Wydawnictwo s³owo/obraz terytoria powsta³o
jesieni¹ 1995 roku. Publikuje ksi¹¿ki z dziedziny
literatury piêknej, historii literatury, eseistyki, krytyki
literackiej, filozofii, sztuki, nauk spo³ecznych.
Serie wydawnicze:
Pasa¿e, Opowieœci o mitycznych miejscach,
Ma³e Pasa¿e, Rzeczy Literackie, Wiek Mêski,
Terytoria Skandynawii, Próby, Pisarze,
Studia Literackie i Artystyczne,
Tematy Teoretycznoliterackie, Wiek XIX,
Historie, Artyœci, Terytoria Teatru, Theatroteka,
Terytoria Kina, Biblioteka Mnemosyne,
Rzeczy Artystyczne, Archiwum WyobraŸni,
Eseje o Sztuce, Przygody Cia³a,
Klasyka Œwiatowej Humanistyki, Idee,
Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii, Snerg,
Biblioteka Gdañska, Portrety Kobiet, Œwiadectwa,
Terytoria Poezji, Terytoria dla Dzieci, Wodziñski,
Troll, Studia i Szkice Literackie, Miêdzy Tekstami,
Biblioteka „Miêdzy Tekstami”, Linie ¯ycia

polecamy

polecamy

Georges Bataille
Erotyzm

Pascal Quignard
Noc seksualna

Erotyzm to doœwiadczenie graniczne, sprzeciw wobec
œwiata opartego na etosie pracy, wystêpek oraz droga
do przekroczenia spo³ecznych i kulturowych ograniczeñ.
Wiêcej na stronie 46

Dlaczego scena kopulacji budzi tak wielkie zainteresowanie i przera¿enie, a jednoczeœnie staje siê natchnieniem dla najwiêkszych artystów pióra, pêdzla i d³uta?
Wiêcej na stronie 47

Maria Janion
Wampir. Biografia symboliczna

Krzysztof Kornacki
„Popió³ i diament” – piêædziesi¹t lat filmu

Wampir powraca. Wznowienie bestsellerowej ksi¹¿ki
Marii Janion.
Wiêcej na stronie 25

Fascynuj¹ca podró¿ po dziele, które od pó³ wieku stanowi klucz do zrozumienia polskiej sztuki filmowej.
Wiêcej na stronie 38

Charles Baudelaire
Paryski splin

Helmut Newton
Autobiografia
Seks, kariera, skandale towarzyskie, moda i polityka,
ale nade wszystko sztuka – takimi drogami biegnie ¿ycie
fotografa, który zrewolucjonizowa³ spojrzenie na cia³o
kobiety.
Wiêcej na stronie 63

Bogato ilustrowane rycinami z epoki, bibliofilskie wydanie jednej z najwa¿niejszych ksi¹¿ek epoki modernizmu.
Wiêcej na stronie 14
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Pasaże

Krzysztof Rutkowski
Paryskie pasaże
„Pasaże: budowle, galerie, którym brak strony zewnętrznej. Jak snom” – pisał Walter Benjamin. Pasaż jest formą
paryskiej architektury, typową dla drugiej połowy XIX
wieku. Symbolizuje pewien świat: stanowi jedynie przejście,
przestrzeń dostrzeganą w nieskończonym ruchu, pełną
przyciągających oko przedmiotów. Dla Rutkowskiego pasaż
staje się nową formą literacką, równie pojemną jak powieść,
dzięki której możliwe jest przechodzenie od świata faktów
historycznych do aury mitycznego miasta. W pisanych
z pasją tekstach aktualność jest częścią przeszłości, fantazja
– elementem refleksji. I vice versa.
Wydanie czwarte. ISBN: 987-83-7453-844-2, 264 strony, 145×210,
ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 44 zł

Krzysztof Rutkowski
Requiem dla moich ulic
Krzysztof Rutkowski oprowadza czytelnika po ulicach, zaułkach i kawiarniach Paryża, odkrywając ich tajemnice i znaczenia. W wędrówce tej towarzyszą nam m.in. Robespierre
i Ludwik XVI, czyli osoby, które miały istotny wpływ na
obraz stolicy Francji. Autor oprowadza nas jednak nie tylko
po realnym Paryżu, ale także po literackich wspomnieniach
tego miasta, spisanych przez Diderota, Balzaca, Baudelaire’a czy Waltera Benjamina.
ISBN: 978-83-7453-864-0, 108 stron, 145×210, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 29 zł

„Gdzież zniknęło tyle pięknych rzeczy?” – zapytał mnie
pewnego razu Balzac. „W otchłani” – odrzekłem.
Gérard de Nerval

Krzysztof Rutkowski
Ostatni pasaż. Przepowieść o życiu byle-jakim
Diagnoza współczesnej kultury uwolnionej od kłopotów
myślenia, a zarazem protest przeciwko bylejakości współczesnego życia, które coraz częściej irytuje postepującą
infantylizacją, utratą tradycji, poczuciem bezsensu, wiedzą
wypierającą mądrość.
ISBN: 978-83-7453-678-0, 456 stron, 145×210, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

cena 49 zł
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Ladislav Klima
Jak będzie po śmierci i inne opowiadania
przełożył Leszek Engelking
Siedem opowiadań czeskiego pisarza i filozofa, inspirowana myslą Schopenhauera i Nietzchego, tworzy osobliwy
splot tajemniczości, groteski, czarnego humoru i niekiedy
szokującej tematyki.
ISBN: 83-88560-46-8, 148 stron, 120×165, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 29 zł

Rainer Maria Rilke
Król Bohusch
przełożył Jarosław Ziółkowski
Wczesny utwór Rilkego, dotąd niepublikowany w Polsce.
Dekadenckie dyskusje i polityczne spory tworzą tło dla
historii tytułowego Bohuscha, garbatego karła, który marząc
o sławie i szacunku otoczenia, wplątuje się w polityczny
spisek. Dziś warstwa historyczna utworu wydaje się już mniej
istotna, a Króla Bohuscha czytać można raczej jako mroczną
opowieść, niemal baśń, w której pierwszym światłem lśnią
zapierające dech epizody.
ISBN: 83-88560-00-X, 112 stron, 120×165, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 27 zł

Hermann Burger
Diabelli i inne pisma do dyrekcji
przełożył Jacek St. Buras
Tragikomicznymi bohaterami opowiadań Hermanna Burgera
z 1979 roku są przedstawiciele niecodziennych profesji: pomocnik orkiestry, prestidigitator, nocny portier, ekscentryczny tanatozof. Każdy z nich jest opętany własną wizją świata
i zarazem świadomy niemożności jej urzeczywistnienia.
ISBN: 83-7453-667-5, 224 strony, 120×165, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 29 zł

Krzysztof Rudowski
Punkt obserwacyjny
Bohaterem najnowszej powieści Krzysztofa Rudowskiego
jest współczesne miasto i uwięziony w nim człowiek, który
szuka drogi wyjścia z wrogiego labiryntu ulic.
ISBN: 978-83-7453-884-8, 126 stron, 143×202, oprawa miękka
listopad 2008

Biblioteka Mnemosyne

Konstanty A. Jeleński
Chwile oderwane
Wybór esejów i artykułów ważnej postaci powojennej
polskiej emigracji, tłumacza i eseisty, wieloletniego współpracownika paryskiej „Kultury”, przyjaciela Czapskiego,
Miłosza i Gombrowicza. Zamieszczone w tomie szkice
przedstawiają szeroki wachlarz zainteresowań Jeleńskiego, zarówno literackich, artystycznych, jak i związanych
z polityką, bieżącymi wydarzeniami czy życiem kulturalnym, a jednocześnie obrazują ewolucję światopoglądu
przenikliwego świadka epoki – człowieka, którego Witold
Gombrowicz uważał za idealne wcielenie nowoczesnego,
suwerennego Polaka i Europejczyka.
ISBN 987-83-7453-845-9, 638 stron, 165×225, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 74 zł

Hannah Arendt
Walter Benjamin. 1892–1940
przełożył Andrzej Kopacki
Studium poświęcone życiu i twórczości Waltera Benjamina, niemieckiego filozofa, teologa, teoretyka kultury
i eseisty. Książka opisuje fenomen autora Pasaży z różnych
perspektyw interpretacyjnych: od dyskursu teoretyka
polityki, zawartego w pierwszej części eseju, po refleksję
filozoficzną, wypełniającą część trzecią. W wypowiedziach
Arendt słychać ponadto echa poglądów jej najważniejszych
intelektualnych adwersarzy: Adorna i Scholema.
ISBN: 978-83-7453-850-3, 166 stron, 140×220, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 36 zł
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Karol Berger
Teoria sztuki
przełożyła Anna Tenczyńska
Autorska koncepcja teorii sztuki. Uderza w niej przede
wszystkim odważne przekroczenie tradycyjnego pytania
estetyki: czym jest sztuka? – i przejście do pytania niemal
prowokacyjnego: po co nam sztuka?
ISBN: 978-83-7453-849-7, 528 stron, 140×220, oprawa miękka
cena 59 zł

Aleksander Wat
Wiersze śródziemnomorskie. Ciemne świecidło
Tom obejmuje poemat Wiersze śródziemnomorskie oraz utwory Wata z lat 1963–1967, zebrane pod tytułem Ciemne
świecidło. Obie części tomu należą do największych osiągnięć
polskiej poezji XX wieku. Uzupełnieniem książki są posłowie
Jana Zielińskiego i inedita poety, a także reprodukcje jego
rękopisów odszukane w Beinecke Library. Obwolutę tomu
zdobi gwasz Jana Lebensteina dedykowany autorowi.
ISBN: 987-83-7453-871-8, 216 stron, oprawa twarda z obwolutą
grudzień 2008

Zbigniew Fałtynowicz
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
Literacka wyprawa po Suwalszczyźnie śladami Czesława
Miłosza.

Stanisław Rosiek
[nienapisane]

ISBN: 83-7453-671-3, 212 stron, 140×225, ilustracje kolorowe, opra-

Nienapisane? Książki składają się – na ogół – z tego, co
udało się ich autorom napisać (albo zapisać). Czym więc
jest „nienapisane”, które pojawia się w miejscu tytułu?
Słowem, które tytuł udaje? Do pewnego stopnia. Książka
składająca się z fragmentów nienapisanych książek nie może
mieć prawdziwego tytułu. Głównym bohaterem tej książki
jest to, co zostało jedynie wyznaczone, zaprojektowane
przez zamieszczone w niej teksty – co było niegdyś tematem milczenia lub przedmiotem marzeń. Słowo postawione
w miejscu tytułu otwarcie zapowiada zatem, że więcej jest
w tej książce nienapisanego niż napisanego, że pisanie
otwiera coraz większą, rosnącą z każdym słowem i każdym
zdaniem przestrzeń nienapisanego. Ono jest zresztą zawsze
ciekawsze od tego wszystkiego, co znalazło już jakiś wyraz
w słowach.

wa twarda z obwolutą

Świadectwa

cena 48 zł

Bogdan Paczowski
Zobaczyć
Osobisty przewodnik po świecie sztuki, który uczy, jak zadawać pytania architekturze, rzeźbie, malarstwu i poezji.
ISBN: 83-7453-700-0, 464 strony, 140×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka z obwolutą

cena 37 zł

Georges-Arthur Goldschmidt
Odosobnienie
przełożyła Sława Lisiecka
Wstrząsające autobiograficzne opowiadanie o dojrzewaniu
z piętnem inności. Historia żydowskiego chłopca, który
przeczekuje wojnę i holocaust w katolickiej szkole.
ISBN: 83-7453-658-6, 96 stron, 160×238, oprawa miękka cena 27 zł

ISBN: 978-83-7453-880-0, 312 strony, 160×238, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 39 zł
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Edward Kossoy
Na marginesie…
Wnikliwy obraz wieku widziany oczyma Polaka – obywatela świata. Książka nominowana do Nagrody Literackiej
Nike.
ISBN: 978-83-7453-832-9, 464 strony, 160×238, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 36 zł

Mieczysław Abramowicz
Każdy przyniósł, co miał najlepszego
Zbiór opowiadań opisujących losy gdańskich Żydów na tle
tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike.

