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Wydawnictwo słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995
roku. Publikuje książki z dziedziny literatury pięknej,
historii literatury, eseistyki, krytyki literackiej, filozofii,
sztuki, nauk społecznych.
Serie wydawnicze:
Pasaże. Opowieści o mitycznych miejscach, Małe Pasaże,
Rzeczy Literackie, Wiek Męski, Terytoria Skandynawii,
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Terytoria Kina, Biblioteka Mnemosyne, Rzeczy Artystyczne,
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Humanistyki, Media, Idee, Idee i Polityka, Idee i Historia,
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Portrety Kobiet, Świadectwa, Terytoria Poezji, Terytoria dla
Dzieci, Wodziński, Troll, Biblioteka „Między Tekstami”

Do Czytelników
Przedstawiamy Państwu wiosenny katalog wysyłkowy
wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Pragniemy, by publikowane przez nas książki dotarły do wszystkich zainteresowanych.
Aby złożyć zamówienie, wystarczy:
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zadzwonić pod numer (058) 345 47 07 lub 0601 91 92 35

Zapraszamy też do Klubu Książki „Terytoria”, którego
Członkowie:
mogą nabywać wszystkie książki wydawnictwa z rabatem 15%
nie ponoszą kosztów przesyłki przy zamówieniach o wartości powyżej 100 zł
otrzymują katalogi wysyłkowe oraz zaproszenia na imprezy organizowane przez wydawnictwo

Aby wstąpić do Klubu Książki „Terytoria”, wystarczy zarejestrować się na stronie www.terytoria.com.pl
wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 74/3
tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)
tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)
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BAUBY

Jean-Dominique Bauby
Skafander i motyl
przełożył Krzysztof Rutkowski
Był estetą i kochał życie. Ale życie nie wzięło tego w rachubę. Jak w skafandrze zamknęło go w jego własnym ciele.
Wylew zaskoczył go w chwili, gdy jechał na spotkanie z nową
narzeczoną. Świadomość odzyskał po miesiącu, ale była to
świadomość zamknięta w sparaliżowanym ciele. Jedynym
zewnętrznym jej wyrazem była mrugająca jak motyl lewa
powieka i nieznaczne poruszenie głową. Skafander i motyl.
W takim stanie napisał tę 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 trzy dni przed ukazaniem się Skafandra i motyla,
który stał się światowym bestsellerem, przetłumaczonym
na 20 języków.
W roku 2007 Julian Schnabel nakręcił na podstawie książki
Bauby’ego film Motyl i skafander, nagrodzony za reżyserię
na festiwalu w Cannes i wyróżniony 4 nominacjami do
Oskara.
ISBN 987-83-7453-843-5, 135 × 205, 132 strony, zdjęcia kolorowe,
oprawa miękka

cena 24 zł

„Ta książka, pisana już niemal z drugiej strony, z dna
nieszczęścia, jest świetną literaturą, a zarazem wielką
afirmacją życia”.
Tomasz Jastrun, „Twój Styl”
„Ta mała książeczka, cienka jak nitka łącząca człowieka
z życiem, jest wspaniałą lekcją heroizmu”.
Bertrand de Saint Vincent, „Le Figaro Magazine”
„Słuchamy Bauby’ego, bo to, co nam mówi, trafia w sedno
ludzkiej kondycji”.
Robert McCrum, „The Observer”
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Janusz Palikot
Poletko pana P.
Ponad 650 000 czytelników, niemal 10 000 komentarzy,
262 dni obecności w sieci i prawie 300 codziennych
wpisów, wielu stałych fanów i po wielokroć więcej przeciwników, gotowych na wszystko, byleby tylko zrealizować
swój cel: zniszczyć Palikota. Taki jest plon bloga Poletko
Pana P. Jego autor przez kilka miesięcy analizował otaczający go świat, barwnie opisywał sejmowe kuluary, walczył
o zrozumienie dla swoich pomysłów, zadawał kontrowersyjne pytania i szukał sensu w polskim życiu społecznym
i politycznym.
ISBN: 978-83-7453-861-9, 260 × 220, 208 stron, oprawa miękka
cena 28 zł

„Wiem, znam to, słyszałem: jestem politykiem i dążąc
do politycznej doskonałości, muszę zachować polityczną
zdolność do samoograniczenia oraz polityczną poprawność mierzoną za pomocą politycznej miary, której
wzorzec znajduje się w politycznym Sevres przy ulicy
Wiejskiej. […] Ponieważ jestem politykiem, muszę być
polityczny, a ponieważ wymaga się ode mnie, żebym był
polityczny – muszę przestać być sobą. Muszę?”

