
słowo/obraz terytoria
wiosna/ lato 2014



	 2a n t r o p o l o g i a  /  h i s t o r i a

Historia ciała
Monumentalne dzieło francuskich historyków, dotyczące tego, w jaki sposób 
ciało staje się przedmiotem historii. Ciało ukazane zostaje we wszelkich moż-
liwych stanach: w cierpieniu, pragnieniu, marzeniu, w relacji do innych ciał, 
a także – jak chciał Foucault – w relacji do samego siebie.

Tom I: Od renesansu do oœwiecenia 
Tom II: Od Rewolucji do I wojny œwiatowej 
Tom III: Różne spojrzenia. Wiek XX 

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. Pu-
pilla to bowiem figu ra inicjacji, patronująca odbieraniu 
niewinności – intelektualnej, erotycznej, metafizycznej.

olga Kubińska
Przybyłem tu, by umrzeć. Narracje 
z placów straceń
Monografia poświęcona relacjom z egzekucji opublikowa-
nym w anglii w XVi i XVii wieku. W relacjach tych cho-
dziło nie tyle o to, co władza czyniła z ciałem skazańca, ile 
raczej – co skazaniec czynił z ostatnimi chwilami swojego 
życia i w jaki sposób korzystał z przysługującego mu prawa 
głosu, by „napisać siebie”.

anna Filipowicz
Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji
analiza motywu mięsności, którego literackie realizacje 
sprzyjały namysłowi nad najbardziej horrendalnym z wy-
miarów ludzkiego ciała, demaskacji humanistycznego pa-
radygmatu oraz refleksji nad najistotniejszymi problemami 
ponowoczesności. 

piotr szarota
Wiedeń 2013
próba rekonstrukcji świata, który odszedł bezpowrotnie 
wraz z wybuchem i wojny światowej, a jednocześnie wypra-
wa do źródeł nowoczesności.

„hitler, stalin, trocki, Einstein, Freud, Kafka, Musil, 
Klimt… Kręcili się wokół kilku kawiarni, dyskutowali, 
kłócili, wzajemnie inspirowali, romansowali – a w efek-
cie stworzyli nowy styl Europy, który przetrwał kata-
klizm wojny i miał wpływ na cały XX wiek. Bardzo 
interesujące”.

Newsweek
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Cesare lombroso
Tatuaż przestępcy
Ci, którzy posiadają mnóstwo zboczeń, tym się różnią od 
człowieka uczciwego i prawego, że ozdabiają swe ciała 
przeróżnymi szkaradnymi malunkami. oszuści, złodzieje, 
próżniacy, zabójcy, pederaści i prostytutki traktują tatuaże 
jak spis swoich przeszłych występków oraz zapowiedź 
zbrodni zamierzonych.

François-amédée doppet
Afrodyzjak zewnętrzny
Medyczna dysertacja o wpływie biczyka na fizykę miłości. 
dla oziębłych i znudzonych.

Jacques-louis doussin-dubreuil
Niebezpieczeństwa onanizmu
Zatrważająca opowieść o najzgubniejszym z nałogów. Ku 
przestrodze!

pierre-thomas-nicolas hurtaut
Sztuka pierdzenia
sensacyjny traktat naukowy z XViii wieku. dlaczego to 
robisz i czy prawidłowo?

„na pierwszy rzut oka sprawa brzydko pachnie, jednak 
lektura cudnego przekładu Krzysztofa rutkowskiego 
łagodzi wszystkie niedogodności tematu”.

Playboy

Zbigniew Mikołejko

we władzy wisielca 

Tom i: Z dziejów cywilizacji Zachodu
Książka śledzi dojmującą wszechobecność wisielca w różnych warstwach kultury i du-
chowości, 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 nowoczesnej wojny, o szaleństwie linczowania w Stanach 
Zjednoczonych, a także o wisielcu jako bohaterze popkultury.
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tomasz szerszeń
Marginesy etnologii i sztuki: „Documents” 
(1929–1930) 
pierwsza w polsce monografia poświęcona związkom między 
antropologią kultury/etnografią a sztuką awangardową 
we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym.

thierry savatier
Początek świata. Historia pewnego 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.

Joanna pollakówna
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.

Kapsyda Kobro
Mao Star. Instynktowne zanikanie 
w przestrzeni
Fascynujące świadectwo życia Małgorzaty starowieyskiej, 
zapomnianej polskiej artystki z końca XX wieku.

anna żakiewicz
Młodość chłopczyka
Źródeł dojrzałej twórczości malarskiej Witkacego należy 
szukać w jego młodości. niniejsza książka jest biografią 
artystyczną opowiedzianą poprzez analizę jego wczesnych 
prac.