Krzysztof Lipowski
Miód i wosk

ISBN: 83-7453-693-4, 400 stron, 143×205, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

Akcja książki rozgrywa się w małym nadmorskim miasteczku. Sielankowe życie wielonarodowościowej rodziny
zakłóca wybuch II wojny światowej. Dwaj Polacy – bracia,
siedząc przy łóżku umierającego ojca, w miarę rozwoju
tragicznych wydarzeń ujawniają swoje polskie bądź niemieckie sympatie. Niemiec – student teologii, wyrusza
na front i musi skonfrontować okrucieństwo i bezsens
wojny z wizją Boga wyniesioną z dzieł teologów i filozofów.
Wreszcie jego siostra, opętana nazistowską ideologią, po
upadku III Rzeczy musi się zmagać z nową rzeczywistością
w Berlinie Zachodnim.
ISBN: 978-83-7453-750-6, 144 strony, 143×205, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 25 zł

Ludwik Janion
Zwijanie świata
Książka o ludzkich losach, o wielkości i znikomości istnienia, o powtarzaniu się cyklu życia i śmierci, a także o miłości
i niespełnieniu. Podlasie i Mazury zostały w niej ukazane
jako miejsce magiczne, uwikłane w historię i porzucone.

cena 36 zł

Paweł Zbierski
Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim
Biografia gdańskiego pisarza i polityka, uczestnika kampanii wrześniowej, bohatera spod Narviku, a później pierwszego rzecznika „Solidarności”.
ISBN: 83-89405-14-8, 306 stron, 167×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

Wiek Męski

cena 49 zł

Aleksander Jurewicz
Popiół i wiatr
Melancholijny pamiętnik utworzony ze wspomnień, opowieści, wierszy oraz wypisków z „Osobistego Elementarza”.
Autor podejmuje trud wędrówki po labiryncie pamięci i literatury, wiedząc, co czeka u jego wyjścia. Na końcu drogi jest
samotność, przed którą ratuje jeszcze alkohol, oraz śmierć,
która kładzie kres wszystkiemu. Książka nominowana do
Nagrody Literackiej Nike.
ISBN: 83-7453-620-9, 180 stron, 135×204, oprawa twarda z obwolutą

ISBN: 978-83-7453-749-0, 176 stron, 143×205, oprawa miękka

cena 29 zł

cena 26 zł

Krzysztof Nazar
Laska pana Oramusa

Barbara Szczepuła
Dziadek w Wehrmachcie
Historie Polaków siłą wcielonych do Wehrmachtu opowiedziane przez znaną gdańską reportażystkę.

Debiut prozatorski Krzysztofa Nazara, reżysera teatralnego
i telewizyjnego. Opowieść o dzieciństwie, inicjacji seksualnej, samotności.

ISBN: 978-83-7453-709-4, 157 stron, 143×205, ilustracje czarno-

ISBN: 83-89405-33-4, 217 stron, 135×204, oprawa twarda z obwolutą

-białe, oprawa miękka

cena 25 zł

cena 39 zł

12

CZĘŚĆ 1

Próby

Morza polskich poetów

Wojciech Owczarski
Miejsca wspólne, miejsca własne

opracował Zbigniew Jankowski
Pod znakiem morza spotykają się w tej książce poeci różnych
pokoleń, artystycznych orientacji i światopogląów. Różne
też, często przeciwstawne, są ich postawy wobec morza
i „poetyckiej morskości”. Bo też zasadniczym założeniem
tej antologii jest stwierdzenie, że poeta nie pisze na temat
morza, ale morzem na temat siebie i swojego świata.

Książka opisuje wzajemne relacje twórczości Brunona
Schulza, Bolesława Leśmiana i Tadeusza Kantora, skupiając
się zwłaszcza na wyobraźni tych trzecg artystów.
ISBN: 83-7453-718-3, 400 stron, 140×225, oprawa miękka
cena 34 zł

Marek Zaleski
Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości
w polskiej literaturze współczesnej

ISBN: 978-83-7453-739-1

przełożyła Małgorzata Łukasiewicz
Nowy przekład jednego z najważniejszych dzieł Nietzschego,
opracowany na podstawie krytycznego wydania Giorgia Colliego. Jak w warunkach rozpadu porządku metafizycznego
żyć w sposób wolny i suwerenny? Jak sprostać degradującym
wyzwaniom ducha czasu? Jak doświadczyć radosnej wiedzy
– la gaya scienza – pozwalającej ocalić pełnię życia?

ISBN: 83-84405-97-0, 341 stron, 140×225, oprawa miękka
cena 29,50 zł

Peter Cornell
Drogi do raju. Przypisy do zaginionego rękopisu

ISBN: 978-83-7453-824-4, 336 stron, 162×215, oprawa twarda cena 59 zł

przełożył Andrzej Chojecki
Literacka mistyfikacja zapraszająca do postmodernistycznej wędrówki, przez labirynt literatury, sztuki, wiedzy
w poszukiwaniu dróg do raju, czymkolwiek i gdziekolwiek
on jest.

Franz Overbeck
Nietzsche. Zapiski przyjaciela
przełożył Tadeusz Zatorski
Gdy w 1870 roku teolog Franz Overbeck przybywa do Bazylei, wynajmuje mieszkanie w kamienicy, w której mieszka
Friedrich Nietzsche. To początek ich długoletniej przyjaźni. Zapiski o Nietzschem to ciekawe źródło do biografii
niemieckiego filozofa, wyszły bowiem spod ręki nie tylko
bliskiego przyjaciela, ale i uważnego obserwatora, który
dziś odkrywany jest jako jeden z bardziej przenikliwych
myślicieli swojej epoki.

ISBN: 83-89405-35-0, 124 strony, 140×225, oprawa miękka
cena 39 zł

Bruno Jasieński
Utwory poetyckie
Bruno Jasieński był bez wątpienia jednym z najoryginalniejszych poetów polskich wieku XX, a zarazem nieprzeniknioną osobowością twórczą; mistrzem autokreacji, który
swoją prawdziwa naturę ukrywał za licznymi maskami
– dandysa, futurysty, rewolucjonisty. Książka jest zbiorem
wszystkich utworów poetyckich Jasieńskiego pisanych
w języku polskim. Biorąc pod uwagę to, jak niewiele istnieje świadectw na temat życia i śmierci poety, pozostają
nam jedynie jego wiersze, w których spoza awangardowych
prowokacji i najróżniejszych wcieleń przenika sylwetka
wrażliwego i konsekwentnego artysty.
ISBN: 978-83-7453-708-7, 534 strony, 155×240, oprawa twarda z obwolutą i pudełkiem

cena 75 zł

luty 2009

Fryderyk Nietzsche
Radosna wiedza

Analiza rozmaitych wersji literackiego powrotu do przeszłości: nostalgii, wspomnienia, autobiografii, mitologizacji
czy autokreacji.

Terytoria Poezji
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Klasyka

ISBN: 978-83-7453-847-3, 76 stron, 124×198, oprawa miękka
cena 18 zł

Charles Baudelaire
Sztuczne raje
przełożył Ryszard Engelking
Trzeci tom Pism Baudelaire’a zawiera bogaty wybór jego
prozy artystycznej: Sztuczne raje, Paryski splin, Pannę
Fanfarlo i kilkanaście krótszych utworów. Całość uzupełniają obszerne komentarze Claude’a Pichois – najbardziej
renomowanego znawcy twórczości francuskiego poety.
ISBN: 978-83-7453-885-5

luty 2009
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Charles Baudelaire
Paryski splin
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Gustave Flaubert
Pani Bovary

przełożył Ryszard Engelking

przełożył Ryszard Engelking
Nowy przekład jednej z najważniejszych powieści XIX
wieku, będącej kamieniem milowym europejskiej prozy
realistycznej.

Bogato ilustrowane rycinami

ISBN: 83-7453-686-1, 364 strony, 162×215, oprawa twarda z obwolutą

z epoki wydanie jednego

cena 49 zł

z najważniejszych utworów
francuskiego poety.
W Paryskim splinie
Baudelaire, kontynuując
rozpoczęte w Kwiatach zła

Francesco Petrarca
Drobne wiersze włoskie
Pierwsze pełne wydanie zbioru włoskich poezji Petrarki
w polskim przekładzie.
ISBN 83-7453-720-5, 900 stron, 162×215, oprawa twarda z obwolutą
cena 79 zł

poszukiwania granic języka
poetyckiego, tworzy coś, co
można bez wahania nazwać
nowoczesną poezją.
Jednocześnie jawi się jako
najwybitniejszy twórca
poematu

Eugène Delacroix
Dzienniki
przełożyły Julia Hartwig i Joanna Guze
Zbiór notatek i komentarzy wybitnego francuskiego malarza.
Na Dzienniki składają się nie tylko informacje o inspiracjach
i warsztacie artysty, lecz także relacje z życia codziennego
oraz intymne wyznania.
Tom I: 1822–1853. ISBN: 83-89405-46-6, 544 strony, 162×215, opra-

prozą

wa twarda z obwolutą

ówczesnej

cena 65 zł

Tom II: 1854–1863. ISBN: 978-83-7453-724-7, 600 stron, 162×215,
oprawa twarda z obwolutą

Europy.
Całość

cena 65 zł

Georg Christoph Lichtenberg
Pochwała wątpienia

uzupełniają
komentarze
tłumacza,
obejmujące fakty z życia
poety, dzieje powstania

przełożył Tadeusz Zatorski
Bruliony wydane we fragmentach wkrótce po śmierci
Lichtenberga to ogromny zbiór luźnych zapisków, notatek
z lektur, szkiców do planowanych i zazwyczaj nigdy nieukończonych dzieł.

tekstów

ISBN: 83-7453-601-2, 496 stron, 162×215, oprawa twarda z obwolutą

i szczegóły z życia

cena 58 zł

literackiego epoki.
ISBN: 978-83-7453-365-7,
284 strony, 140×179,
ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda
cena 49 zł

Bruno Schulz
Księga listów
Jest to zaledwie nikły szczątek niezmiernie obfitych zbiorów
epistolograficznych, które bezpowrotnie zaginęły, a które
Schulz pieczołowicie przez całe lata segregował i gromadził.
Zachowana resztka nie daje o tej kolekcji wyobrażenia,
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ale przez sam fakt przetrwania jest szczególnie cenna
jako niemal symboliczny ślad po masowej egzekucji ludzi
i pamiątek po nich.
Wydanie trzecie. ISBN: 978-83-7453-741-4, 376 stron, 162×215,
oprawa twarda z obwolutą

Klasyka Światowej
Humanistyki

cena 69 zł

Jean-Pierre Richard
Poezja i głębia
przełożył Tomasz Swoboda
„Wiemy dziś, że wszelka świadomość jest świadomością
czegoś, że człowiek nie jest już naturą, wyspą, więzieniem,
esencją. Wiemy, że określa się poprzez swoje kontakty, poprzez sposób, w jaki pojmuje świat i samego siebie względem
świata, poprzez styl relacji wiążącej go z przedmiotami,
innymi ludźmi i samym sobą. […] W kontakcie z pięknym wersem, z udaną frazą, obrazem, epitetem czy nawet
intonacją, rytmem albo ciszą każdy wielki pisarz odkrywa
i tworzy swą pisarską wielkość i zarazem ludzką prawdę.
Wielka literatura stanowi zatem uprzywilejowaną dziedzinę
szczęśliwej relacji” (Jean-Pierre Richard).
ISBN: 978-83-7453-875-6, 376 stron, 165×235, oprawa twarda z obwolutą

listopad 2008

Maria Janion
Gorączka romantyczna
„Gorączka romantyczna to fantastyka i przeżycie kosmosu,
to tragizm i rewolucja, to frenezja i niepodległość, to przede
wszystkim odkrycie nowej cudowności”. Z Gorączki romantycznej uczyliśmy się wiedzy o romantyzmie jako kulturze
napięć i antagonizmów, sporów i dialogów. To ta książka
pokazywała nam potęgę i słabość romantyzmu, „jego dwuznaczny czar i jednoznaczną mądrość”. I to ta książka dla
wielu czytelników była jedną z doniosłych lekcji obywatelstwa, mądrej polskości i rozumnego człowieczeństwa.

Mario Praz
Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej

przełożył Wojciech Jakiel
Klasyczne dzieło dotyczące powinowactwa sztuk plastycznych i literatury.

przełożył Krzysztof Żaboklicki
„Książka poświęcona jest w zasadniczej mierze rozważaniom nad literaturą romantyczną […] w jednym z najbardziej
charakterystycznych aspektów – w aspekcie wrażliwości
erotycznej. Jest to więc studium o stanach duchowych
i osobliwościach obyczajów, ujęte według określonych typów bohaterów i wątków, które powracają z uporem niczym
mity zrodzone ze wzburzonej krwi. […] Sądzę, że w żadnej
innej epoce literackiej zmysły nie były w sposób bardziej
oczywisty podstawowym tematem dzieł wyobraźni. Lepiej
więc zbadać tę orientację w jej historycznym rozwoju, niż
powtarzać ze słuchu i prawie bez zastanowienia ogólnikowe
obwinienia o zmysłowość i perwersję, którymi krytycy tego
okresu zazwyczaj kwitowali tego rodzaju zainteresowania
twórców” (Mario Praz).

ISBN: 978-83-7453-676-9, 296 stron, 165×235, ilustracje czarno-

ISBN: 978-83-7453-872-5, 514 stron, 165×235, ilustracje czarno-

-białe, oprawa twarda z obwolutą

-białe, oprawa twarda z obwolutą

ISBN: 978-83-7453-754-4, 600 stron, 165×235, oprawa twarda z obwolutą

cena 69 zł

Mario Praz
Mnemosyne

cena 48 zł

luty 2009
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M. H. Abrams
Zwierciadło i lampa

Michel Vovelle
Śmierć w cywilizacji Zachodu

przełożyła Maria Bożenna Fedewicz
Podstawowym tematem książki jest kształtowanie się romantycznej teorii poezji. Wokół przeciwstawienia dwu wyobrażeń poezji – zwierciadła odbijającego wybrane fragmenty
świata oraz lampy oświetlającej i rozjaśniającej rzeczywistość – autor analizuje istotę, funkcję i cele liryki.

przełożył Tomasz Swoboda
Książka Vovelle’a opisuje ewolucję, jakiej ulegała postawa człowieka wobec śmierci. Oprócz bogatego kontekstu
z zakresu historii sztuki, literatury i filozofii, autor sięga
po zdobycze takich nauk, jak demografia, etnografia, statystyka, biologia czy prawo. Filozoficzne refleksje przeplatają
się zatem z wykresami, ikonograficzne analizy ze statystykami śmiertelności. Taka perspektywa, rzadko obierana we
współczesnej humanistyce, pozwala czytelnikowi wyjść poza
ograniczenia kultury wysokiej i dotrzeć także do codziennego doświadczenia śmierci zwykłego człowieka.