Jacek Prześluga
Gudzowaty
Bohaterem tej książki jest Aleksander Gudzowaty – jeden
z najbogatszych i najbardziej wpływowych Polaków. Szef
Bartimpeksu szczerze i bezkompromisowo opowiada o skompromitowanym i skłóconym świecie polityki, o biznesie,
który nie zawsze daje satysfakcję, o pieniądzach, które nie
są wartością samą w sobie, wreszcie o ideałach, które przyświecały mu w trakcie jego kariery. Obraz Polski, jaki
wyłania się z tej książki, jest wręcz przerażający, jej bohater zaś okazuje się człowiekiem wielowymiarowym, innym
niż jego wizerunek kreowany przez niechętne bogaczom
media.
ISBN: 978-83-7453-860-2, 135 × 204, 240 stron, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka

cena 29 zł

„Jest polskim nieszczęściem tak liczna grupa tandetnych polityków. Ich działania to wojna gangów, a nie
spór pomiędzy odmiennymi koncepcjami. Czuję wobec
tych ludzi wielką pogardę. Tworzą kastę, istnieją sami
dla siebie. Bawią się naszym kosztem, zajęci bieżącymi
intrygami. Proszę ich spytać – jaka będzie Polska za
dziesięć lat? Jaką mają wizję? Mają?”
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Terytoria Skandynawii

Marie Hermanson
Plaża muszli
przełożyła Bratumiła Pawłowska
Ulrika jako nastoletnia dziewczynka co roku lato spędza nad
morzem w południowo-zachodniej Szwecji wraz z barwną
i kontrowersyjną rodziną Gattmanów. Na muszelkowej
plaży rozgrywają się najważniejsze i najpiękniejsze chwile
jej życia. Gdy jednak pewnego razu znika w tajemniczych
okolicznościach adoptowana przez Gattmanów hinduska
dziewczynka, harmonia tego miejsca zostaje zaburzona,
a letni dom pustoszeje. Dorosła Ulrika wraca do zatoki
muszelek dopiero po dwudziestu czterech latach, by pokazać
synom rajską plażę swojego dzieciństwa, ale makabryczne
odkrycie, którego przypadkowo dokonuje wraz z nimi, rzuca
nowe światło na tajemnicę sprzed lat.

Zenon Kruczyński
Farba znaczy krew
Książka napisana przez człowieka, który po kilkudziesięciu
latach uprawiania myślistwa stał się obrońcą przyrody i praw
zwierząt. Zenon Kruczyński opisuje, jak został myśliwym,
odsłania kulisy tego dwuznacznego hobby oraz ukazuje,
jak to się stało, że zaprzestał zabijania zwierząt. Następnie
rozmawia z psychoterapeutą, doświadczonym myśliwym,
specjalistką od uzależnień, ekolożką, mistrzynią zen, żonami myśliwych oraz z lekarką weterynarzem. Autor i jego
rozmówcy próbują dowiedzieć się, dlaczego mężczyźni
polują, ale także – dlaczego w ogóle zabijamy zwierzęta,
dlaczego niszczymy przyrodę. Książka ta mówi więc prawdę
– często szokującą – o polowaniach, ale przede wszystkim
uczy szacunku dla wszelkiego życia i pomaga odzyskać
harmonię w obcowaniu z naturą.
ISBN: 978-83-7453-862-6, 165 × 215, 268 stron, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka
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cena 35 zł

„Cieszę się, że taka książka została napisana. Nie wstydzę się ani mojego wzburzenia, ani wzruszenia podczas
jej czytania”.
Olga Tokarczuk

ISBN: 978-83-7453-775-9, 140 × 205, oprawa miękka

cena 34 zł
jesień 2008

Leena Lander
Niech się rozpęta burza
przełożył Sebastian Musielak
Kiedy Iiris, dziennikarka z Helsinek, dowiaduje się o zdradzie męża, całe jej bezpiecznie uporządkowane życie nagle
traci sens. Wyjeżdża do Olkikumpu na dalekiej prowincji,
skąd pochodzi jej ojciec, by przygotować reportaż o składowaniu odpadów radioaktywnych w dawnej kopalni miedzi.
Na miejscu nieoczekiwanie trafia na ślad mrocznej rodzinnej
tajemnicy. Dzięki odnalezionym po latach listom i fotografiom ożywają wspomnienia z przeszłości – płomienne
uczucia, miłość i nienawiść, zdrada, zemsta, szaleństwo,
wreszcie śmierć. Iiris nie tylko odkrywa niezwykłą historię
rodziny, ale i prawdę o sobie.
ISBN: 978-83-7453-825-1, 140 × 205, 352 strony, oprawa miękka
cena 34 zł