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…

hans Belting
Faces
Esej poświęcony ludzkiej twarzy, autorstwa jednego z naj-
wybitniejszych współczesnych historyków sztuki. twarz jako 
„dokument osoby” staje się w jego ujęciu najważniejszym 
elementem kulturowych, medialnych, artystycznych i pro-
pagandowych zabiegów.

Charles Baudelaire
Listy. Biedna Belgia! Teatr
poza wyborem listów poety tom zawiera materiały do zamie-
rzonego pamfletu Biedna Belgia! oraz plany czterech 
utworów teatralnych.

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.

„nerval dziadkiem hipsterów? dlaczego nie”.
Tygodnik Powszechny

Eseje o Sztuce

Klasyka
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agnieszka taborska
Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
pomysłowa analiza surrealizmu na przykładzie sztuk pla-
stycznych, kina, fotografii i literatury.

agnieszka taborska
Niedokończone życie Phoebe Hicks
apokryficzna opowieść o amerykańskim medium, które 
spirytystyczną karierę zawdzięcza zdjęciu wścibskiego 
fotografa.

gustav rené hocke
Świat jako labirynt. Maniera i mania 
w literaturze
Książka opisująca zjawisko manieryzmu w sztuce i litera-
turze od epoki renesansu aż po współczesność.

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 obser-
wator nasłuchuje głosów, które już spoza rzeczywistości 
umieją objawić rzeczy ostateczne” (François Bondy).

piotr Zaczkowski
Szkoła złudzeń
osobisty dziennik piotra Zaczkowskiego, a jednocześnie 
utwór o wyrafinowanej strukturze: połączenie prywatnego 
dokumentu z literacko zakrojoną autobiografią.

ingmar Villqist
Oddychaj ze mną
„W teatrze Villqista, jak w każdym dobrym teatrze egzy-
stencji, zgroza istnienia odsłania się nie w działaniu, lecz 
słowo po słowie, kwestia po kwestii. Czytamy, słuchamy, 
patrzymy w niemym przerażeniu, jak przed nami rozwija 
się kolejny spektakl codziennej przemocy” (stanisław 
rosiek).

Jussi adler olsen 
Wybawienie
do departamentu Q trafia butelka z ledwo czytelnym listem, 
napisanym ludzką krwią. Carl Mørck i jego asystent assad 
odkrywają, że to prawdopodobnie ostatni znak życia dwóch 
chłopców, którzy wiele lat temu zostali uprowadzeni. trze-
ci tom bestsellerowej serii kryminałów o departamencie Q, 
stworzonej przez duńskiego mistrza nordic noir.

Jerzy limon
Młot na poetów
historia powieściowa osadzona na sensacyjnych wydarze-
niach z XVii wieku, związanych z osobami króla Jakuba i 
stuarta oraz jego trzech adwersarzy z polski, którzy piórem 
odważyli się obrazić Majestat.

anna Martuszewska 
Architektonika literackiego romansu
Któż jak nie anna Martuszewska mógłby napisać książkę 
na temat literackiego romansu (od literatury starożytnej aż 
po współczesne harlekiny).

Octavo Biblioteka Mnemosyne

Departament Q

Studia Literackie 

i Artystyczne
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søren Kierkegaard
Albo-albo
pierwszy polski przekład fundamentalnego dzieła Kierke-
gaarda dokonany bezpośrednio z języka duńskiego.

Cezary Wodziński
Esseje pierwsze
Zbiór esejów dotyczących „spraw pierwszych”, a więc fun-
damentalnych nie tylko z punktu widzenia filozofa, ale 
również każdego myślącego człowieka.

Krzysztof pomian
Porządek czasu
Wydarzenie, cykl, struktura – to fundamentalne sposoby 
porządkowania czasu, które też mają swoją historię. autor 
stara się ją uchwycić w powiązaniu z konkretną historią 
pomiaru czasu i z abstrakcyjną refleksją nad jego naturą.

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

gérard genette
Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia
palimpsesty to utwory wywiedzione z jakiegoś utworu wcześ-
niejszego, hiperteksty, literatura, którą pisze się, czytając. 
Książka genette’a to próba zbadania tego obszaru.

„To, że nawet w najmroczniejszych czasach mamy prawo 
oczekiwać światła i że może ono pochodzić nie tyle z teorii i idei, 
ile raczej z drżących, niepewnych, często słabych płomieni, jakie 
niektórzy ludzie w swoim życiu i pracy są w stanie wzniecić nie-
zależnie od okoliczności i oświetlać nimi przestrzeń czasu, jaki 
został im dany na ziemi – to właśnie przekonanie stanowi nieuję-
te w słowa tło niniejszych portretów” (Hannah Arendt).