ISBN: 83-89405-51-2, 458 stron, 165×235, oprawa twarda z obwolutą
cena 65 zł

Michel Foucault
Słowa i rzeczy
przełożyli Tadeusz Komendant i Anna Tatarkiewicz
Najważniejsza książka Michela Foucaulta i jedna z najważniejszych prac filozoficznych XX wieku. Słowa i rzeczy są
poszukiwaniem pojęć, teorii, ideologii, czyli porządków,
które utorowały drogę naukom humanistycznym.
ISBN: 978-83-7453-746-9, 376 stron, 165×235, oprawa twarda z obwolutą

cena 69 zł

Jerzy W. Borejsza
Sekretarz Adama Mickiewicza
Historie
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Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim był sekretarz
Adama Mickiewicza, postać tajemnicza i budząca wiele
sporów.
ISBN: 83-7453-637-3, 432 strony, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 59 zł

Bronisław Baczko
Jak wyjść z Terroru. Termidor a Rewolucja
przełożył Wiktor Dłuski
Książka wybitnego znawcy epoki Rewolucji Francuskiej,
szukająca odpowiedzi na pytanie: jak wyjść z Terroru, nie
potępiając dokonań Rewolucji.
ISBN: 83-7453-611-X, 400 stron, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 59 zł

Maria Janion, Maria Żmigrodzka
Romantyzm i egzystencja
Próba zakreślenia portretów romantycznych „bohaterów
egzystencji” – melancholików, artystów i szaleńców.
ISBN: 83-89405-83-0, 220 stron, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 49 zł

Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-853-4, 776 stron, 240×170, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 68 zł
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Wilhelm Waiblinger
Życie, poezja i obłąkanie Friedricha Hölderlina
przełożył Tadeusz Zatorski
3 lipca 1822 roku Wilhelm Waiblinger, niemiecki pisarz
i awanturnik, spotkał się z Friedrichem Hölderlinem,
obłąkanym poetą od piętnastu lat mieszkającym samotnie
w wieży. Z fascynacji osobą samotnego geniusza powstało
to krótkie studium duchowego rozkładu, przenikliwy portret egzystencji człowieka nieprzystosowanego do życia
w świecie.
ISBN: 978-83-7453-774-2, 68 stron, 124×198, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 17 zł

George Steiner
Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
przełożyli Ola i Andrzej Kubińscy
Esej będący próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego procesy
myślowe człowieka okrywa melancholia, dlaczego myśl
człowieka nie wiąże się z radością.
ISBN: 978-83-7453-841-1, 80 stron, 110×167, oprawa miękka
cena 16 zł

Księga Janion
pod redakcją Stanisława Rośka i Zbigniewa Majchrowskiego
Jubileuszowa książka, wydana z okazji osiemdziesięciu
urodzin Marii Janion, będąca jednocześnie próbą podjęcia
„janionowskich” tematów przez młodsze pokolenia badaczy
literatury.
ISBN: 978-83-7453-751-3, 600 stron, 190×245, oprawa twarda
cena 89 zł

Jean-Baptiste Botul
Życie seksualne Immanuela Kanta
przełożyła Maryna Ochab
Autor wyrusza na poszukiwanie kantowskiej erotyki, a jej
elementy odnajduje tam, gdzie trudno się ich spodziewać:
w ubiorze Kanta, w jego wyobraźni, a nawet w swoistej
ascezie jego monotonnej egzystencji. Chociaż jego tezy
moga szokować, to nie sposób odmówić im znamion genialności.
ISBN: 83-88560-53-0, 50 stron, 135×205, oprawa miękka cena 29 zł
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Józef Bachórz
Jak pachnie na Litwie Mickiewicza
Książka, w której przeplatają się rozważania osnute wokół
legendy Mickiewicza, eseje dotyczące zjawisk ówczesnego
życia literackiego oraz problemowe przekroje przez romantyczną literaturę.
ISBN: 83-89405-66-0, 385 stron, 140×225, oprawa twarda
cena 49 zł

Studia Literackie
i Artystyczne

Henryk Markiewicz
Przygody dzieł literackich

Anna Martuszewska
Radosne gry. O grach/zabawach literackich

Książka ukazuje różnorodność sposobów oglądu dzieła literackiego oraz zakreśla historię recepcji utworów, które dziś
możemy zaliczyć do klasyki polskiego piśmiennictwa.

Autorka opisuje mechanizmy literackich gier i zabaw,
w których uczestniczymy na wielu poziomach: języka,
fikcji czy świata przedstawionego. Także książki, dzięki
intertekstualnym nawiązaniom, zagadkom czy cytatom, nie
najgorzej się bawią…

ISBN: 83-89405-03-02, 268 stron, 140×225, oprawa twarda cena 49 zł

Bolesław Prus
Literackie notatki o kompozycji

ISBN: 978-83-7453-787-2, 240 stron, 140×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

Pierwsze w Polsce tak szerokie wydanie notatek Prusa,
które prawdopodobnie miały wejść do planowanej przez
niego „naukowo opracowanej teorii twórczości literackiej”.
Praca ta – będąca połączeniem silva rerum z zalążkiem
podręcznika stylu i kompozycji – stanowi niejako klucz do
zrozumienia warsztatu prozatorskiego pisarza. Jest oprócz
tego nieocenioną kopalnią wiedzy o jego poglądach estetycznych, filozoficznych i socjologicznych.

cena 42 zł

Zbigniew Majchrowski
Mickiewicz i wiek dwudziesty
Zbiór szkiców poświęconych Mickiewiczowi oraz współczesnej kulturze literackiej i teatralnej, na której spoczywa
„cień wieszcza”.
ISBN: 83-7453-653-5, 416 stron, 140×225, oprawa twarda
cena 35 zł

ISBN: 978-83-7453-886-2

Józef Bachórz
Złączyć się z burzą… Studia i szkice o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki
Literacka podróż przez morza i oceany oczyma polskich
romantyków oraz charakterystyka marynistycznych wątków
polskiej literatury tego okresu.
ISBN: 83-7543-695-0, 340 stron, 140×225, oprawa twarda

Izabela Filipiak
Obszary odmienności
Portrety Kobiet

Wnikliwa monografia życia i twórczości Marii Komornickiej, a zarazem próba nowego zdefiniowania polskiego
modernizmu.
ISBN: 978-83-7453-719-3, 584 strony, 140×225, oprawa twarda

cena 30 zł

Marta Piwińska
Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej
biografii
Modelowa biografia romantyka – cudownego dziecka,
buntowniczego młodzieńca, kochanka i człowieka przegranego.
ISBN: 83-7453-690-X, 398 stron, 165×225, oprawa twarda z obwolutą
cena 37 zł

marzec 2009

cena 59 zł

Bolesław Oleksowicz
„Dziady”, historia, romantyzm
Wiek XIX

Zbiór szkiców poświęconych III części Dziadów Adama
Mickiewicza, czytanych przez pryzmat historii i kultury
polskiej XIX stulecia, naznaczonych piętnem zniewolenia
– zaborów, nieudanych powstań, represji i emigracji. Wbrew
pozorom autor nie skupia się wyłącznie na problematyce
martyrologicznej ani nie odmalowuje czarnego krajobrazu
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epoki, ale bada rozmaite aspekty życia codziennego, literackiego czy politycznego, które znajdują odbicie w strofach
Mickiewiczowskiego arcydramatu.
ISBN: 978-83-7453-778-0

marzec 2009

Wampir
Biografia symboliczna
Mit wampira doczekał się w An-

Antoni Ostrowski
Ten biedny Mickiewicz...

glii, Francji i Niemczech wielu

Niedawno odnaleziony pamiętnik wojewody Antoniego
Ostrowskiego przedstawia pierwsze miesiące działalności Andrzeja Towiańskiego wśród paryskiej emigracji,
a zwłaszcza związki Adama Mickiewicza z Kołem Sprawy
Bożej.
ISBN: 978-83-7453-703-2, 392 strony, 165×225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

MARIA JANION

K A L S Y K A ŚW I AT OW E J H U M A N I ST Y K I / K SI ĘGA JA N ION

cena 39 zł

opracowań. Ukazano w nich rozm a it e a s p ek t y w a mpi r y z mu ,
uznanego za najpotężniejszy mit
literacki XX wieku. Aleksander
Dumas napisał w swoim Wampirze prorocze słowa: „Dokądkolwiek pójdziemy, będzie szedł za

Maria Janion
Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium
z historii poezji i mentalności

na m i”. K sią ż k a Ma r i i Ja n ion

Maria Janion odsłania romantyczne źródła pisania i myślenia, kształtujące przez ponad sto lat polską mentalność.

pejskiej XIX i XX wieku oraz odpo-

ISBN: 83-87316-21-0, 248 stron, 165×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 45 zł

przedstawia drogi, którymi poruszał się wampir w kulturze eurowiada na pytanie, jakie elementy
jego mitu najsilniej oddziałały na
wyobraźnię mieszkańców Europy.

Bolesław Oleksowicz
Legenda Kościuszki. Narodziny

Podjęta przez autorkę próba scale n ia roz proszo -

Monografia poświęcona powstaniu i kształtowaniu się legendy Tadeusza Kościuszki.

nych wątków kulturow ych ujmuje

ISBN: 83-88560-60-3, 292 strony, 165×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

ten temat w rozleg-

cena 39 zł

łych rejestrach: od

Mickiewicz. Sen i widzenie

aspektu antropo-

pod redakcją Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha
Owczarskiego
Antologia tekstów poświęconych oniryczności w dziełach
Adama Mickiewicza.

logicznego po historyczny, od folklorystycznego po liter ac k i i f i l mow y,

BN: 83-88560-30-1, 304 strony, 165×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 39 zł

a także psychologiczny czy – zwłaszcza – psychoanalityczny.

Alina Witkowska
Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków
Esej o jasnych i ciemnych stronach polskiej emigracji
popowstaniowej.
ISBN: 83-905063-8-6, 216 stron, 165×225, oprawa miękka

cena 39 zł

ISBN: 978-83-7453-846-6, 572 strony,
190×245, ilustracje czarno-białe, oprawa
twarda

cena 99 zł
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Studia i Szkice Literackie

Ewa Baniecka
Poezja a projekt egzystencji
Poezja Wata nie tylko odzwierciedla jego doświadczenia
egzystencjalne, ale także wyraża kolejne próby zaprojektowania własnej tożsamości w obliczu poczucia wykorzenienia
i wyobcowania. Poeta, balansując na granicy nihilizmu,
usiłuje przeciwstawić się dezintegracji i kruchości własnego
„ja”. Niestety podobnie jak wielu innych intelektualistów
XX wieku, pragnących zdobyć trwałe podstawy własnej
egzystencji, pada on ofiarą różnych światopoglądowych czy
religijnych złudzeń.
ISBN: 978-83-7453-801-5

listopad 2008

Katarzyna Marciniak
Cicero vortit barbare
Cyceron był nie tylko mówcą i politykiem, ale także tłumaczem. Jego przekłady były czytane przez kolejne pokolenia
pisarzy i myślicieli, tworzyły podstawy literackiej kultury
Europy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że przybliżając współobywatelom największe osiągnięcia greckiej
literatury, Cyceron modyfikował je tak, by zawierały treści zgodne z ideałami republikańskimi, których bronił
w swoich pismach. W ten sposób starał się tworzyć iluzję,
że w kwestiach moralności i polityki on i greccy autorzy
mówią jednym głosem.
ISBN: 978-83-7453-788-9

luty 2009

Mikołaj Sokołowski
Nikt tylko Mickiewicz
Gustaw i Konrad to kolejne wcielenia Nikogo – postaci, której
pierwowzorami są Odys Homera i Nemo Radulphusa. Odwołując się do motywu rozwijanego m.in. przez Wordswortha,
Jeana Paula i Tiecka, autor skupia się na zjawisku znanym
pod nazwą lusus de Nemine, oznaczającym grę z Nikim lub
w Nikogo. Mickiewicz podejmował tę tematykę, aby przedstawić istoty nieprzedstawialne, będące negacją bytu.
ISBN: 978-83-7453-781-0

grudzień 2008

Jarosław Ławski
Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym
ramantyzmie
Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka
jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny,
niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. Ale przy
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tym wszystkim: ma rozmach! Destruktor, zbrodniarz, banita,
który odpłatę mógłby znaleźć tylko w jakiejś koszmarnej
męczarni. W dziełach czarnej romantyki do nieba wzdycha
w człowieku samo Piekło.
ISBN: 978-83-7453-873-2

grudzień 2008

Tomasz Swoboda
To jeszcze nie koniec? Doświadczenie czasu
w powieści o dekadentach
Dekadentyzm wyrasta z czasowej koncepcji cywilizacji
i filozofii bytu, ujmującej świat w kategoriach postępującego
upadku i rozpadu. Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą
negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i
egzystencjalnego, a także jego dynamikę, zmienność i związane z nimi ruchy podziału, rozdzielenia i rozproszenia,
wraz z ruchami im przeciwdziałającymi. To w tych ruchach
kształtuje się dekadencka tożsamość.
ISBN: 978-83-7453-779-7

grudzień 2008

Tadeusz Sucharski
Polskie poszukiwania „innej Rosji”
Autor analizuje twórczość pisarzy, którzy mimo że doświadczyli pobytu w więzieniach i obozach sowieckich, umieli
dostrzec w Rosji coś więcej niż tylko opresywne totalitarne
państwo. Umiejętność odróżnienia systemu komunistycznego od kultury rosyjskiej jako takiej i od postaw zwykłych
obywateli, którzy również byli tego systemu ofiarami i przeciwnikami, dowodzi, że w ocenie Rosji wykraczano czasem
poza negatywne uogólnienia.
ISBN: 978-83-7453-888-6

marzec 2009

Gertruda Skotnicka
Barwy przeszłości. O powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży 1939–1989
Książka składa się z dwóch części – pierwsza stanowi chronologiczny zarys dziejów powieści historycznej, na której wychowało się kilka pokoleń Polaków, druga zaś skupia prace
związane ściśle z omawianą odmianą beletrystyki. Barwy
przeszłości umożliwiają ogląd tego, co pisarze przeznaczyli
dla młodego pokolenia w półwieczu 1939–1989, aby ułatwić
mu proces poznawania własnych korzeni i stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wydobywanie z wiedzy o przeszłości
wniosków dla teraźniejszości i przyszłości.
ISBN: 978-83-7453-782-7
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Edward Boniecki
Archaiczny świat Bolesława Leśmiana
Pisarze