Polecamy także:
Helena Henschen

„To książka ważna, mocna, angażująca. Zrodzona ze
zrozumienia własnych błędów. Obnaża i burzy niemądre
stereotypy, które od niepamiętnych czasów wyznaczają
nasz stosunek do świata zwierząt, do świata w ogóle,
a także do nas samych”.
Wojciech Eichelberger

W cieniu zbrodni
ISBN: 978-7453-756-8

cena 34 zł

Leena Lehtolainen

Spirala śmierci
ISBN: 978-83-7453-714-8

cena 34 zł
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Adam Wiśniewski-Snerg
Oro
Mężczyzna wraca w zamgloną noc z Rzymu do Wenecji.
Po drodze kupuje w antykwariacie osobliwy pierścionek
– prezent dla narzeczonej. Przejeżdżając przez ciemny tunel,
uderza w tył cysterny, z której wylewa się ciecz o mdlącym
i odurzającym zapachu. Mężczyzna postanawia wezwać pomoc: wychodzi z tunelu i kieruje się do najbliższego domu.
Dwoje starszych ludzi wpuszcza go do środka i każe czekać.
Sięgając po chusteczkę, mężczyzna wyciąga tajemniczy
pierścionek. Dowiaduje się, że za chwilę nastąpi transfer
na planetę Oro. Próbuje protestować, ale dwaj androidzi nie
pozwalają mu uciec…
ISBN: 987-83-7453-836-7, 140 × 205, 208 stron, oprawa miękka
cena 29 zł

Adam Wiśniewski-Snerg
Arka

Pasaże

Powieść Adama Wiśniewskiego-Snerga zaludniają przedziwni neurotycy i psychopaci, którzy zniewoleni własnymi
wizjami, żyją w świecie urojonym, przy czym ani nie potrafią się ze sobą porozumieć, ani nawet odnaleźć punktów
stycznych między własnymi fantasmagoriami. Napisana
w konwencji alegoryczno-fantastycznej Arka jest dziełem
wolnym od natrętnej aluzyjności, pozostawiającym odbiorcy
dużą swobodę interpretacji, co pozwala odczytywać ją na
różne sposoby i smakować jej rozmaite warstwy – od parodystycznej aż po psychologiczno-moralistyczną.
ISBN 987-83-7453-809-1, 140 × 205, 160 stron, oprawa miękka
cena 29 zł

Nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazały się
również powieści Według łotra, Nagi cel oraz Robot tego
samego autora.

Krzysztof Rutkowski
Requiem dla moich ulic
Krzysztof Rutkowski oprowadza czytelnika po ulicach,
zaułkach i kawiarniach Paryża, odkrywając ich tajemnice
i znaczenia. 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, 145 × 210, 108 stron, 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
Paryskie pasaże
Nowe wydanie magicznej książki Krzysztofa Rutkowskiego.
„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
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historycznych do aury mitycznego miasta. W pisanych
z pasją tekstach aktualność jest częścią przeszłości, fantazja
– elementem refleksji. I vice versa.
ISBN 987-83-7453-844-2, 145 × 210, 264 strony, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda

cena 44 zł

Krzysztof Lipowski
Miód i wosk
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 Trzeciej Rzeszy musi się
zmagać z nową rzeczywistością w Berlinie Zachodnim.
Świadectwa

ISBN: 978-83-7453-750-6, 167 × 215, 144 strony, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 25 zł

Bruno Schulz
Księga listów

Klasyka

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, ale
przez sam fakt przetrwania jest szczególnie cenna jako niemal
symboliczny ślad po masowej egzekucji ludzi i pamiątek po
nich. Te listy, które udało mi się w ciągu sześćdziesięciu lat
odnaleźć, stanowią nie tylko zbiór epistolarny, ale przede
wszystkim cząstkową autobiografię pisarza, istotny przyczynek
do jego życiorysu, którego liczne ślady zatarł czas, a świadkowie w ogromnej większości zginęli. ( fragment wstępu)
ISBN: 978-83-7453-741-4, 225 × 170, 374 strony, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda z obwolutą

cena 69 zł

„Twórczość literacka Brunona Schulza wyrasta z jego
sztuki epistolarnej. W nielicznych ocalonych odłamkach
tego rozbitego zwierciadła odbija się biografia oraz doświadczenia artysty zaklętego we własną samotność”.
Wojciech Lipowski, „Tygodnik Powszechny”

