośród polskich artystów XX wieku twórcy bardziej 
niespokojnego i trawionego obsesjami niż linke. Pięćdzie-
siąt lat po śmierci wciąż czeka on na swego odkrywcę…

Eseje o Sztuce

Anna Arno

Jaka szkoda 
Krótkie życie Pauli Modersohn-Becker

Paula Modersohn-Becker jest dziś uważana za najwybitniejszą ma-
larkę niemiecką XX wieku, choć przeżyła zaledwie trzydzieści jeden 
lat. Przed śmiercią westchnęła podobno „Jaka szkoda”. Nie zobaczy-
ła narodzin kubizmu, nie doczekała się własnej wystawy. Od naj-
młodszych lat chciała „stać się kimś”, „nareszcie coś osiągnąć”. 
W swojej sztuce osiągnęła spełnienie.

Monografie
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Jidyszland
Redakcja André Ochodlo
antologia 120 nowych pieśni żydowskich w tłumaczeniu na 
polski i angielski, wraz z nutami oraz biografiami autorów.

stanisława Przybyszewska
Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania
siedem nigdy niepublikowanych opowiadań stanisławy 
Przybyszewskiej, córki legendarnego młodopolskiego pisa-
rza i buntownika stanisława Przybyszewskiego, znanej do-
tąd głównie jako autorka dramatu Sprawa Dantona, sfil-
mowanego przez andrzeja Wajdę.

jerzy limon
Młot na poetów albo Kronika ściętych głów
Historia powieściowa oparta na sensacyjnych wydarzeniach 
z XVii wieku, związanych z osobami króla jakuba i stuar-
ta oraz jego trzech adwersarzy z Polski, którzy piórem od-
ważyli się obrazić Majestat.

aleksander Przybylski
Literacki Almanach Alkoholowy
Na temat alkoholu, a także związków alkoholu z literaturą, 
powstało więcej książek, niż jerofiejew oddał w swoim ży-
ciu butelek zwrotnych. almanach niniejszy jest dziełem 
człowieka, który lubi czytać oraz nie stroni od alkoholu 
i który postanowił połączyć swoje zainteresowania, aby 
stworzyć kompendium wiedzy na temat pijackiej literatury.

Piotr seweryn Rosół
Genet Gombrowicza. Historia miłosna
Genet Gombrowicza to inny Gombrowicz, taki, jakiego do-
tąd nie było, bo właściwie to nigdy go nie było. taki, który 
już wie, że nie jest sam, że tak obok niego, jak w nim jest 
jeszcze inny Gombrowicz i że jest nim właśnie Genet. 

Gustav René Hocke
Świat jako labirynt. Maniera i mania 
w literaturze
Kontynuacja studiów o manieryzmie w sztuce. W swoich 
rozważaniach Hocke nie skupia się wyłącznie na artystycz-
nych manifestacjach, ale traktuje manieryzm jako świato-
pogląd i ukazuje, w jaki sposób aktywność manierystów 
uzupełniała się i współgrała z aktywnością klasyków.

anna Kaszuba-Dębska
Kobiety i Schulz
Książka będąca efektem dwuletnich badań w archiwach 
całego świata, dotyczących życiorysu Brunona schulza oraz 
kobiet, które miały istotny wpływ na jego życie i twórczość.

Bruno schulz
Księga obrazów
W latach dziewięćdziesiątych przygotowana przez jerzego 
Ficowskiego jako cykl albumów – zawiera około pięciuset 
rysunków, ilustracji i grafik Brunona schulza.

Tom 5: Księga listów
uzupełniona o nowe materiały, poprawiona i zaktualizowa-
na edycja listów Brunona schulza w opracowaniu jerzego 
Ficowskiego.

Tom 6: Księga rękopisów
Książka zawiera reprodukcje wszystkich ocalałych rękopi-
sów schulza wraz z opisami i komentarzami.