Przeświadczenie, że u korzeni bytu trwa poeta, nadało
pęd symbolizmowi, wielokształtnemu kierunkowi w poezji
XIX i XX wieku. Poecie jako władcy języka, który dosięga
niewyrażalnego, przypadł przywilej dotykania samego
istnienia. Bolesław Leśmian z odwagą przynależną talentowi zapuścił się w pierwotny świat ducha. Przewędrował
archaiczne światy i zaświaty, by stworzyć świat własny,
archaiczny, a jednocześnie tak bliski. I jako poeta mitotwórca został przewodnikiem potrzebujących odwiecznej
wiedzy o istnieniu.
ISBN: 978-83-7453-798-8, 184 strony, 140×225, oprawa miękka
cena 35 zł

Kwiryna Zięba
Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki
i ciągi dalsze
Autorka śledzi przejawy swoistej autoanalizy Juliusza Słowackiego, który zwykł objaśniać swoje literackie i życiowe
wybory sobie, matce i czytelnikom.
ISBN: 83-7453-722-1, 408 stron, 140×225, oprawa miękka

cena 49 zł

Zbigniew Mańkowski
Widzieć prawdę
Książka poświęcona filozofii twórczej egzystencji Józefa
Czapskiego.
ISBN: 83-7453-725-6, 304 strony, 140×225, oprawa miękka cena 27 zł

Barbara Bobrowska
Małe narracje Prusa

Adam Wiesław Kulik
Leśmian, Leśmian
Niezwykła wspomnieniowa książka o Bolesławie Leśmianie. Autorowi udało się dotrzeć do ostatnich osób, dziś już
w większości nieżyjących, które pamiętały poetę z czasów
kiedy mieszkał w Hrubieszowie i Zamościu. Z rozmów
oraz licznych wędrówek śladami poety powstał prawdziwy
– rysowany z natury portret ekscentryka, człowieka wybitnie inteligentnego, ale uwikłanego w monotonię życia
prowincjonalnego notariusza. Relacje świadków ocalają
także barwne anegdoty, a nawet plotki, w których również
zawiera się cząstka prawdy o człowieku.

Na nowo zakreślony portret Bolesława Prusa – mistrza
krótkiej formy prozatorskiej, pozytywisty otwartego na
transcendencję.
ISBN: 83-7453-615-2, 368 stron, 140×225, oprawa miękka

cena 39 zł

Artur Pruszyński
Dobre maniery Stefana Themersona
Autor analizuje kody muzyczny, plastyczny i filmowy,
którymi posługiwał się Themerson, a także zjawisko intertekstualności w dorobku pisarza, tworząc jednocześnie
panoramę sztuki XX wieku.

ISBN: 978-83-7453-755-1, 260 stron, ilustracje czarno-białe, oprawa

ISBN: 83-89405-44-X, 276 stron, 140×225, ilustracje czarno-białe,

miękka

oprawa miękka

cena 49 zł

cena 23 zł
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Philippe Lacoue-Labarthe
Poezja jako doświadczenie
przełożył Janusz Margański
Książka w quasi-dziennikowej formie, odsłaniając znaczenia gestów Celana, poety-wygnańca, próbuje określić sens
doświadczenia poetyckiego.
ISBN: 83-7453-660-8, 168 stron, 140×225, oprawa miękka
cena 19 zł

Anna Chęćka-Gotkowicz
Dysonanse krytyki
Wykonanie dzieła muzycznego na ogół pozostaje w cieniu
analiz teoretycznych poświęconych samemu dziełu. Tymczasem to właśnie wykonanie jest rzeczywistością, w której
dzieło kompozytora objawia się odbiorcy, i dlatego wysiłek
wykonawców wart jest szczególnej uwagi. Zdaniem autorki
wykonanie utworu muzycznego stanowi niezależną kreację artystyczną, wykonawca zaś jest nie tylko odtwórcą
zapisanych w partyturze sugestii kompozytora, ale także
współtwórcą dzieła.
ISBN: 978-83-7453-874-9, 256 stron, 140×220, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 32 zł

„Ćwiczycie miesiącami, by potem grać dla pustych
krzeseł. W młodości jeździcie na konkursy, które czasem
ułatwiają tak zwany start i karierę, ale częściej każą
wątpić w sprawiedliwe sądy. A na dodatek jesteście
niewolnikami tych, którym wpadł kiedyś do głowy
jakiś pomysł i pofatygowali się, by go zapisać w formie
koncertu czy fugi. Udajecie tylko, że przysługuje wam
jakaś twórcza wolność. Kim jesteście, jeśli nie zwykłymi
rzemieślnikami, odtwórcami cudzej partytury?”

Jan Balbierz
Nowy kosmos
Michał Fostowicz
Boska analogia. William Blake a sztuka starożytności
„Niniejsza książka odnosi się w większym stopniu do twórczości malarskiej i graficznej Blake’a, jednakże oddzielenie
jego sztuki od poezji, filozofii czy religii jest praktycznie
niemożliwe. Tworząc bowiem sztukę, Blake jednocześnie
tworzył filozofię i objaśniał (czy wyznawał) religię” (ze
wstępu).

Po roku 1892 Strindberg porzuca na kilka lat działalność literacką i zaczyna zajmować się eksperymentami
chemicznymi i alchemicznymi oraz badaniami z zakresu
nauk ścisłych. Krystalizuje się wtedy nowy światopogląd
dramaturga, inspirowany pismami Swedenborga, Linneusza,
Goethego i dziewiętnastowicznych alchemików i okultystów.
Strindberg odrzuca paradygmat pozytywistyczny i wszelki
podział na specjalizacje naukowe, próbując opisać całość
Stworzenia w kategoriach religijnych.

ISBN: 978-83-7453-812-1

ISBN: 978-83-7453-802-2

marzec 2009

grudzień 2008
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Iwona Grodź
Zaszyfrowane w obrazie. O filmach fabularnych Wojciecha Jerzego Hasa
Monografia Wojciecha Jerzego Hasa. Głównymi tematami
filmów tego reżysera są sztuczność i sztuka, ich znaczenie
w życiu człowieka. Jego dzieła mówią, że tylko w tej nietrwałej dziedzinie bohater, podobnie jak sam twórca, może
przeciwstawić się losowi. I tylko artysta potrafi zamienić
rozpacz w piękno, ujawnić absurdalność wszelkich wysiłków
poznawczych, wytworzyć zasłonę przed nicością, ukazując
tym samym, że jedynym porządkiem istnienia jest sztuka.
ISBN: 978-83-7453-890-9

marzec 2009

Ewa Mazierska
Słoneczne kino Pedra Almodóvara
Monografia twórczości wybitnego hiszpańskiego reżysera.
ISBN: 978-83-7453-732-2, 336 stron, 165×225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

Artyści

cena 49 zł

Stefan Rieger
Glenn Gould, czyli sztuka fugi
Monografia Glenna Goulda – wybitnego i kontrowersyjnego
pianisty, kompozytora i myśliciela, niezrównanego interpretatora twórczości Jana Sebastiana Bacha.

Archiwum Wyobraźni

przełożyła Maryna Ochab
Droga ku sercu fantastyki wiedzie autora poprzez odrzucenie
wszelkich jej form zbanalizowanych, skostniałych w mitach
i baśniach czy nastawionych na łatwe epatowanie widza.
Istoty fantastyki poszukuje Caillois tam, gdzie objawia się
ona niepostrzeżenie – „na drugim krańcu możliwego”.

Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-834-3, 304 strony, 165×225,
ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 55 zł

Tadeusz Szczepański
Zwierciadło Bergmana
Najpełniejsza w światowej literaturze monografia życia
i twórczości wybitnego reżysera filmowego. Autor pokazuje,
jak twórczość filmowa i pisarstwo Bergmana splatają się
w niepodzielną całość z jego życiem.
ISBN: 978-83-7453-734-6, 496 stron, 165×225, ilustracje czarno-

Roger Caillois
W sercu fantastyki

ISBN: 83-7453-701-9, 184 strony, 210×270, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

Eseje o Sztuce

cena 49,90 zł

Maria Poprzęcka
Inne obrazy

ISBN: 978-83-7453-663-9, 216 stron, 183×240, ilustracje czarno-

Podzielając pogląd Rudolfa Arnheima o tym, że nasze oczy
zostały zdegradowane do roli instrumentów pomiarowych
i rozpoznających, autorka tropi i wskazuje te elementy
w naszym postrzeganiu świata, które na przestrzeni wieków
zostały wyeliminowane lub zignorowane przez konwencje
kulturowe. W książce obraz jest nie tylko punktem wyjścia
nowych sposobów widzenia i interpretacji świata, ale staje
się też narzędziem do poznania mechanizmów naszej kultury
i przyjętych przez nią nawyków percepcyjnych.

-białe, oprawa miękka

ISBN: 978-83-7453-808-4

-białe, oprawa miękka

cena 55 zł

Urszula Czartoryska
Fotografia mowa ludzka. Tom 2: Perspektywy historyczne
Książka prezentuje pogłębiony obraz stanu fotografii oraz
refleksji nad nią w okresie burzliwych transformacji artystycznych i kulturowych.
cena 42 zł

grudzień 2008
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Gustav Hocke
Świat jako labirynt
przełożył Marek Szalsza
Śmiałe hipotezy autora i porównania poparte bogatym
materiałem historycznym ukazują silne związki pomiędzy
kolejnymi epokami manieryzmu w literaturze i sztuce – od
baroku po współczesność…
ISBN: 83-89405-27-X, 392 strony, 162×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 59 zł

Wiesław Juszczak
Podróże do źródeł
Teksty zawarte w tej swoistej antologii można podzielić na
trzy części. Pierwsza zawiera m.in. studium o „wyobraźni
historycznej” i koncepcji procesu historycznego u Blake’a.
Część druga jest poświęcona sztuce paleolitu i starożytności, a na ostatnią składają się interpretacje różnych form
sztuki – od grafik Piranesiego po film Godziny Daldry’ego.
Tematyka zawartych w tym tomie zaciera granice między
dziedzinami takimi jak historia i teoria sztuki, krytyka artystyczna i filozofia, co pozwala spojrzeć na sztuki plastyczne
z nowej, szerokiej perspektywy.
ISBN: 978-83-7453-810-7

grudzień 2008

Agnieszka Taborska
Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
Gustav Hocke
Świat jako labirynt. Maniera i mania w literaturze
przełożył Marek Chojnacki
Pierwsza część dzieła poświęconego manieryzmowi w kulturze skupia się na sztukach plastycznych, druga zaś – na
literaturze. Hocke, posługując się ważnymi dla kultury
dziełami literackimi, stara się ukazać istotne cechy pewnego
typu ludzkiego – homo europeus. W tym celu zapuszcza się
w mało dostępne obszary historii ducha, skupia się na tym,
co w tożsamości europejskiej problematyczne, nieregularne
i niejasne, penetruje dziedzictwo obrazów i myśli w przekonaniu, że źródeł formacji homo europeus należy szukać
w dysharmonii, po „nocnej, zaludnionej przez demony”
stronie Europy.

Książka jest pomysłową analizą surrealizmu na przykładzie
sztuk plastycznych, kina, fotografii i literatury. Autorka
sięga do początków nurtu, a następnie oprowadza nas po
całym wieku XX, pokazując, jak surrealistyczne spojrzenie
na świat łączy biografie rozmaitych artystów – tytułowych
„spiskowców wyobraźni” – a tym samym kształtuje zarówno
historię, jak i mitologię jednego z najważniejszych ruchów
w sztuce współczesnej.
Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-826-8, 167×215, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 59 zł

Jan Białostocki
Płeć śmierci
Na książkę składają się trzy eseje szkicujące historię przedstawiania śmierci w malarstwie oraz dzieje obrazowania idei
„marności” w poezji i sztuce.