Charles Baudelaire
Paryski splin. Poematy prozą
przełożył Ryszard Engelking
Bogato ilustrowane rycinami z epoki wydanie jednego
z najważniejszych utworów francuskiego poety. W Paryskim
splinie Baudelaire, kontynuując rozpoczęte w Kwiatach zła
poszukiwania granic języka poetyckiego, tworzy coś, co
można bez wahania nazwać nowoczesną poezją. Jednocześ nie jawi się jako najwybitniejszy twórca poematu prozą
ówczesnej Europy. Całość uzupełniają komentarze tłumacza, obejmujące fakty z życia poety, dzieje powstania tekstów
i szczegóły z życia literackiego epoki.
ISBN: 978-83-7453-866-4, 140 × 170, 284 strony, ilustracje
czarno-białe

czerwiec 2008
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Przygody Ciała

Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche
Historia twarzy
przełożył Tomasz Swoboda
Próba nakreślenia dziejów twarzy w czasach nowożytnych,
od odrodzenia fizjonomiki w XVI wieku po jej schyłek
w XIX stuleciu. Autorzy nie ograniczają się jednak do tej
interesującej i kontrowersyjnej dziedziny nauki. Badają również wpływ 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, 167 × 215, 232 strony, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 49 zł

Georges Bataille
Erotyzm
przełożyła Maryna Ochab
Bataille rozróżnia trzy postaci erotyzmu: erotyzm ciała,
erotyzm serc i erotyzm sacrum. W pierwszym wypadku człowiek odnajduje swój pierwotny związek z przyrodą przede
wszystkim za sprawą erotycznego upojenia, które jest chwilowym unicestwieniem granic własnego „ja” i utożsamieniem
z pierwotnym bytem natury. Erotyzm, choć w pewnym
sensie nieodłączny od prokreacji, jest zatem samoistnym
„eksperymentowaniem psychicznym” w poszukiwaniu sensu
życia. Erotyzm serc – to romantyczna koncepcja połączenia
bliskich dusz. Głębokim sensem erotyzmu sacrum jest obalanie wszelkich struktur zamykających człowieka w wąskich
ramach egzystencji. Erotyzm sacrum, będący zarazem
doświadczeniem estetycznym, etycznym i religijnym, jest
więc definitywnym wykraczaniem człowieka poza siebie
i własne ograniczenia.
ISBN: 978-83-7453-811-4, 163 × 225, 288 stron, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 47 zł

„Dzieło to można uznać za zwieńczenie całej drogi intelektualnej Bataille’a, wystepują w nim bowiem […] 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”.
Paweł Mościcki, „Tygodnik Powszechny”
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ESEJE O SZTUCE

Hanna Arendt
Walter Benjamin. 1892–1940

ostry i wyraźny” oraz „umożliwia najlepszy wgląd w sytuację
sztuki nowoczesnej”.

przełożył Andrzej Kopacki
Studium poświęcone życiu i twórczości Waltera Benjamina,
niemieckiego filozofa, teologa, teoretyka kultury i eseisty.
Wartością książki Arendt jest opis fenomenu 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: 978-83-7453-849-7, 140 × 220, 536 stron, ilustracje

ISBN: 978-83-7453-850-3, 140 × 220, 166 stron, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka

cena 36 zł

Konstanty A. Jeleński
Chwile oderwane
Wybór esejów i artykułów ważnej postaci powojennej polskiej emigracji, 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 minionej epoki.
ISBN 987-83-7453-845-9, 235 × 170, 638 stron, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 74 zł