ArendT
Ludzie w mrocznych czasach

Historia

Klasyka Światowej

Humanistyki
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Schulz/Forum 3
głównym bohaterem trzeciego zeszytu „schulz/Forum” jest 
Jerzy Ficowski – najwybitniejszy dotąd badacz i znawca 
twórczości drohobyckiego pisarza. W gronie autorów między 
innymi: Jerzy Jarzębski, paweł dybel, ariko Kato, stanisław 
rosiek i Jerzy Kandziora.

Jacques donguy
Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa 
(1953–2007)
autor śledzi przemiany sprawiające, że medium poezji nie 
jest już wyłącznie druk, lecz również kasety magnetofonowe, 
taśmy wideo czy komputery.

stanisław rosiek
Mickiewicz (po śmierci)
Książka rekonstruująca to, co przydarzyło się Mickiewiczo-
wi w pierwszych tygodniach po śmierci, a także wytyczają-
ca interpretacyjny horyzont tych zdarzeń.

iwona smolka, żaneta nalewajk
Rytm twórczego życia
Zapis spotkań z wybitnymi polskimi powieściopisarzami, 
poetami, dramaturgami, eseistami i tłumaczami, prowadzo-
nych przez pisarkę i dziennikarkę radiową iwonę smolkę.

Wojciech Kubiński
Obrazowanie a komunikacja. Gramatyka 
kognitywna wobec analizy dyskursu
Monografia dotycząca badań nad problemami dyskursu 
w świetle językoznawstwa kognitywnego.

Mirosław przylipiak
Kino bezpośrednie 1963–1970
Tom II: Czas autorów
Tom III: Między obserwacją a ideologią
Kolejne części trylogii poświęconej direct cinema – jedne-
mu z najważniejszych zjawisk w światowym filmie doku-
mentalnym.

tomasz torbus
Zamki konwentualne w państwie zakonu 
krzyżackiego w Prusach
pierwsza w polskim piśmiennictwie monografia poświęco-
na krzyżackim zamkom-klasztorom na pomorzu.

Świadectwa

Terytoria Kina
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adam Czech
Ordynaci i trędowaci. Społeczne role 
instrumentów muzycznych
Co mają wspólnego fortepian i maszyna do szycia? Co łączy 
mandolinę z walką na noże? pierwsza w polsce próba 
spojrzenia na instrumenty muzyczne z perspektywy socjo-
logicznej.

Kalina Zabuska
Szekspirowska dekada Daniela 
Chodowieckiego
Książka ukazuje grafiki daniela Chodowieckiego inspiro-
wane sztukami Williama shakespeare’a, ze zbiorów Muzeum 
narodowego w gdańsku.

Manfred Welti
Pożegnanie z Giovannim Bernardinem 
Bonifaciem, markizem d’Oria 
(1517–1597)
Książka sumująca badania szwajcarskiego uczonego Man-
freda Weltiego, który od lat prowadzi studia nad życiem 
i dokonaniami fundatora Biblioteki gdańskiej.

piotr perkowski
Gdańsk – miasto od nowa
Książka poświęcona problemom życia codziennego gdańsz-
czan w latach 1945–1970.

„gdańsk ma szczęście do swoich opisywaczy, odkryw-
ców, rekonstruktorów i dekonstruktorów. perkowski, 
historyk młodego pokolenia, napisał rzecz arcyciekawą. 
Jest to książka piękna, bogato ilustrowana i ze wszech 
miar warta lektury”.

Uważam Rze

Jacek Friedrich
Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku 
w latach 1945–1960
omówienie jednego z najważniejszych epizodów w dziejach 
polskiej kultury architektonicznej XX wieku – odbudowy 
głównego Miasta w gdańsku po zniszczeniach ii wojny 
światowej.

Anna Pelka

Z [politycznym] fasonem 
Moda młodzieżowa w PRL i NRD

Václav Havel powiedział kiedyś, że w kraju totalitarnym polityką jest właści-

wie wszystko, nawet koncert rockowy. Polityczna była również moda, szcze-

gólnie młodzieżowa, przybyła do krajów socjalistycznych z Zachodu. Władze ko-

munistyczne starały się z nią walczyć albo proponowały dla niej socjalistyczną 

alternatywę. Wszystko bez skutku. Młodzież zafascynowana muzyką, zachowa-

niem i ubiorem zachodnich rówieśników naśladowała ich styl. Nie inaczej było 

w NRD i w PRL. Okazuje się, że w tym najbardziej indywidualnym zjawisku, ja-

kim jest ubiór, odzwierciedlał się polityczny dyskurs obu krajów, ich tradycja, 

mentalność, a nawet stosunek do własnej historii.
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