Wkrótce także:
Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą, 
Pisma krytyczne, Xięga Bałwochwalcza, Księga 
obrazów.

Schulz/Forum 6
szósty numer „schulz/Forum” poświęcony jest głównie 
kwestii masochizmu – nie tylko w twórczości schulza, ale 
również w kulturze europejskiej. Ponadto zawiera nieznany 
dotąd tekst schulza o e. M. lilienie.

Dzieła zebrane 

Brunona Schulza



	 12 	 13F i l o Z o F i al i t e R a t u R o Z N aW s t W o  /  F i l M

Piotr Śniedziewski
Elegijna świadomość romantyków
Książka ukazująca przejście pisarzy romantycznych od elegii 
rozumianej jako gatunek ku elegijności definiowanej jako typ 
wrażliwości bądź szczególny sposób odczuwania świata.

Piotr sobolczyk
Dyskursywizowanie Białoszewskiego
Dwutomowa monografia poświęcona recepcji twórczości 
Mirona Białoszewskiego.

anna Borowiec
„Album Orbis” Cypriana Norwida jako 
księga sztukmistrza
Książka poświęcona trzytomowemu dziełu Norwida, które 
ujawnia najistotniejsze kwestie związane z jego koncepcją 
estetyczną wyłożoną w pismach teoretycznych, prozie i poezji.

Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje 
literatury skandynawskiej.
Pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Lecha Sokoła
od ibsena – przez buntowniczą lindgren i mrocznego lars-
sona – do aho. Zbiór tekstów poświęconych skandynaw-
skim adaptacjom skandynawskiej literatury.

Od Laclos do Collarda. Adaptacje filmowe 
literatury francuskiej
Pod redakcją Patrycji Włodek
Przekrój przez dzieje francuskiej literatury i kina. Kolejny 
tom serii pod redakcją alicji Helman.

julia Kristeva
Semeiotike. Prace z zakresu semanalizy
Manifest na rzecz przebudowy semiologii, która w tradycyj-
nej, zaprojektowanej przez Ferdinanda de saussure’a posta-
ci spełniła już swoje zadanie.

agata Bielik-Robson
Cienie pod czerwoną skałą. Eseje 
o literaturze
„agata Bielik-Robson nie tylko prezentuje swoją koncep-
cję czytania i rozumienia literatury, ale też pokazuje w prak-
tyce, na czym i jedno, i drugie miałoby polegać. a że czy-
telniczką jest zawsze błyskotliwą i wnikliwą, więc też jej 
lekturowa podróż krętymi ścieżkami nowoczesnej literatu-
ry i filozofii okazuje się frapującą przygodą intelektualną”
(Ryszard Nycz).

søren Kierkegaard
Albo–albo
Nowy przekład najważniejszego dzieła Kierkegaarda, kon-
frontującego dwie postawy wobec życia: estety i etyka. 
Podstawą tłumaczenia jest edycja krytyczna przygotowana 
przez najwybitniejszych duńskich badaczy Kierkegaarda.

Cezary Wodziński
Odys gość. Esej o gościnności
autor przeprowadza oryginalną i śmiałą interpretację po-
jęcia gościnności, zakładając, że w jego wieloznacznej struk-
turze kryje się dostęp do zagadki bycia człowiekiem.

W serii dzieł wybranych Cezarego Wodzińskiego również:
Heidegger i problem zła, św. Idiota. Projekt antro-
pologii apofatycznej, Logo nieśmiertelności, Między 
anegdotą a doświadczeniem, Kairos. Konferencja 
w Todtnaubergu. Celan–Heidegger, Esseje pierwsze

Malcolm Budd
Muzyka i emocje. Wybrane teorie 
filozoficzne
esej przedstawiający główne teorie na temat relacji między 
muzyką a emocjami wykonawcy i odbiorcy.