Karol Berger
Potęga smaku. Teoria sztuki
przełożyła Anna Tęczyńska
Karol Berger proponuje w swoim dziele, sytuującym się na
pograniczu rozprawy naukowej i eseju, autorską koncepcję
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? Co jest lub powinno być jej funkcją, by
w ogóle miała dla nas znaczenie, byśmy chcieli się nią zajmować? Ale to nie jedyna zmiana estetycznej perspektywy.
Autor w swoich rozważaniach uprzywilejowuje – w miejsce
malarstwa i literatury, zazwyczaj skupiających uwagę estetyków – muzykę. Czyni tak, ponieważ jego zdaniem „muzyka
ukazuje najważniejsze problemy społecznej i historycznej
sytuacji sztuki nowoczesnej w sposób szczególnie radykalny,

czarno-białe, oprawa miękka

Eseje o Sztuce

czerwiec 2008

Jan Białostocki
Płeć śmierci
Na książkę składają się trzy eseje szkicujące historię przedstawiania śmierci w malarstwie oraz obrazowania idei
„marności” w poezji i sztuce. W rozprawie tytułowej autor
analizuje przekształcanie się wizerunku śmierci w zależności od gramatycznego rodzaju słowa „śmierć” w poszczególnych językach. Szkic drugi omawia ewolucję przedstawień
śmierci, od moralizatorskich, zakorzenionych w myśleniu
religijnym, po związane z tradycją świecką. Trzeci z tekstów
analizuje tematy ikonografii vanitas, charakterystyczne dla
poszczególnych epok i kręgów kulturowych, oraz ich rozwój
od starożytności po wiek XIX.
ISBN: 978-83-7453-743-8, 162 × 215, 200 stron, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

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

Helmut Newton
Autobiografia
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.

przełożyła Monika Prosowska
Książka jest subiektywną panoramą współczesnego malarstwa lub – inaczej – próbą zajrzenia pod jego spód.
Damisch przedstawia model historii sztuki przypominający
plecionkę, w którym wątek widoczny w danym momencie
na górze nabiera znaczenia i utrwala się w odniesieniu
do wątku niewidocznego, biegnącego dołem, a zarazem
zmierzającego na powierzchnię. Nitka dołem, nitka górą:
abstrakcja i figuracja, rysunek i kolor, widzenie i czytanie.
Z drugiej strony opozycje te nie wyczerpują istoty zabiegów,
które – jak się zdaje – wywróciły malarstwo podszewką na
wierzch, choć ich intencją było ułożenie go na płasko, by
wszystko stało się widoczne. Postawiło to zarówno widza,
jak i malarza przed ryzykiem utraty punktu odniesienia,
a także uwikłania się w zadanie nie do ogarnięcia, naznaczone nieskończonością.

ISBN 987-83-7453-837-4, 165 × 235, 308 stron, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

-białe, oprawa miękka

cena 42 zł

Agnieszka Taborska
Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
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. Książka składa się z dwóch części
– Tematów i Sylwetek. W Tematach czytelnik znajdzie odpowiedzi na kilka niekonwencjonalnych pytań (co surrealiści
myśleli na temat własnej śmierci? czy przedmiot może mieć
duszę?); w Sylwetkach zaś pozna kulisy przyjaźni rozmaitych artystów (i artystek) z surrealistyczną muzą.
ISBN: 978-83-7453-826-8, 215 × 167, 450 stron, ilustracje
cena 59 zł

„Surrealizm – kopalnia obrazów i znaczeń. Agnieszka
Taborska przekopała ją na nowo”.
Dorota Jarecka, „Gazeta Wyborcza”

cena 55 zł

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie. 1960–1963

ISBN: 978-83-7453-747-6, 162 × 215, 305 stron, ilustracje czarno-

czarno-białe, oprawa twarda
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Terytoria kina

Monografia amerykańskiego kina bezpośredniego (direct
cinema). Autor analizuje jego poetykę, miejsce w historii
kina oraz dokumentalizmu amerykańskiego i światowego,
a także związki tego nurtu z przemianami politycznymi
i społecznymi, jakie dokonywały się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Książka dotyczy również recepcji kina
bezpośredniego, a także wpływu filmowców związanych z tą
formacją na współczesną kinematografię.
ISBN: 987-83-7453-842-8, 145 × 205, 288 stron, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda

Limon

cena 46 zł

Jerzy Limon
Obroty przestrzeni
Jerzy Limon spogląda na teatr telewizji jako na dziedzinę
sztuki rządzącą się specyficznymi regułami, odrębną zarówno od literatury, teatru scenicznego, jak i filmu. W szerszej
perspektywie bada zjawisko telewizyjnej teatralności, podejmując jednocześnie polemikę z popularną, acz nieprzemyślaną tezą, która głosi, że granica pomiędzy teatrem
telewizji a filmem uległa zatarciu. Autor ma świadomość,
że dzieło telewizyjne nie jest teatrem w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, bo podlega prawom montażu. W telewizji
teatr może być co najwyżej pozorowany, ale właśnie dzięki
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temu, że teatrem w sensie ścisłym nie jest, ma on zdolność
tworzenia dzieł oryginalnych i nieprzekładalnych na inne
formy sztuki.
Terytoria Teatru

