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Józef Czapski, Ludwik Hering

Listy 
1939–1982

Jest w tej korespondencji nurt egzystencjalny, mistyczny, psy-

chologiczny, malarski, literacki, polityczny, miłosny. To opo-

wieść o otwieraniu się na rzeczywistość, o wierności w prze-

mianie, o źródłach wewnętrznej siły, o wolności i sensie 

Wojciech Karpiński
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Biblioteka Mnemosyne

Czesław Miłosz, Jan Błoński
Listy 1958–1997
Zbiór dziewięćdziesięciu listów i kart pocztowych wymie-
nianych na przestrzeni trzydziestu lat między Czesławem 
Miłoszem i Janem Błońskim to fascynujący dialog dwóch 
pokoleń polskiej inteligencji i dwóch odmiennych tradycji 
polskości.

Nicola Chiaromonte
Listy do Muszki
W ostatnich latach życia Chiaromonte prowadził intensywną 
korespondencję z mniszką zakonu benedyktynek w USA, 
Melanie von Nagel. Jest to korespondencja fascynująca: 
agnostyk rozmawia z zakonnicą na tematy dla nich obojga 
najważniejsze, a zarazem najzwyklejsze i najbardziej intymne.

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.

Nicola Chiaromonte
Notatki 1952–1972
Najbardziej oryginalne dzieło Nicoli Chiaromontego, będą-
ce głębokim komentarzem do historii intelektualnej XX 
wieku.

Hans Magnus Enzensberger
Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą
Zdaniem Enzensberhera każdy poeta, który chce, by po-
ważnie traktowano jego twórczość, powinien interesować 
się matematyką, chemią, medycyną i fizyką cząstek ele-
mentarnych. Poezja i nauka mają bowiem wspólne korzenie, 
a w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrze-
bujemy ich interesującego połączenia.

W. H. Auden
Tym czasom / For the Time Being
Dwujęzyczne wydanie dwóch poematów W. H. Audena, 
Morze i zwierciadło oraz Tym czasom, w przekładzie Stani-
sława Barańczaka.
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t. S. Eliot
Cztery dramaty
Zjazd rodzinny, Cocktail Party, Mąż stanu i Zaufany sekretarz 
– cztery dramaty Eliota w przekładzie Wiesława Juszczaka.

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 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

Jean-Noël Vuarnet
Ekstazy kobiece
Galeria mistyczek chrześcijańskich, w których doświadcze-
niach kobieca zmysłowość doczekała się po raz pierwszy 
prawa obywatelstwa i uznania.

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.

Michel leiris
Wiek męski
Może ta książka drażnić. Zbuntowany mieszczuch, anar-
chiczny intelektualista roztacza jak paw wachlarz swoich 
wierzeń, urojeń, gustów, przeświadczeń na poły religijnych. 
Jest cyniczny i naiwny, przenikliwy i sentymentalny, trzeź-
wy do szpiku kości i rozmarzony jak siedemnastolatek; umie 
liczyć grosze i marzy o rewolucji; zajmuje się tylko sobą 
i oświadcza poważnie, że przygotowuje wyzwolenie wszyst-
kich; swoje natręctwa seksualne obnosi niczym czerwony 
sztandar, mistyczne zaś nostalgie maskuje poetyckimi ma-
rzeniami (Jan Błoński).

Historie
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Anna Szyjkowska-Piotrowska
Po-twarz
W swej fascynującej książce Anna Szyjkowska znakomicie 
oprowadza czytelnika po żywym muzeum twarzy, pokazuje 
jej wymiar filozoficzny i antropologiczny, etyczny i estetycz-
ny. Któż nie chciałby zajrzeć do takiego muzeum? (Jakub 
Momro)

Monika Rogowska-Stangret
Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy 
figury ciała w filozofii współczesnej
Próba konceptualizacji kategorii ciała poza dualizmem 
ciało – umysł (dusza) oraz inny – tożsamy. Autorka reali-
zuje to zadanie w odwołaniu do współczesnej filozofii oraz 
literatury.

Hans Belting
Faces. Historia twarzy
Faces zaczynają się opisem masek z epoki kamiennej, a koń-
czą na analizie twarzy produkowanych przez nowoczesne 
mass media. W maskach teatralnych i mimice aktora, w fo-
tografii, filmie, sztuce dawnej i współczesnej Belting odkry-
wa próby opisu życia twarzy, które jawi się jako nieprzedsta-
wialne i pozostaje odporne na wszelkie normy i stereotypy.

Przygody Ciała
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Dzieła zebrane 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 
Kometa i inne opowiadania 
Szkice krytyczne
Xięga bałwochwalcza 
Rysunki i szkice

„Schulz/Forum” 7
Siódmy numer „Schulz/Forum” poświęcony jest kwestii 
masochizmu – zarówno w życiu społecznym i sztuce pierw-
szej połowy XX wieku, jak i w twórczości i biografii Bru-
nona Schulza.
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Włodzimierz Bolecki
Wenus z Drohobycza
Książka rekonstruuje związki prozy Schulza z tradycjami 
estetycznymi i filozoficznym Młodej Polski oraz okresu 
międzywojennego, przygląda się jego interakcji z najważ-
niejszymi pisarzami dwudziestolecia, przede wszystkim zaś 
kreśli filozoficzne tradycje Schulzowskiej koncepcji sztuki.