Wiesna Mond-Kozłowska
Maska. Zakrywanie i odkrywanie pomiędzy 
Wschodem a Zachodem
Po co badać maskę? Na to pytanie można by odpowiedzieć 
podobnym pytaniem: Dlaczego badamy naturę człowieka? 
oba pytania i obie odpowiedzi odnoszą się wszak do tej sa-
mej doznawanej rzeczywistości, którą jest pełna egzystencja 
ludzka w wymiarze psychofizycznym i duchowym.

Wokół Literatury

Klasyka 

Światowej Humanistyki

Media
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Europejski Poeta Wolności 2016
Nagroda literacka europejski Poeta Wolności wyróżnia 
zjawiska poetyckie o wybitnych wartościach artystycznych, 
podejmujące temat wolności. W czwartej edycji nagrody 
biorą udział poeci z Danii, Macedonii, Portugalii, Rosji, 
Rumunii, Węgier i Włoch. laureata poznamy w roku 2016 
podczas Międzynarodowego Festiwalu literatury w Gdańsku.

Gdańsk w literaturze 
Tom drugi: 1601–1700. Część 1: do 1656
Pod redakcją Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej
Drugi tom bibliografii gdańskiej obejmuje siedemnastowiecz-
ne dzieła, w których utrwalono obraz miasta budzącego 
podziw wspaniałością i zazdrość bogactwem.

jacek Friedrich
Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku 
w latach 1945–1960
omówienie ważnego epizodu w dziejach polskiej kultury 
architektonicznej XX wieku – odbudowy Głównego Miasta 
w Gdańsku po zniszczeniach ii wojny światowej.

andrzej Macur
Kazimierz Macur. 
Dzieło i życie 1915–2001
opowieść o życiu i twórczości Kazimierza Macura, jednej 
z najważniejszych postaci związanych z odbudową Gdańska 
po ii wojnie światowej.

tomasz torbus
Zamki konwentualne państwa krzyżackiego 
w Prusach
Monografia poświęcona zamkom Zakonu Krzyżackiego 
w pruskim państwie zakonnym w północnej Polsce i w ob-
wodzie królewieckim w Rosji.

Troll
seria podręczników do nauki języków szwedzkiego, norwe-
skiego i duńskiego, łączących dwie funkcje: teoretyczną 
i praktyczną. Każda książka zawiera opis zagadnień gra-
matyki, wzbogacony przykładami oraz uzupełniony liczny-
mi ćwiczeniami. Przejrzysta struktura ułatwia korzystanie 
z podręcznika zarówno podczas samodzielnej pracy, jak i na 
kursach językowych, w szkołach i na uczelniach.

Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg
Pierwsza pomoc w typografii
Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemiec-
kich specjalistów. Willberg i Forssman podejmują podsta-
wowe zagadnienia, przed którymi staje każdy, kto zajmuje 
się projektowaniem lub składem książek.

TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już ponad sto e-booków i w każ-
dym miesiącu przybywają nowe. to zarówno nowości, jak 
i książki, których wersje papierowe są już od dawna niedo-
stępne. Nasze e-booki stanowią wierne odwzorowanie 
wersji papierowej książki. Posiadają okładkę, spis treści, 
ilustracje oraz inne elementy zawarte w oryginalnej wersji. 
W e-booku, w odróżnieniu od książki w wersji papierowej, 
można zmieniać wielkość i rodzaj czcionki, tło i formato-
wanie tekstu. W zależności od czytnika, którym dysponu-
jemy, można również wyszukiwać strony i pojedyncze słowa, 
dodawać zakładki i wpisywać notatki.

Jak kupić e-booka
1. Załóż konto w naszej księgarni internetowej: www.tery-
toria.com.pl.
2. Wyszukaj e-booka, dodaj go do koszyka i zapłać za niego.
3. linki do książki w formacie ePuB oraz MoBi zostaną 
wysłane na twój adres e-mail.
4. Pliki możesz wrzucić na dysk komputera, e-czytnik, tablet 
lub smartfona.
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