ISBN: 978-83-7453-891-6, 162×215, oprawa twarda, ilustracje czar-

Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-743-8, 200 stron, 162×215, ilu-

no-białe

stracje czarno-białe, oprawa miękka

luty 2009

cena 48 zł
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Hubert Damisch
Okno w żółci kadmowej albo o tym, co kryje się pod spodem malarstwa

Marcin Giżycki
Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie,
sztuce współczesnej i końcu wieku

przełożyła Monika Prosowska
Książka jest subiektywną panoramą współczesnego malarstwa lub próbą zajrzenia pod jego spód.

Eseje poświęcone sztuce postmodernistycznej, ujmujące owo
zjawisko jako zmierzch pewnej kulturowej formacji.
ISBN: 83-88560-47-6, 164 strony, 162×215, oprawa miękka cena 39 zł

Wydanie drugie ISBN: 9788374537476, 304 strony, 162×215, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 42 zł

Jean Clair
De Immundo
przełożyła Maryna Ochab
Autor zaprasza czytelnika do najniższych kręgów Dantejskiego piekła sztuki współczesnej, do jej kloaki w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Opisuje zjawiska takie, jak poniżanie,
deformowanie i samookaleczanie ludzkiego ciała, fascynacja
krwią i wydzielinami, nie wyłączając ekskrementów.
ISBN: 978-83-7453-823-7, 104 strony, 162×215, oprawa miękka
cena 25 zł

Jean Starobinsky
Wynalezienie wolności

Czeska myśl filmowa
pod redakcją Andrzeja Gwoździa
Wybór tekstów teoretycznych z obszaru czeskiej mysli filmowej, autorstwa zarówno wybitnych badaczy, jak i twórców.
Tom I: Obrazy, obrazki, obrazeczki
ISBN: 83-7453-616-0, 488 stron, 162×215, oprawa miękka cena 49 zł

Tom II: Reguły gry
ISBN: 978-83-7453-753-7, 432 strony, 162×215, oprawa miękka
cena 49 zł

Hal Hartley
Kino prawdziwej fikcji i filmy potencjalne
przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska
Zbiór rozmów z Halem Hartleyem, jednym z najważniejszych
twórców amerykańskiego kina niezależnego.
ISBN: 978-83-7453-761-2, 176 stron, 146×195, ilustracje kolorowe,

przełożyła Maryna Ochab
Rozprawa z wyimaginowanym obrazem wieku XVIII jako
epoki dekadenckiej i jałowej.
ISBN: 83-89405-70-9, 256 stron, 162×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

Terytoria Kina

cena 46 zł

Małgorzata Czermińska
Gotyk i pisarze
Książka poświęcona motywowi katedry w polskiej poezji,
powieści, eseistyce i epistolografii – od Stanisława Wyspiańskiego do Jacka Dukaja.

oprawa miękka

cena 35 zł

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie 1960–1963
Monografia amerykańskiego kina bezpośredniego (direct
cinema). Autor analizuje jego poetykę, miejsce w historii
kina oraz śledzi związki tego nurtu z przemianami politycznymi i społecznymi, jakie dokonywały się w latach
sześćdziesiątych XX wieku.
ISBN: 987-83-7453-842-8, 288 stron, 165×235, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 46 zł

ISBN: 83-89405-02-4, 430 stron, 162×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 57 zł

Hanna Faryna-Paszkiewicz
Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze
dwudziestolecia międzywojennego
Eseje o kresowych miasteczkach, o polskich uzdrowiskach
międzywojnia i o Warszawie, która w kreowaniu pewnych
zjawisk w sztuce odegrała niebagatelną rolę.
ISBN: 83-89405-11-3, 352 strony, 162×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 49 zł

Jerzy Maśnicki
Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim
kinie niemym (1896–1930)
Autor odnajduje filmowe polonica w europejskim kinie
niemym, a jednocześnie pokazuje wpływ polskich motywów
na wczesną kinematografię.
ISBN: 978-83-7453-633-2, 304 strony,165×235, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda

cena 48 zł
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Podró¿ po dziele, którego
znajomoœæ od pó³ wieku
stanowi klucz do zrozumienia polskiej sztuki filmowej.
Autor rekonstruuje proces
powstawania filmu, ukazuje
ewolucjê jego w¹tków, opisuje rolê, jak¹ odegra³ Popió³ i diament w polskiej
kulturze, przytacza rozmaite jego interpretacje i reakcje, jakie wzbudzi³ w ró¿nych œrodowiskach. Dziêki
ksi¹¿ce Krzysztofa Kornackiego zajrzymy tak¿e za
ku lisy produkcji filmowej
w czasach PRL-u, poznamy
tajniki pracy Andrzeja Wajdy i sporo anegdot dotycz¹cych filmu i jego
twórców. Ca³oœæ dope³nia kilkaset ilustracji oraz
ca³y film w formie fotoopowieœci.

Rafał Marszałek
Kino rzeczy znalezionych

ISBN: 978-83-7453-858-9, 400 stron, 205×260, ilustracje

Łukasz Figielski, Bartosz Michalak
Prywatna historia kina polskiego

czarno-bia³e, oprawa twarda z obwolut¹
luty 2009

Krzysztof Kornacki
„Popió³ i diament” – piêædziesi¹t lat filmu

Opis obyczajów i życia codziennego we współczesnym kinie
polskim. Autor z poczuciem humoru zestawia obraz Polski
widziany na ekranach kin z obrazem prawdziwym i udowadnia, że kino może być nie gorszym kronikarzem minionych
czasów niż literatura.
ISBN: 83-7453-727-2, 232 strony, 158×245, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 46 zł

„Czas westchnień miłosnych minął. Poucza o tym dialog
Tyma i Christine Paul w Misiu (1981):
Ona: Kocham cię.
On: (ze zdziwieniem) Jak to?
Ona: Po prostu. Kocham cię.
On: (po chwili zastanowienia, wyraźnie skonsternowany)
Ja to rozumiem”.

Marcin Giżycki
Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych
Autor, analizując filmy europejskich twórców o Stanach
Zjednoczonych i reakcj amerykańskiej krytyki, stara się dociec, dlaczego nie podoba nam się to, jak nas widzą inni.
ISBN: 83-7453-702-7, 296 stron, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 48 zł

Oficjalne dzieje polskiej kinematografii znamy dobrze z licznych opracowań i podręczników. Prywatna historia – widziana
od kuchni i przez pryzmat anegdoty – została spisana nie
przez krytyków i specjalistów, ale przez samych twórców.
ISBN: 83-89405-53-9, 248 stron, 205×250, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 58 zł

Marek Haltof
Kino australisjkie. O ekranowej konstrukcji
Antypodów
Przewodnik po filmie australijskim oraz próba zbadania, jak
„kino Antypodów” definiuje narodową tożsamość.
ISBN: 83-7453-670-5, 354 strony, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 38 zł
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Terytoria Teatru

Zbigniew Osiński
Kronika. Polskie kontakty z kulturami teatralnymi orientu – XX wiek
ISBN: 987-83-7453-878-7
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Jerzy Limon
Piąty wymiar teatru
Próba zdefiniowania teatru na podstawie analizy jego
struktur czasowych.

luty 2009

ISBN: 83-7453-627-6, 280 stron, 165×235, oprawa miękka

Studia. Polskie kontakty z kulturami teatralnymi orientu – XX wiek
ISBN: 987-83-7453-879-4

cena 38 zł

Jerzy Limon
Trzy teatry

luty 2009

Teoretyczna analiza teatru scenicznego, telewizyjnego
i radiowego.

Dwutomowe dzieło poświęcone polskim kontaktom z teatrem
azjatyckim. Część pierwsza zawiera szczegółową kronikę,
dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii,
Indii czy Indonezji w Polsce. Studia zebrane w drugim
tomie obejmują takie zagadnienia, jak: polska recepcja
opery pekińskiej i japońskiego teatru no, wizyty zespołów
kabuki i współczesnej „opery dziewczęcej” Takarazuka.
Szczególnie uważnie przygląda się autor temu, jaki stosunek do kultur Orientu miał Jerzy Grotowski i jak jego
zainteresowanie Wschodem objawiało się w spektaklach
Teatru Laboratorium.

ISBN: 83-89405-72-5, 290 stron, 165×235, oprawa miękka

cena 45 zł

Dramaty Modrzejewskiej
opracował Robert Urbański
Antologia sztuk powstałych dla teatru w Legnicy.
ISBN: 978-83-7453-821-3, 496 stron, 162×215, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

cena 49 zł

Leon Schiller
Pastorałka
Reprint wydanej w 1931 roku sztuki Leona Schillera, złożonej z najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.

Leokadia Kaczyńska
Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie
„Kordiana” Juliusza Słowackiego (1945–
–2000)

ISBN: 83-7453-740-X, 420 stron, 173×250, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 145 zł

Kordian Słowackiego na polskich scenach w kontekście
dziedzictwa romantycznego.

Warszawska awangarda jidysz. Antologia
tekstów

ISBN: 83-7453-687-X, 464 strony, 165×235, oprawa miękka, ilustra-

przełozyła i opracowała Karolina Szymaniak
Dwujęzyczna, bogato ilustrowana edycja tekstów awangardowych twórców dwudziestolecia międzywojennego, piszących
w języku jidysz.

cje czarno-białe

cena 29 zł

Artur Duda
Teatr realności

ISBN: 83-7453-711-6, 384 strony, 170×225, ilustracje kolorowe,

Książka poświęcona jednej z najistotniejszych tendencji
we współczesnym teatrze – do eksponowania realności
w spektaklu kosztem jego iluzyjności.
ISBN: 83-7453-618-7, 424 strony, 165×235, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 29 zł

Jerzy Limon
Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba
ujęcia teoretycznego
Analiza teatru telewizji jako dziedziny sztuki odrębnej
zarówno od literatury, teatru scenicznego, jak i filmu.
ISBN: 987-83-7453-776-6, 272 strony, 165×235, oprawa miękka
cena 45 zł

oprawa twarda z obwolutą

Minerwa

cena 54 zł

Ernst Cassirer
Rousseau, Kant i Goethe
przełożyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska
Klasyczny zbiór esejów z zakresu historii idei, w których
Kant, czołowy przedstawiciel filozofii osiemnastowiecznej,
zostaje skonfrontowany z dwoma innymi, na pozór całkiem
odmiennymi twórcami kultury europejskiej – Goethem
i Rousseau. Pod warstwą powierzchownych różnic udaje
się autorowi ukazać głębokie wewnętrzne pokrewieństwo
tych trzech myślicieli. Ta oryginalna perspektywa ujawnia
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nowe, niedostrzegane dotąd aspekty historii idei okresu
oświecenia oraz niemieckiej klasyki literackiej.

Cezary Wodziński
Logo nieśmiertelności

ISBN: 987-83-7453-797-1

Śmierć Sokratesa odmieniła świat Platona. Odmieniła go tak
dalece, jak śmierć potrafi odmienić życie. Żywe przemieniła
w martwe. Dokonała „obrotu całej duszy”. Teraz Platon chce
odmienić świat, chce tchnąć w świat żywą duszę Sokratesa.
Chce natchnąć świat jego duszą. Chce odmienić logos tak,
by unieśmiertelnił duszę Sokratesa. Unieśmiertelnianie
duszy rozgrywa się w dialogu. W tym jedynym, bezprzykładnym i niepowtarzalnym wydarzeniu, kiedy dusza Sokratesa
zapisuje się w Platońskim dialogu, a Platoński dialog staje
się siedliskiem duszy Sokratesa.

grudzień 2008

Naukowa koncepcja świata
pod redakcją Artura Koterskiego
Zbiór tekstów członków Koła Wiedeńskiego z lat 1929–
–1936. Obok rozpraw Rudolfa Carnapa czy Ottona Neuratha
można w nim znaleźć nigdy dotąd nietłumaczone na język
polski prace takich autorów jak Hans Hahn czy Herbert
Feigl. Staranny dobór tekstów wybranych z całego okresu
działalności Koła pozwala prześledzić ewolucję programu
tej szkoły filozoficznej.
ISBN: 987-83-7453-892-3

ISBN: 978-83-7453-863-3, 376 stron, 140×225, oprawa miękka

luty 2009

cena 45 zł

George Berkeley
Dzienniki filozoficzne

Cezary Wodziński
Między doświadczeniem a anegdotą

przełożył Bartosz Żukowski
Książka będąca jednym z najważniejszych świadectw myśli
brytyjskiego empiryzmu. Rzuca ona nowe światło na genezę
i znaczenie poglądów jednego z czołowych przedstawicieli
tego kierunku, a tym samym otwiera zupełnie nową perspektywę badań nad historycznym usytuowaniem brytyjskiej
filozofii oświeceniowej i jej związków z myślą kontynentalną.

Zapis rozmów, które latem 2007 roku przeprowadzili z Cezarym Wodzińskim jego młodsi współpracownicy – Justyna
Górecka, Kuba Mikurda i Marcin Rychter.