Jerzy Jarzębski
Schulzowskie miejsca i znaki
Zbiór szkiców jednego z najwybitniejszych polskich schul-
zologów. Jarzębski odwołuje się do współczesnych Schulzo-
wi konwencji estetycznych oraz pisarzy, którzy stanowili dla 
niego inspirację, ale nie pomija też aktualnych teorii lite-
raturoznawczych, filozoficznych, antropologicznych, este-
tycznych, a nawet kabalistycznych.

Jerzy Kandziora
Poeta w labiryncie historii. Studia 
o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego
Książka opisuje relacje Jerzego Ficowskiego z historią po-
przez analizę przyjmowanych przezeń ról pisarskich – ba-
dacza życia Cyganów oraz biografii i twórczości Brunona 
Schulza, poety czy autora tekstów piosenek.

Anna Kaszuba-Dębska
Kobiety i Schulz
Opowieść o kobietach, które wywarły istotny wpływ na 
życie i twórczość Brunona Schulza. Autorka dotarła do 
wielu nieznanych dotąd faktów, które rzucają nowe światło 
na życie pisarza. Równocześnie przywraca pamięć o kilku-
nastu zapomnianych kobietach, które często miały istotny 
wpływ na życie intelektualne swoich czasów.

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-

Biblioteka

Schulz/Forum
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rza i buntownika Stanisława Przybyszewskiego, znanej 
dotąd głównie jako autorka dramatu Sprawa Dantona, 
sfilmowanego przez Andrzeja Wajdę.

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.

Anna Arno
Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli 
Modersohn-Becker
Paula Modersohn-Becker jest dziś uważana za najwybitniej-
szą malarkę niemiecką XX wieku, choć przeżyła zaledwie 
trzydzieści jeden lat. Przed śmiercią westchnęła podobno 
„Jaka szkoda”. Nie zobaczyła narodzin kubizmu, nie do-
czekała się własnej wystawy. Od najmłodszych lat chciała 
„stać się kimś”, „nareszcie coś osiągnąć”. W swojej sztuce 
osiągnęła spełnienie.

Portrety Kobiet

S Z t U K A
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Cesare lombroso

Zbrodniarka urodzona
Nie dajmy się dłużej zwodzić powierzchownej religijności, 
pruderii, niewinnym rysom twarzy ani deklaracjom wiecz-
nej miłości. Kobieta od Stworzenia predestynowana jest 
do złego, aparycja jej może zaś posłużyć do zdemaskowa-
nia mrocznych żądz, które w niej drzemią.

wkrótce:

Mademoiselle théroigne
Katechizm libertyński
Wydany w roku 1792 Katechizm libertyński 
należy do kanonu literatury zakazanej. Zawie-
ra rady dotyczące obowiązków prostytutki 
wobec klienta, modlitwy i litanie, które winna 
odmawiać w celu uzyskania pomyślności, 
a także zbiór frywolnych wierszyków do wspól-
nego czytania w lupanarze i buduarze.

czytaj również:
Sztukę pierdzenia – sensacyjną rozprawę 
naukową z XViii wieku.
Niebezpieczeństwa onanizmu – zatrważa-
jącą opowieść o najzgubniejszym z nałogów.
Afrodyzjak zewnętrzny – medyczną dyser-
tację o wpływie biczyka na fizykę miłości.
Tatuaż przestępcy – wykład o prostackim 
zwyczaju zdobienia ciała szkaradnymi ma-
lunkami.
Tajemnice konfesjonału – lekcję spowiada-
nia z grzechów przeciw szóstemu przykazaniu.
Nimfomanię – dzieło o przyczynach i obja-
wach tej strasznej choroby.
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Piotr Sobolczyk
Gotycyzm – modernistyczny sobowtór 
odmieńca
Książka przedstawia zmarginalizowany problem obecności 
narracji gotyckich w literaturze polskiego modernizmu 
i postmodernizmu oraz związek nienormatywnego pożąda-
nia seksualnego z konwencją gotycką.

Agata Bielik-Robson
Cienie pod czerwoną skałą. Eseje 
o literaturze
Agata Bielik-Robson nie tylko prezentuje swoją koncepcję 
czytania i rozumienia literatury, ale też pokazuje w prakty-
ce, na czym i jedno, i drugie miałoby polegać. A że czytel-
niczką jest zawsze błyskotliwą i wnikliwą, więc też jej 
lekturowa podróż krętymi ścieżkami nowoczesnej literatu-
ry i filozofii okazuje się frapującą przygodą intelektualną 
(Ryszard Nycz).

„lektura każdego ze szkiców Bielik-Robson wymaga 
wysiłku, ale ten wysiłek za każdym razem się opłaca”.

Dziennik Gazeta Prawna

Julia Kristeva
Semeiotike. Prace z zakresu semanalizy
Klasyczny manifest na rzecz przebudowy semiologii, która 
w tradycyjnej, zaprojektowanej przez Ferdinanda de Saus-
sure’a postaci spełniła już swoje zadanie.