Terytoria Poezji

Bruno Jasieński
Utwory poetyckie
opracowała Beata Lentas
Bruno Jasieński był bez wątpienia jednym z najbardziej
oryginalnych poetów polskich XX wieku, a zarazem nieprzeniknioną osobowością twórczą, mistrzem autokreacji,
który swoją prawdziwą naturę ukrywał za licznymi maskami – dandysa, futurysty, rewolucjonisty. Książka zawiera
wszystkie utwory poetyckie Jasieńskiego pisane 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: 987-83-7453-776-6, 165 × 235, oprawa miękka
czerwiec 2008

Zbigniew Osiński
Polskie kontakty z kulturami teatralnymi
Orientu w XX wieku. Kronika
Autor, badając programy, plakaty, afisze teatralne, recenzje,
fotografie, dokumenty filmowe, literaturę przedmiotu, opisał
w Kronice polskie kontakty z kulturami teatralnymi Orientu
– zwłaszcza Chin, Indii, Indonezji i Japonii.
ISBN: 987-83-7453-838-1, 165 × 234, ilustracje czarno-białe
lipiec 2008

ISBN: 978-83-7453-708-7, 155 × 240, 534 strony, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

Adam Wiesław Kulik
Leśmian, Leśmian

Pisarze

Niezwykła wspomnieniowa książka o Bolesławie Leśmianie.
Autorowi udało się dotrzeć do ludzi, którzy pamiętali go
z czasów pracy w Hrubieszowie i Zamościu. Z rozmów oraz
licznych wędrówek śladami Leśmiana powstał prawdziwy,
rysowany z natury portret ekscentryka, człowieka wybitnie
inteligentnego, ale i uwikłanego w monotonię życia prowincjonalnego notariusza. Nowe fakty pozwalają spojrzeć na
twórczość poety z odmiennej perspektywy oraz uzupełnić
jego pełną luk biografię. Relacje świadków ocalają także
barwne anegdoty, a nawet plotki, w których również zawiera
się cząstka prawdy o człowieku.
ISBN: 978-83-7453-755-1, 200 × 270, ilustracje czarno-białe
maj 2008
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Studia Literackie i Artystyczne

czerwiec 2008

Anna Martuszewska
Radosne gry. O grach/zabawach literackich
Obcowanie z literaturą to jednocześnie zabawa oraz gra
oparta na z góry ustalonych zasadach. Autorka próbuje
opisać mechanizmy literackich igraszek, w których uczestniczymy na wielu poziomach: języka, fikcji czy świata przedstawionego. W końcu same książki, dzięki intertekstualnym
nawiązaniom, zagadkom czy cytatom, również nie najgorzej
się bawią…
ISBN 987-83-7453-787-2, 140 × 225, 242 strony, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 42 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, a 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, 165 × 235, 640 stron, oprawa miękka
czerwiec 2008
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Cezary Wodziński
Między doświadczeniem a anegdotą
Zapis rozmów, które przeprowadzili z Cezarym Wodzińskim
jego młodsi współpracownicy – Piotr Augustyniak, Justyna
Górecka, Kuba Mikurda i Marcin Rychter – latem 2007
roku.
ISBN: 978-83-7453-839-8, 140 × 225, 252 strony, oprawa miękka
cena 38 zł

Historie

„Niezmiernie fascynującą sprawą pozostaje dla mnie
relacja języka i doświadczenia. Szukam słów, które
byłyby zrazu doświadczeniem. Szukam doświadczeń,
które się wypowiadają. Słowa bez doświadczenia
zdają mi się puste. Doświadczenia bez słów nieme. To
piekielnie kłopotliwa sprawa! Przecież żyjemy stale w poróżnieniu języka i doświadczenia, w nierównoległości,
w dysproporcji”.

Michel Vovelle
Śmierć w cywilizacji Zachodu
przełożył Tomasz Swoboda i inni
Książka Vovelle’a jest monumentalnym dziełem opisującym
ewolucję, jakiej ulegała postawa człowieka wobec śmierci.
Oprócz bogatego kontekstu z zakresu historii sztuki, literatury i filozofii autor sięga z powodzeniem po zdobycze nauk
takich, 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.