ISBN: 978-83-7453-800-8, 240 stron, 125×195, oprawa miękka
cena 49 zł

Immanuel Kant
O postępach metafizyki
przełożył Bogdan Banaszkiewicz
Rozprawa z późnego okresu filozofii teoretycznej Kanta,
ukazująca, jak wyobrażał on sobie uprawianie ontologii po
Krytyce czystego rozumu. Książka stanowi również cenne
źródło wiedzy o istotnych konsekwencjach krytycznej
filozofii transcendentalnej oraz o tym, jak Kant oceniał
dziedzictwo filozofii niemieckiej.
ISBN: 978-83-7453-793-3, 204 strony, 125×195, oprawa miękka
cena 34 zł

José Ortega y Gasset
Ewolucja teorii dedukcyjnej
przełożyła Ewa Burska
Jedna z ostatnich prac hiszpańskiego filozofa, analizująca
Leibnizjańskie pojęcie zasady.
ISBN: 83-89405-43-1, 408 stron, 125×195, oprawa miękka

cena 33 zł

ISBN: 978-83-7453-839-8, 252 strony, 140×225, oprawa miękka
cena 38 zł

Cezary Wodziński
Heidegger i problem zła
Najobszerniejsze i najbardziej gruntowne studium myśli
Martina Heideggera. Autor nie poprzestaje na prezentacji
poglądów filozofa, lecz podejmuje z nimi głęboki spór.
W kontekście współpracy Heideggera z faszyzmem snuje
rozważania na temat powodów, dla których nie był on
w stanie zmierzyć się z problemem zła i okazał się podatny
na totalitarne ukąszenie.
ISBN: 978-83-7453-803-9, 520 stron, 140×225, oprawa miękka
cena 59 zł

Zbigniew Dymarski
Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa
Tischnera i Leszka Kołakowskiego
Dlaczego zło dotyka właśnie mnie? Czym ono jest? Dlaczego jest? Autor, idąc śladami Józefa Tischnera i Leszka
Kołakowskiego, stara się rzucić nieco światła na ten trudny problem. Obaj myśliciele są zgodni co do tego, że przekonanie o możliwości całkowitego wyeliminowania zła jest
nieprawdziwe. Nie jest ono błędem, niedoskonałością, ale
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czymś, co stale towarzyszy człowiekowi. Człowiek nie jest
tylko jego ofiarą, ale kimś, kto zarówno zła doznaje, jak
i zło zadaje. Czyniąc zło, człowiek zgłasza swój akces do
odwiecznego łańcucha: zło zadane – cierpienie – chęć
odwetu – zło zadane…
ISBN: 978-83-7453-887-9, 916 stron, 140×225, oprawa miękka,
listopad 2008

Linie Życia

Joanna Różyńska
Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży
Próba rozpatrzenia jednego z głównych argumentów
przeciwko przerywaniu ciąży – argumentu potencjalności.
Jego zwolennicy uważają, że każda aborcja jest zła, ponieważ prawo do życia przysługuje nie tylko istotom samoświadomym, ale i potencjalnym, które własności
psychicznych nabędą dopiero w toku rozwoju. Pogląd ten
rodzi jednak wątpliwości natury biologicznej i etycznej.
Czy takie samo prawo co ludziom przysługuje gametom
albo plemnikom? Przecież każde z nich – przynajmniej
teoretycznie – może się stać początkiem nowego życia.
Drugi problem dotyczy moralnego znaczenia potencjalności. Jeżeli płód jest tylko osobą potencjalną, to czy nie
wynika z tego, że wszelkie prawa przysługują mu tylko
potencjalnie?
ISBN: 978-83-7453-784-1, 168 stron, 140×225, oprawa miekka,
listopad 2008

Neil Bartlett
Kim był ten mężczyzna?

Przygody Ciała

przełożyli Marta Kucharska i Wojciech Królikiewicz
Powieść poświęcona postaci Oscara Wilde’a, wybitnego
pisarza, wolnomyśliciela i dandysa – ale też homoseksualisty żyjącego w dziewiętnastowiecznej, purytańskiej Anglii,
gdzie niemoralność była mocno piętnowana przez „zdrowe”
społeczeństwo. Autor stara się dociec, jaki wpływ na życie i twórczość pisarza miały jego preferencje seksualne.
Nie jest to jednak kolejna biografia Wilde’a, ale osobista
książka, w której Bartlett, czerpiąc również z własnego
doświadczenia, stara się nakreślić problem kultury gejowskiej na przełomie wieków i odpowiedzieć na pytanie, kim
był tak naprawdę autor Portretu Doriana Graya.
ISBN: 978-83-7453-882-4

luty 2008

Krzysztof Matuszewski
Sade. Msza okrucieństwa
Zdaniem Matuszewskiego de Sade jest moralistą wnikającym w problemy takie jak władza, zależność od drugiego
człowieka, podległość wobec systemu, którego funkcjonowanie łączy się z koniecznością stosowania rozmaitych środków
represji. Okrucieństwo libertynów jest zaś formą ćwiczeń
cielesnych i duchowych, przypominających praktyki ascetyczne. Poszukiwanie rozkoszy w okrucieństwie wiąże się
z przekraczaniem barier ustanowionych przez tych, którzy
dzierżą władzę nad życiem ciała i duszy, oraz decydują
o dopuszczalnych granicach wolności. Książkę uzupełnia
bogaty wybór ilustracji oraz szkic Pierre’a Klossowskiego
o bohaterkach powieści markiza de Sade.
ISBN: 978-83-7453-883-1

listopad 2008
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Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche
Historia twarzy
przełożył Tomasz Swoboda
Próba nakreślenia dziejów twarzy w czasach nowożytnych.
Autorzy badają nie tylko wpływ fizjonomiki, literatury,
sztuki czy medycyny na postrzeganie twarzy, a także relacje
między jej wyglądem a labiryntem ludzkiej duszy. Jednocześnie umieszczają twarz w przestrzeni socjologicznej,
analizując pojęcie maski oraz fenomen człowieka pozbawionego własnego oblicza.
ISBN 987-83-7453-770-4, 232 strony, 167×215, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 49 zł

Pietro Camporesi
Laboratoria zmysłów
przełożyła Joanna Ugniewska
Esej o ludzkich zmysłach: od rozkoszy smaku po ból
tortur.
ISBN: 83-7453-665-9, 280 stron, 163×225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 32 zł

Pascal Quignard

Georges Bataille
Erotyzm
przełożyła Maryna Ochab
Dzieło będące zwieńczeniem całej intelektualnej drogi
Bataille’a. Występują w nim wszystkie najważniejsze wątki
jego myśli: erotyzm jako doświadczenie graniczne, sprzeciw
wobec świata opartego na etosie pracy, fascynacja występkiem jako drogą do przekroczenia społecznych i kulturowych
ograniczeń.
ISBN: 978-83-7453-811-4, 288 stron, 163×225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 47 zł

„Duch ludzki podlega najdziwniejszym nakazom. Bez
u stan nie sam się siebie boi. Przerażają go własne
odruchy erotyczne. Święta ze zgrozą odwraca się od
rozpustnika: nie zdaje sobie sprawy, że jego grzeszne
żądze i jej własna żarliwość to jedno. A przecież można doszukać się spójności w rozmaitych wcieleniach
ludzkiego ducha, od świętej do rozpustnika. Z mojego
punktu widzenia te przeciwstawne ludzkie możliwości
współgrają ze sobą”.

Noc seksualna
przełożył Krzysztof Rutkowski
Końcem życia jest śmierć. A co jest życia początkiem? Gdzie byliśmy, kiedy nas
nie było? Kto sprawił, że jesteśmy? Dlaczego scena kopulacji budzi tak wielkie
zainteresowanie i przerażenie, a jednocześnie staje się natchnieniem dla największych artystów pióra, pędzla i dłuta? Tej wielkiej tajemnicy Pascal Quignard poświęcił swoją najnowszą książkę.
Noc seksualna to wspaniały i tajemniczy album, składający się z eseju laureata nagrody Goncourtów i Akademii Francuskiej oraz z 193 reprodukcji dzieł sztuki
Zachodu i Wschodu – od czasów najdawniejszych po współczesne. Odkrywaniu
„sceny pierwotnej” służą zarówno ryciny erotyczne,
jak i obrazy śmierci i bólu. Eros jest bowiem śmiertelnie niebezpieczny, bo nieśmiertelny…
ISBN: 978-83-7453-877-0, 280 stron, 198×280, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda z obwolutą

cena 119 zł
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polskiej demokracji? I czym różni się ona od demokracji
zachodniej?
ISBN: 83-89405-56-3, 352 strony, 140×225, oprawa miękka cena 49 zł

Media

Jacek Kardaszewski
Narodziny marketingu z ducha ekonomii
Książka stanowi pionierski wkład w zupełnie nową dziedzinę wiedzy, którą można określić mianem „filozofii
marketingu”.
ISBN: 83-84405-91-1, 288 stron, 125×195, oprawa miękka

cena 39 zł

Marta Zimniak-Hałajko
Raj oswojony
Książka o wspólnotach i sektach religijnych działających
w Polsce.
ISBN: 83-89405-37-7, 408 stron, 125×195, oprawa miękka cena 39 zł

Paweł Śpiewak
Pamięć po komunizmie

Ryszard Legutko
Traktat o wolności

Polska wychodziła z epoki komunizmu bogata w wiedzę
i przemyślenia, czym jest stalinizm, terror czy ideologiczna
indoktrynacja. Zachowaliśmy jasne przekonanie, na czym
polega wyjątkowość totalitaryzmu i zła, jakie ze sobą niesie.
Ale mimo to po roku 1989 całe to doświadczenie ulegało
stopniowej banalizacji i relatywizacji. Politycy i publicyści
dla doraźnych celów politycznych, niepomni nawet własnych
słów, wycofywali się ze swoich dawnych ocen, rezygnując nie
tylko z rzetelnego oceny dziedzictwa komunizmu, a również
jego rozliczenia. Język antytotalitarny ustąpił wobec języka
pragmatycznego. Książka Pawła Śpiewaka skupia się na
mowie publicznej. Pokazuje, jakimi językami posługiwali
się zwolennicy przyspieszenia, lustracji, dekomunizacji i ci,
którzy głosili hasła wybaczania i zapominania. Dotyczy
zarówno sfery ekonomicznej, politycznej, jak i przedstawienia historii PRL-u oraz – co ważne – roli intelektualistów
w budowanie systemu komunistycznego.

Esej mający na celu gruntowną analizę pojęcia wolności.

ISBN: 83-7453-600-4, 272 strony, 140×225, oprawa miękka

Hermann Lang
Język i nieświadomość
przełożył Paweł Piszczatowski
Omówienie podstawowych założeń koncepcji języka
Jacques’a Lacana.
ISBN: 83-7453-636-5, 400 stron, 125×195, oprawa miękka cena 29 zł

ISBN: 978-83-7453-763-6, 248 stron, 140×225, oprawa miękka

cena 49 zł

cena 42 zł

Zdzisław Krasnodębski
Demokracja peryferii
III Rzeczpospolita nie spełniła nadziei, które Polacy wiązali z przemianami 1989 roku. Co jest przyczyną słabości

Maria Gołębiewska
Demontaż atrakcji
Analiza wybranych zjawisk kultury medialnej.
ISBN: 83-89405-41-5, 336 stron, 125×195, oprawa miękka
cena 39 zł
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Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–
–1600
pod redakcją Jan Białostockiego
Druga część antologii pod redakcją Jana Białostockiego
obejmuje wiek XVI – epokę odrodzenia, reformacji i wczesnego manieryzmu. Książka zawiera teksty malarzy, rzeźbiarzy i architektów (m.in. Leonarda da Vinci czy Michała
Anioła), przywódców religijnych (Lutra i Kalwina), a także
myślicieli i filozofów (np. Erazma z Rotterdamu i Giorgia
Vasariego). Oddaje zatem głos tym wszystkim, którzy
pędzlem, dłutem, ale również piórem tworzyli podwaliny
sztuki nowożytnej.
ISBN: 978-83-7453-777-3

kwiecień 2009

Wiesław Juszczak
Malarstwo polskiego modernizmu
Synteza polskiej sztuki modernistycznej połączona z antologią tekstów autorstwa młodopolskich i pozytywistycznych
krytyków, pisarzy oraz artystów.
ISBN: 83-89405-89-X, 784 strony, 162×215, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 68 zł

Słownik schulzowski
pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, Jerzego Jarzębskiego
i Stanisława Rośka
Blisko trzysta haseł omawiających życie, twórczość i legendę
Brunona Schulza, a także recepcję jego dzieł.
ISBN: 83-89405-80-6, 449 stron, 162×215, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

cena 69 zł

Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”
pod redakcją Stanisława Rośka
Książka zawiera artykuły poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, publikowane w „Pamiętniku Literackim” od początku
jego istnienia. Czytelnik znajdzie w niej zarówno teksty
napisane w wieku XIX, jak i najnowsze, z wieku XXI; ważne
rozprawy sąsiadują z drobnymi, ale interesującymi przyczynkami, recenzje głośnych książek dotyczących wieszcza
ze wspomnieniami pośmiertnymi poświęconymi wybitnym
mickiewiczologom. Zestawiając prace utytułowanych badaczy, młodych naukowców i pasjonatów, niniejsza antologia
daje pełen obraz tego, co i jak pisało się o Mickiewiczu
w Polsce przez ostatnie sto trzydzieści lat.
ISBN: 978-83-7453-758-2

listopad 2008
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Alicja Helman, Jacek Ostaszewski
Historia myśli filmowej
Na przestrzeni ubiegłego stulecia naturze „siódmej sztuki”
przyglądano się z wszelkich możliwych punktów widzenia,
m.in. lingwistyki, antropologii, psychologii oraz ideologii,
jak również łączono badania nad filmem z najrozmaitszymi
kierunkami myśli humanistycznej. Autorzy podręcznika
nie tylko streszczają klasyczne koncepcje, ale i pokazują,
jak zmieniało się podejście teoretyków do przedmiotu ich
badań: od początkowego zainteresowania techniką przez
debatę na temat funkcji estetycznych kina po bardziej
współczesne ujmowanie filmu w kontekście kultury audiowizualnej.
ISBN: 978-83-7453-820-6