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.

Piotr Seweryn Rosół
Genet Gombrowicza. Historia miłosna
Genet Gombrowicza to inny Gombrowicz, taki, jakiego 
dotąd 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.

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

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

Mira Marcinów
Historia polskiego szaleństwa. 
Tom 1: Słońce wśród czarnego nieba. 
Studium melancholii
Pierwsza część tryptyku poświęconego niezbadanym dotąd 
dziejom polskiej psychiatrii i psychopatologii, dotykająca 
problemu melancholii.

Bożena Kudrycka
Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda 
Bertolucciego
Pierwszy w polskim filmoznawstwie monograficzny zarys 
twórczości jednego z najwybitniejszych twórców współczes-
nego kina, podkreslający zwłaszcza jego inspiracje literac-
kiei plastyczne.

Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje 
literatury francuskiej
Pod redakcją Patrycji Włodek i Alicji Helman
Sięganie po inspiracje literackie było naturalną strategią 
twórców już od początków kina. Książka niniejsza jest 
wynikiem niesłabnącego zainteresowania filmoznawców 
niebezpiecznymi związkami literatury i filmu.

Wkrótce także:
Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty. 
Adaptacje literatury australijskiej
Pod redakcją Alicji Helman i Martyny Olszowskiej
trzecia – po skandynawskiej i francuskiej – odsłona serii 
prezentującej filmowe adaptacje literatur narodowych.

Terytoria Kina
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Na temat alkoholu, a także związków alkoholu z litera-
turą, powstało więcej książek, niż Jerofiejew oddał 
w swoim życiu butelek zwrotnych. Almanach niniejszy 
jest dziełem człowieka, który lubi czytać oraz nie stro-
ni od alkoholu i który postanowił połączyć swoje za-
interesowania, aby stworzyć kompendium wiedzy na 
temat pijackiej literatury.
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Alek tarkowski, Mirosław Filiciak
Dwa Zero. Alfabet nowej kultury i inne 
teksty
Jak technologie ery internetu zmieniają współczesną kulturę? 
Dwaj badacze mediów przyglądają się czasom, w których 
stare kategorie przestały pasować do wyłaniających się zja-
wisk. Dwa zero to wciągający przewodnik po nowej rzeczywis-
tości, w której real miesza się z wirtualem, cyfrowe z analo-
gowym, a twórcy muszą na nowo ułożyć się z odbiorcami.

Maria Poprzęcka
Na oko
Sprawcą tych tekstów jest oko. A raczej para oczu. Oczu 
ciekawych wszystkiego, patrzących na świat zachłannie. 
Które ciągnie daleki świat, ale i własny śmietnik. Kocha-
jących sztukę, ale odpornych na muzealne zbiegowiska 
arcydzieł. Łasych na absurdy, ale też czułych na krzywdę 
i fałsz. A nade wszystko pewnych, że „świat jest tak piękny, 
że aż zatyka”.

Wkrótce w serii wydawanej wspólnie z magazynem dwu-
tygodnik.com ukaże się tom rozmów Adama Pluszki 
z wybitnymi polskimi tłumaczami.
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Adam Czartkowski
Gdańsk przed burzą 1931–1939. 
Korespondencja z Gdańska dla „Kuriera 
Warszawskiego”
Adam Czartkowski, aktywny działacz Polonii gdańskiej, 
jako tajny korespondent „Kuriera Warszawskiego” w latach 
1931–1939 publikował liczne artykuły, w których opisywał 
rosnące wpływy hitlerowców na terenie Gdańska, ich poli-
tykę wobec Polaków i Żydów oraz lokalne konflikty nie-
uchronnie prowadzące do wybuchu ii wojny światowej.

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
Dzieło Kazimierza Macura. Z historii 
konserwacji i odbudowy zabytków
w latach 1936–2000
Opowieść o życiu i twórczości Kazimierza Macura, jednej 
z najważniejszych postaci związanych z odbudową Gdańska 
po ii wojnie światowej.

Gdańsk. Historia 

i Współczesność
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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.

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.

Europejski Poeta Wolności 2016
Nagroda literacka Europejski Poeta Wolności wyróżnia 
zjawiska poetyckie o wybitnych wartościach artystycznych, 
podejmujące temat wolności. W czwartej edycji nagrody 
wzięli udział poeci z Danii, Macedonii, Portugalii, Rosji, 
Rumunii, Węgier i włoskojęzycznej Szwajcarii. laureatką 
została Ana Blandiana, autorka tomu Moja ojczyzna A4, 
przetłumaczonego przez Joannę Kornaś-Wawras.

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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wydawnictwo słowo/obraz terytoria

80-246 Gdańsk

ul. Pniewskiego 4/1

tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)

tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)

fax: (58) 520 80 63

e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl

redakcja@terytoria.com.pl

 handel@terytoria.com.pl

Szczegółowe informacje na temat książek 

wydawnictwa, terminów ich publikacji, cen oraz 

promocji na stronie internetowej:

www.terytoria.com.pl

szukaj nas także:
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