Cezary Wodziński
Heidegger i problem zła
Najobszerniejsze i najbardziej gruntowne studium myśli
Martina Heideggera. Autor nie poprzestaje na prezentacji
poglądów filozofa, lecz podejmuje z nim także 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, 140 × 225, 520 stron, oprawa miękka
cena 59 zł

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

cena 68 zł

Minerwa

Wodziński

Cezary Wodziński
Logo nieśmiertelności

Immanuel Kant
O postępach metafizyki

Cezary Wodziński wyrusza w podróż, by odnaleźć początek logosu i jego nieśmiertelności. Zwraca się ku filozofii
Sokratesa, który objawia się w słowach (logoi) Platona. Te
słowa unieśmiertelniają go. Poszukiwanie autora odnosi się
również do tego, jak filozofia stwarzała świat logosu. Krok
po kroku, słowo po słowie czytając starożytnych filozofów,
odkrywa sens nieśmiertelnego logosu, jego trwanie i byt.

przełożył Artur Banaszkiewicz
Pierwsze w Polsce i na świecie wydanie pism metafizycznych
Kanta. Rozprawa z późnego okresu filozofii teoretycznej
myśliciela z Królewca, ukazująca, jak wyobrażał on sobie
uprawianie ontologii po Krytyce czystego rozumu. Książka
stanowi również bogate źródło wiedzy o istotnych konsekwencjach krytycznej filozofii transcendentalnej oraz
dostarcza nieocenionej wiedzy o tym, jak Kant traktował
dziedzictwo filozofii niemieckiej.

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

ISBN: 978-83-7453-793-3, 125 × 195, 204 strony, oprawa miękka
czerwiec 2008

cena 34 zł
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George Berkeley
Dzienniki filozoficzne

Alicja Helman i Jacek Ostaszewski
Historia myśli filmowej

przełożył Bartosz Żukowski
Książka stanowi jedno z najważniejszych świadectw myśli
brytyjskiego empiryzmu. Rzuca nowe światło na genezę
i znaczenie filozofii 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. Jednocześnie książka ta ujawnia liczne i niekiedy zaskakujące
związki pomiędzy ideami Berkeleya i jego współczesnych
– Newtona, Leibniza czy Malebranche’a.

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 tej książki
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 kategoriach semiotycznych
lub w kontekście kultury audiowizualnej. Jednocześnie
książka jest opisem ciekawego fenomenu – utopijnej wiary
w możliwość znalezienia jednej, uniwersalnej teorii filmu.

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

Joanna Różyńska
Zasada potencjalności a przerywanie ciąży
Asklepios
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ISBN: 978-83-7453-820-6, 165 × 235, 360 stron, oprawa miękka
cena 48 zł

Próba rozpatrzenia zasadności jednego z głównych argumentów przeciwko przerywaniu ciąży – argumentu
potencjalności. Jego zwolennicy uważają, że każda aborcja
jest moralnie 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, komórkom somatycznym albo plemnikom? Każde
z nich przecież 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 prawa moralne (np. prawo do życia) przysługują
mu tylko potencjalnie?
ISBN: 978-83-7453-784-1

Münsterberg, awangarda, Epstein, Irzykowski, Balázs,
radziecka szkoła montażu, formalizm, strukturalizm
praski, Arnheim, gramatyki filmu, Ingarden, fenomenologia, Morin, Bazin, Kracauer, Mitry, teoria autorska,
semiotyka strukturalna, komunikacja wizualna, generatywizm, psychoanaliza, krytyka ideologiczna, teoria
feministyczna, pragmatyka, kognitywizm, Deleuze...
– podręcznik Alicji Helman i Jacka Ostaszewskiego
przedstawia ścieżki, jakimi podążała myśl filmoznawcza
w ponadstuletniej historii kina.

czerwiec 2008

Książka Joanny Różyńskiej rozpoczyna nową serię wydawniczą Asklepios pod redakcją Zbigniewa Szawarskiego.
Seria ta obejmuje książki poruszające najważniejsze tematy współczesnej bioetyki, takie jak: aborcja, eutanazja,
cierpienie, choroba, sztuczne zapłodnienie czy inżynieria
genetyczna.