53
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Biblioteka „Między Tekstami”

W serii Biblioteka „Między Tekstami” ukazują się książki
pomocne w pracy z podręcznikami do języka polskiego
wydanymi wspólnie przez słowo/obraz terytoria i GWO.
Książki te przydadzą się zarówno uczniom przygotowującym się do matury i sprawdzianów, jak i nauczycielom czy
studentom.

cena 54 zł

Leonid N. Stołowicz
Historia filozofii rosyjskiej
przełożył Bogusław Żyłko
Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią
rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie
od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki
temu udało mu się uzyskać obiektywny ogląd rozwoju filozofii rosyjskiej od średniowiecza aż po współczesność.
ISBN: 978-83-7453-876-3

listopad 2008

Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Podstawy wiedzy o filmie
Pytanie o to, na czym polega specyfika kina, nurtuje ludzi
od chwili jego powstania. Niniejsza książka porusza takie
fundamentalne zagadnienia wiedzy o filmie, jak gatunek,
adaptacja, obraz, dźwięk, ruch, czas, przestrzeń, narracja,
muzyka czy montaż. Autorzy, choć skupiają uwagę na
filmie fabularnym, nie tracą z pola widzenia także innych
odmian filmu: dokumentalnego, animowanego czy eksperymentalnego.
ISBN: 987-83-7453-765-0, 296 stron, 145×205, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 37 zł

Grzegorz Gazda
Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik
literatury polskiej
ISBN: 987-83-7453-772-8, 272 strony, 145×205, oprawa miękka
cena 35 zł

Mieczysław Inglot
Romantyzm. Słownik literatury polskiej
ISBN: 978-83-7420-093-6, 296 stron, 145×205, oprawa miękka
cena 35 zł
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Teresa Kostkiewiczowa
Oświecenie. Słownik literatury polskiej

Zbigniew Nowak
Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem

ISBN: 978-83-7420-092-9, 248 stron, 145×205, oprawa miękka

„Przez blisko 40 lat przebywałem na co dzień w niezwykłym
świecie starych książek. Mogłem je brać do ręki, dotykać,
oglądać, wertować, podziwiać kształty dużych foliałów
i zgrabnych elzewirów, zachwycać się wytworami skrybów,
kopistów i iluminatorów doby rękopiśmiennej oraz usiłującymi im dorównać wspaniałymi okazami wczesnej sztuki
typograficznej, a także jej późniejszymi owocami okresu
renesansu, baroku i oświecenia. […] Tego rodzaju wrażenia
i przeżycia są dostępne tylko w bezpośrednim kontakcie
z tekstem piśmienniczym przekazywanym w formie książki.
Tylko wtedy można w pełni zrozumieć formułę «przekaźnik
jest przekazem»” (ze wstępu).

cena 35 zł

Nowoczesne i uniwersalne słowniki, adresowane zarówno
do uczniów, jak i nauczycieli. Każdy tom zawiera hasła
dotyczące najważniejszych pisarzy, krytyków oraz grup
literackich danego okresu, ponadto omawia na tle kultury
europejskiej główne dzieła, idee oraz kierunki w polskim
piśmiennictwie. Autorami wszystkich słowników są wybitni
znawcy poszczególnych epok, wykładowcy uniwersyteccy
z wieloletnim stażem pedagogicznym.

ISBN: 978-83-7453-889-3

marzec 2009

Retoryka

Tematy Teoretycznoliterackie

Pod redakcją Marka Skwary
„W sporze o to, czy teoretycznie możliwa jest jakakolwiek
komunikacja bez udziału retoryki, przeważają, jak się zdaje,
argumenty przemawiające przeciw takiej możliwości. Jedyne bez trudu nasuwające się przykłady prostej informacji
wypranej z wszelkiej retoryki to tablice logarytmiczne,
rozkłady jazdy czy książki telefoniczne. Na szczęście jednak komunikacja nie ogranicza się do nich; stwierdzenia
informacyjne są w mniejszym lub większym stopniu naszpikowane retoryką” (Gui Bonsiepe).
ISBN: 978-83-7453-866-4, 240 stron, 125×195, oprawa miękka
cena 29 zł

Alegoria

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku
997 do dzisiaj. Tom V: 1945–1979

pod redakcją Janiny Abramowskiej
Teksty zebrane w tym tomie prezentują odmienne teorie
dotyczące alegorii i ostatecznie doprowadzają do redefinicji
tego pojęcia.

pod redakcją Leszka Rybickiego
Bibliografia wszystkich utworów polskich i zagranicznych
poświęconych Gdańskowi, zawierająca podstawowe informacje na temat ich treści i problematyki.

ISBN: 83-89405-60-1, 220 stron, 125×195, oprawa miękka

ISBN: 978-83-7453-752-0, 446 stron, 162×215, ilustracje kolorowe,

cena 33 zł

oprawa twarda z obwolutą

cena 97 zł

56

CZĘŚĆ 3

57

CZĘŚĆ 3

Denis Diderot
Pisma estetycznoteatralne
przełożył i opracował Marek Dąbrowski
Diderot, jeden z najważniejszych filozofów oświecenia, był
żywo zainteresowany sprawami teatru. Niniejsza antologia
zawiera jego teksty poświęcone dramaturgii, sztuce aktorskiej i inscenizacji. Diderot przemawia w nich zarówno jako
wytrawny praktyk, jak i wnikliwy teoretyk. Nawet jeżeli nie
zwraca się bezpośrednio do Melpomeny, badając zjawisko iluzji w oku człowieka, stara się objaśnić, na czym polega iluzja
sceniczna będąca podstawą zrozumienia natury teatru.
ISBN: 978-83-7453-796-4

styczeń 2009

Nicolo Sabbatini
Praktyka budowania scen i machin teatralnych
przełożyła Anastazja Kasprzak
Dzieło Sabbatiniego zapoczątkowało rozwój architektoniczny
scen europejskich i stworzyło podstawy inscenizacji jako
odrębnej umiejętności, wymagającej udziału wyspecjalizowanych fachowców. Studium siedemnastowiecznego autora
zostało napisane jako podręcznik dla osób obsługujących
scenę – pokazuje więc od kulis tajniki techniczne i przekazuje praktyczną wiedzę dotyczącą budowy sceny, dekoracji
i maszynerii teatralnej.
ISBN: 978-83-7453-893-0, 125×195

styczeń 2009

Pseudo-Hippokrates
O śmiechu Demokryta

Theatroteka

przełożyła i opracowała Krystyna Bartol
Opowiastka filozoficzna będąca źródłem poznania antycznych koncepcji komizmu.

Lope de Vega
Nowa sztuka tworzenia komedii

ISBN: 987-83-7453-795-7, 120 stron, 125×195, ilustracje czarno-

przełożyła i opracowała Urszula Aszyk
Pisany wierszem traktat Lopego de Vegi jest wykładem teorii
dramatu, poradnikiem dla autorów teatralnych i źródłem
inspiracji dla autorów późniejszych traktatów i poetyk. Jest
on zarazem świadectwem procesu transformacji, jakiemu
poddał się hiszpański dramat i teatr przed ponad czterema
wiekami, w konsekwencji którego ukształtowała się jedna
z najbogatszych tradycji teatralnych nowożytnej Europy.
ISBN: 978-83-7453-791-9, 125x195

grudzień 2008

-białe, oprawa miękka

cena 16 zł

Ludwig Tieck
O cudowności u Shakespeare’a i inne pisma
krytyczne
przełożyła i opracowała Małgorzata Leyko
Książka prezentuje poglądy Tiecka – poety, edytora, tłumacza – na dramaturgię Shakespeare’a. Jej uzupełnieniem są
szkice zapoczątkowujące reformę teatru iluzjonistycznego.
ISBN: 978-83-7453-733-9, 248 stron, 195×125, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 29 zł
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Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr
fran cuski
pod redakcją Anny Loby
Antologia tekstów dotyczących francuskiego teatru średniowiecznego, który – przez wieki zapomniany – stał się
bliski pokoleniu, które współtworzyło współczesny teatr
eksperymentalny.
ISBN: 83-7453-723-X, 256 stron, 125×195, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 28 zł

Antoine François Riccoboni
Sztuka teatru
przełożył i opracował Marek Dębowski
Rozprawka w formie podręcznika dla aktorów z 1750 roku,
obejmująca różne obszary działalności teatralnej.
ISBN: 83-7453-641-1, 136 stron, 125×195, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

cena 15 zł

„Role komiczne kobiet podlegają tym samym regułom co
role męskie. Z tym tylko zastrzeżeniem, że kobiety powinny
uwzględniać swe naturalne przymioty, czyli grać z większą
lekkością i delikatnością. Właściwe w tym względzie pryncypia wciąż są jeszcze przestrzegane w rolach staruszek
i wieśniaczek. Aliści nie mogę przestać ganić maniery,
z jaką uszlachetnia się pokojówki. Ten sposób gry powoduje,
że ich role są niemal takie same jak role amantek, co jest niezgodne z rzeczywistością, choć do tej konfuzji w niemałym
stopniu przyczyniają się dzisiejsi autorzy komedii”.

Georg Fuchs
Scena przyszłości

przełożył Marek Szalsza
Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemieckich specjalistów. Willberg i Forssman przedstawiają w nim
najważniejsze zasady właściwego projektowania druków.
Na licznych przykładach ukazują najczęściej popełniane
błędy i doradzają, jak ich uniknąć. Książka adresowana
nie tylko do profesjonalistów, ale również do wszystkich,
którzy chcą zajmować się projektowaniem typograficznym
i komputerowym składem publikacji.
stracje czarno-białe, oprawa miękka

ISBN: 83-89405-94-6, 100 stron, 125×195, ilustracje czarno-białe,
cena 19 zł

Max Reinhardt
O teatrze i aktorze
przełożyła i opracowała Małgorzata Leyko
Wybór tekstów wybitnego reformatora teatru i inscenizatora.
ISBN: 83-7453-645-4,232 strony, 125×195, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

Biblioteka Typografii

Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-881-7, 104 strony, 210×297, ilu-

przełożyła i opracowała Małgorzata Leyko
Klasyczna koncepcja reformy teatru, która próbuje przywrócić mu pierwotną formę obrzędu i zbiorowej uroczystości.
oprawa miękka

Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg
Pierwsza pomoc w typografii

cena 22 zł

cena 39 zł

Jacek Mrowczyk
Niewielki słownik typograficzny
Co oznacza pojęcie „linea”? Czym jest piętka litery? Kiedy
stosować nawiasy kwadratowe, a kiedy ostrokątne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań z dziedziny typografii
znajdziemy w słowniku obejmującym objaśnienia prawie
400 haseł, napisanym przez jednego z najlepszych w Polsce
znawców tej tematyki.
ISBN: 978-83-89945-20-4, 140 stron, 150×210, oprawa twarda
cena 60 zł
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Pierwsza w Polsce seria gramatycznych podręczników do nauki języków szwedzkiego, norweskiego i duńskiego. Każda
książka zawiera szczegółowy opis podstawowych zagadnień
gramatyki, wzbogacony przykładami oraz uzupełniony licznymi ćwiczeniami. Przejrzysta struktura ułatwia korzystanie
z podręczników zarówno podczas samodzielnej pracy, jak
i na kursach językowych, w szkołach i na uczelniach.

Maciej Balicki
Troll 1. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-863-3, 194 strony, 210×280, oprawa miękka
cena 48 zł

Helena Garczyńska
Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-863-3, 200 stron, 210×280, oprawa miękka
cena 48 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN: 978-83-7453-863-3, 200 stron, oprawa miękka, 210×280,
cena 48 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 1. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN:978-83-7453-767-4, 184 strony, 210×280, oprawa miękka
cena 45 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 1. Język szwedzki. Klucz do zadań
ISBN: 978-83-7453-835-0, 25 stron, 210×280, oprawa miękka
cena 9,90 zł
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Utwory zebrane Adama Wiśniewskiego-Snerga

Helmut Newton
Autobiografia

Oro

ISBN: 83-7453-715-9, 176 stron, 140×205, oprawa miękka

przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska
Helmut Newton urodził się w Niemczech w bogatej rodzinie
żydowskiej. Już od wczesnej młodości interesowały go wyłącznie kobiety i fotografia. Nie rozstawał się z aparatem, odkąd ukończył 12 lat, lecz posądzany o brak talentu, lenistwo
i skłonność do niesubordynacji, długo nie potrafił zaistnieć
w świecie show-biznesu. Przełom nastąpił w 1961 roku,
kiedy rozpoczął współpracę z francuską edycją „Vogue’a”.
Połączył dwie życiowe pasje i jako autor prowokacyjnych
aktów kobiecych zdobył sławę oraz fortunę. Newton robi ze
swej biografii iście hollywoodzką kreację. Seks, kariera,
skandale towarzyskie, moda i polityka, ale nade wszystko
sztuka – takimi drogami biegnie życie fotografa, który
zrewolucjonizował spojrzenie na ciało kobiety.

cena 29 zł

ISBN: 987-83-7453-837-4, 308 stron, 165×235, ilustracje czarno-

ISBN: 978-83-7453-836-7, 176 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

Arka
ISBN: 978-83-7453-809-1, 160 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

Nagi cel
ISBN: 83-7453-652-7, 176 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

Robot
ISBN: 83-7453-666-7, 364 strony, 140×205, oprawa miękka
cena 39 zł

Według łotra

-białe, oprawa miękka

„Wszystkie moje powieści połączone są w jedną całość,
nie są to książki niezależne, lecz kolejne wcielenia jednej
i tej samej postaci. Dlatego pisałem wszystkie powieści
w pierwszej osobie, bo dotyczą losów tej samej istoty ludzkiej, zakładającej tylko różne maski” (Snerg).

Walter Moers
13½ życia kapitana Niebieskiego Misia
przełożył Ryszard Wojnakowski
Niebieski miś uprowadza czytelników w świat, w którym
fantazja i humor wymknęły się spod wszelkiej kontroli. To
kontynent Zamonia, gdzie inteligencja jest chorobą zakaźną,
a burze piaskowe są czworokątne, gdzie za każdą idyllą
czyha śmiertelne niebezpieczeństwo i mieszkają wszystkie
te istoty, które zostały przepędzone z naszego życia.
ISBN: 978-83-7453-757-5, 696 stron, 125×195, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 59 zł

cena 55 zł

„Nie było burdeli. Tylko hotele. Klient wybierał towar
i płacił za pokój. Dziewczyna brała ręcznik od konsjerżki, która kasowała pieniądze za pokój. W tamtych
czasach wszystko kosztowało bardzo mało. Nie wiem,
jaka cena jest teraz – nie bywam. Chociaż dookoła
krążą policjanci, bardziej pilnują bezpieczeństwa dziewczyn niż klientów. Nie wolno robić zdjęć – nie mówią
„Nie rób zdjęć”, ale pamiętam, że kiedyś próbowałem
i dowiedziałem się, że dostanę w bęcki, szybko więc
spakowałem aparat. Lepiej było wpaść w ręce gliniarzy
niż dziewczyn, które na pewno by mnie stłukły, gdybym
upierał się przy swoim. Wiele z tych dziewczyn pochodziło z prowincji i nie chciały, żeby ich rodziny wiedziały,
czym one się zajmują”.

Alisa Mun
Lalka
przełożyła Aldona Judina
Historia Lindy, lalki stworzonej do tego, by sprawiać przyjemność mężczyznom, która z całych sił starała się wyrwać
spod władzy zainstalowanego w niej programu. Opowieść
o kobiecie, która postanowiła odnaleźć szczęście, choćby
przypadkowe i kruche.
ISBN: 978-83-7453-762-9, 304 strony, 125×195, oprawa miękka
cena 29 zł
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Marie Hermansson
Plaża muszli
Terytoria Skandynawii

Jean-Dominique Bauby
Skafander i motyl
przełożył Krzysztof Rutkowski
Był estetą i kochał życie. Ale życie nie wzięło tego w rachubę. Wylew sparaliżował jego ciało, uwięził świadomość jak
w skafandrze. Śladem dawnej władzy nad ciałem pozostała
trzepocząca jak motyl powieka. Mrugając nią, napisał książkę – o losie i o życiu, ale także o stosunku duszy do ciała,
o stosunku myślenia i odczuwania do własnej cielesności.
Jean-Dominique Bauby zmarł 9 marca 1997 roku, trzy
dni przed ukazaniem się Skafandra i motyla, który stał
się bestsellerem na całym świecie. W roku 2007 Julian
Schnabel nakręcił na podstawie książki Bauby’ego film
Motyl i skafander, nagrodzony na festiwalu w Cannes.
Wydanie drugie. ISBN: 978-83-7453-843-5, 132 strony, 135×204,
ilustracje kolorowe, oprawa miękka

cena 24 zł

przełożyła Bratumiła Pawłowska
Ulrika jako nastolatka co roku lato spędza nad morzem
w południowo-zachodniej Szwecji wraz z barwną rodziną
Gattmanów. Na muszelkowej plaży rozgrywają się najważniejsze i najpiękniejsze chwile jej życia. Gdy jednak pewnego razu znika w tajemniczych okolicznościach adoptowana
przez Gattmanów dziewczynka, harmonia tego miejsca
zostaje zaburzona. Dorosła Ulrika wraca do zatoki muszelek
dopiero po dwudziestu czterech latach, by pokazać swoim
synom rajską plażę swojego dzieciństwa, ale makabryczne
odkrycie, którego przypadkowo dokonuje, rzuca nowe światło na tajemnicę sprzed lat.
ISBN: 978-83-7453-775-9, 280 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 34 zł

Gunnar Staalesen
Wokół śmierci
przełożyła Maria Sibińska
We wrześniu 1995 roku prywatny detektyw Varg Veum
odbiera telefon i słyszy w słuchawce głos z przeszłości. Przywołuje on jego wspomnienia sprzed ćwierć wieku, kiedy to
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jako pełen zapału pracownik socjalny przejął w dramatycznych okolicznościach opiekę nad trzyletnim wówczas Janem
Elvisem. Chłopak pojawia się w życiu Varga kilkakrotnie,
za każdym razem w tragicznych okolicznościach – śmierć
zdaje się kroczyć jego śladem. Teraz ogłasza zemstę na
tych, którzy zniszczyli mu życie. Na szczycie listy swoich
wrogów umieszcza właśnie Varga, dawnego opiekuna, który
aby ocalić życie, musi ponownie zmierzyć się z tajemnicami
przeszłości…
ISBN: 978-83-7453-894-7

Leena Lander
Niech się rozpęta burza
przełożył Sebastian Musielak
Pełen napięcia thriller psychologiczny, poruszająca historia
miłosna, a także epicka opowieść o życiu w burzliwych latach trzydziestych, autorstwa jednej z najpopularniejszych
fińskich pisarek.
ISBN: 978-83-7453-825-1, 352 strony, 140×205, oprawa miękka
cena 34 zł

grudzień 2008

Leena Lehtolainen
Spirala śmierci

Elisabeth Rynell
Hohaj
przełożyła Ewa Mrozek-Sadowska
Hohaj to powieść o kobiecie oszalałej z rozpaczy po nagłej
stracie życiowego partnera. W poszukiwaniu ukojenia rozpoczyna dramatyczną wędrówkę po śnieżnych pustkowiach
dalekiej Północy, stopniowo zatracając własną tożsamość,
wtapiając się w surowy krajobraz. Zabłądziwszy, niespodziewanie natrafia na ślady poruszającej historii sprzed
kilkudziesięciu lat. Poznaje tragiczne losy Arona, „uciekającego na Północ przed wojną i samym sobą”, i osieroconej
Iny, uwięzionej przez ojca z dala od ludzi.
ISBN: 978-83-7453-775-9
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grudzień 2008

Helena Henschen
W cieniu zbrodni

przełożył Sebastian Musielak
W tajemniczych okolicznościach ginie nastoletnia łyżwiarka. Kto mógł chcieć jej śmierci? Spirala zostaje puszczona
w ruch…
ISBN: 978-83-7453-714-8, 368 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 34 zł

Hanne Ørstavik
Pastor
przełożyła Maria Sibińska
Liv, pełniąca funkcję pastora w norweskim miasteczku,
zmaga się z problemami parafian, ale też z własnym zwątpieniem w sens powołania.
ISBN: 83-7453-682-9, 208 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

przełożyła Natalia Altebo
Powieść opowiadająca o zbrodni stulecia w Szwecji, która
na wiele pokoleń naznaczyła losy rodziny von Sydowów
hańbą, wstydem i bólem. Autorka próbuje odkryć przyczynę tragedii, szkicując portrety wszystkich uwikłanych
w nią osób.
ISBN: 978-7453-756-8, 272 strony, 140×205, oprawa miękka
cena 34 zł

Erlend Loe
Doppler
przełożyła Milena Skoczko
Zabawna powieść o przyjaźni człowieka i łosia, będąca
jednocześnie błyskotliwą krytyką konsumpcyjnego społeczeństwa.
ISBN: 83-7453-622-5, 140 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 23 zł

Ketil Bjørnstad
Liv Ullmann. Linie życia

Torbjörn Flygt
Underdog

przełożyła Milena Skoczko
Sceny z życia aktorki. Opowieść o jej trudnych związkach
z mężczyznami, drodze do sukcesu i cieniach sławy.

przełożyła Elżbieta Jasińska-Brunnberg
Pełna humoru powieść o nastolatku z Malmö, który dorasta
w specyficznej atmosferze przemian społecznych w Szwecji
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

ISBN: 978-83-7453-713-1, 256 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 34 zł

ISBN: 83-7453-606-3, 424 strony, 140×205, oprawa miękka
cena 39 zł
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Ingmar Bergman
Przedstawienia
przełożył Tadeusz Szczepański
Trzy dramaty wybitnego reżysera, które łączy wnikliwa
analiza namiętności i erotycznych obsesji, prowadzących
do autodestrukcji.
ISBN: 83-7453-735-3, 280 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

„W Przedstawieniach Bergman dokonuje wiwisekcji
ludzkiej duszy. Operuje bez znieczulenia, by ożywić
ludzkie lęki. Szwedzki reżyser i pisarz balansuje przy
tym na krawędzi ekshibicjonizmu, dzięki czemu lektura
jego sztuk staje się przeżyciem traumatycznym. […]
Bergman przywołuje motywy charakterystyczne dla swej
twórczości. Śmierć, przemijanie, psychiczne dewiacje,
„piekło we dwoje”, wreszcie – sztuka sama w sobie,
znajdują w jego dramatach literacką formę.
Bartosz Staszczyszyn, „Arte”

Joahanna Sinisalo
Nie przed zachodem słońca
przełożył Sebastian Musielak
Historia niezwykłego spotkania człowieka i trolla, łącząca
wątki sensacyjne z obrazem życia ludzi mediów i cytatami
z fińskiej kultury.
ISBN: 83-7453-710-8, 276 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł

Kjell Westö
Lang
przełożył Tadeusz Szczepański
Thriller o erotycznej obsesji, nienawiści i uzależnieniu od
drugiego człowieka, a jednocześnie satyra na świat mediów.
ISBN: 83-89405-99-7, 196 stron, 140×205, oprawa miękka
cena 24 zł

Ailo Gaup
Podróż na dźwiękach szamańskiego bębna
przełożyła Maria Sibińska
Magiczna opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości,
osadzona w lapońskiej mitologii.
ISBN: 83-89405-69-5, 252 strony, 140×205, oprawa miękka
cena 29 zł
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Zenon Kruczyński
Farba znaczy krew
Książka napisana przez człowieka, który po kilkudziesięciu
latach uprawiania myślistwa stał się obrońcą przyrody i praw
zwierząt. Autor mówi szokującą prawdę o polowaniach, ale
przede wszystkim uczy szacunku dla każdego życia i pomaga
odzyskać harmonię w obcowaniu z naturą.
ISBN: 978-83-7453-862-6, 268 stron, 165×215, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 35 zł

„Farba znaczy krew powoli zyskuje sobie miano książki
kultowej. Bohater rozważań autora i jego rozmówców
na ogół jest mężczyzną. Dlatego największą satysfakcję
przynosi myśliwemu wykastrowanie zabitego rogacza.
Szokujące fakty, obrazy, statystyki, ciekawostki na temat
polowania Kruczyński przedstawia po to, aby szczerze
i po prostu uświadomić ludziom, że zabijanie to zabijanie. Mocna rzecz i prawdziwa”.
Kazimiera Szczuka, „Gazeta Wyborcza”

Magiczne przygody trójki młodych gdańszczan, którzy
dzięki pomocy lwów dowiadują się, jak radzić sobie
w trudnych sytuacjach.
ISBN: 978-83-7453-818-3, 42 strony, 240×340,
kolorowe ilustracje, oprawa miękka, cena 19,90 zł

Leo, Leo i lwy
Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska

Janusz Palikot
Poletko pana P.
700 tysięcy czytelników, ponad 10 tysięcy komentarzy, 252
dni obecności w sieci i prawie 300 codziennych wpisów,
wielu stałych fanów i po wielokroć więcej przeciwników.
Taki jest bilans dokonań Janusza Palikota w roli komentatora
polskiej rzeczywistości.
ISBN: 978-83-7453-861-9, 208 stron, 160×220, oprawa miękka
cena 28 zł

Krzysztof Obłój, Janusz Palikot
Myśli o nowoczesnym biznesie
Autorami tej książki są teoretyk i praktyk. Profesor ekonomii
i zarządzania spotkał się z młodym biznesmenem, którego sukcesy sprawiły, że trafił na listę najbogatszych ludzi w Polsce.
ISBN: 83-89405-26-1, 176 stron, 125×195, oprawa miękka cena 29 zł

Jacek Prześluga
Gudzowaty
Jeden z najbogatszych Polaków opowiada o świecie polityki,
o biznesie, pieniądzach oraz o ideałach, które przyświecały
mu w trakcie jego kariery.
ISBN: 978-83-7453-860-2, 240 stron, 135×204, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

Leo, Leo i lwy
Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska

cena 29 zł

Druga część przygód Leosia i Leontynki, którzy
za sprawą tajemniczego Marlea wyruszają
na poszukiwanie ukrytego skarbu.
ISBN: 978-83-7453-819-0, 40 stron, 240×340,
ilustracje kolorowe, oprawa miękka, cena 19,90 zł
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