Troll

Helena Garczyńska
Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-855-8, 210 × 280, oprawa miękka
czerwiec 2008

Maciej Balicki
Troll 1. Język duński: teoria i praktyka
Poziom podstawowy
ISBN: 978-83-7453-867-1, 210 × 280, oprawa miękka
wrzesień 2008
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Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka
Poziom średnio zaawansowany
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Teresa Kostkiewiczowa
Oświecenie. Słownik literatury polskiej
ISBN 987-83-7453-765-0, 145 × 205, 248 stron, oprawa miękka
cena 35 zł

ISBN: 978-83-7453-868-8, 210 × 280, oprawa miękka
wrzesień 2008

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

Troll 1. Język szwedzki
Klucz do zadań

Nowoczesne i uniwersalne słowniki, adresowane zarówno
do uczniów, studentów, 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. Celem autorów nie było wyłącznie
usystematyzowanie wiedzy, ale również zwrócenie czytelnikowi uwagi na zespół zjawisk ukształtowanych w ubiegłych
wiekach, lecz ważnych z perspektywy człowieka żyjącego
na początku trzeciego tysiąclecia.

ISBN: 978-83-7453-835-0, 210 × 280, oprawa miękka
cena 9,90 zł

Pierwsza w Polsce seria gramatycznych podręczników do
nauki języków szwedzkiego, norweskiego i duńskiego. Każda
z książek 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.

Biblioteka „Między Tekstami”

W serii Biblioteka „Między Tekstami”, wydawanej wspólnie
z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym, ukazują się książki adresowane przede wszystkim do uczniów szkół średnich,
będące uzupełnieniem wiedzy zawartej w podręcznikach oraz
ułatwiające przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminu
maturalnego.

Grzegorz Gazda
Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik
literatury polskiej
ISBN: 987-83-7453-772-8, 145 × 205, 256 stron, oprawa miękka
czerwiec 2008

Mieczysław Inglot
Romantyzm. Słownik literatury polskiej
ISBN 987-83-7453-764-3, 145 × 205, 296 stron, oprawa miękka
cena 35 zł

Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Podstawy wiedzy o filmie
Pytanie o to, czym jest kino, na czym polega jego specyfika,
nurtuje ludzi od chwili jego powstania. Niniejsza książka
porusza takie fundamentalne zagadnienia wiedzy o filmie,
jak obraz, dźwięk, ruch, czas, przestrzeń, muzyka i montaż. Ponadto omawia wiele kwestii, które pojawiły się wraz
z rozwojem kinematografii (np. problem autorstwa, gatunku,
narracji czy adaptacji). Warto dodać, że autorzy, choć skupiają uwagę na filmie fabularnym, nie tracą z pola widzenia
innych odmian filmu: dokumentalnego, animowanego czy
eksperymentalnego.
ISBN: 987-83-7453-765-0, 145 × 205, 296 stron, ilustracje
czarno-białe i kolorowe, oprawa miękka

czerwiec 2008
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Abelès Luce Sztuki niezborne
cena 45 zł
Abramowicz Mieczysław Każdy przyniósł, co miał najlepszego
cena 36 zł
Abrams M. H. Zwierciadło i lampa
cena 65 zł
Alegoria
cena 33 zł
Arendt Hannah Walter Benjamin. 1892–1940
cena 36 zł
Bachelard Gaston Filozofia, która mówi „nie”
cena 39 zł
Bachelard Gaston Kształtowanie się umysłu naukowego
cena 45 zł
Bachórz Józef Jak pachnie na Litwie Mickiewicza
cena 49 zł
Bachórz Józef Złączyć się z burzą
cena 30 zł
Baczko Bronisław Jak wyjść z Terroru. Termidor a Rewolucja
cena 59 zł
Bataille Georges Erotyzm
cena 47 zł
Bauby Jean-Dominique Skafander i motyl
cena 24 zł
Baudelaire Charles Sztuka romantyczna
cena 79 zł
Bergman Ingmar Przedstawienia
cena 29 zł
Bergman Ingmar Trzy dzienniki
cena 34 zł
Beyer Marcel Latające psy
cena 29 zł
Białostocki Jan Płeć śmierci
cena 48 zł
Bieńkowska Ewa Co mówią kamienie Wenecji
cena 45 zł
Bjørnstad Ketil Liv Ullmann. Linie życia
cena 34 zł
Bobrowska Barbara Małe narracje Prusa
cena 39 zł
Bolecka Anna Biały kamień
cena 34 zł
Borejsza Jerzy Sekretarz Adama Mickiewicza
cena 59 zł
Botul Jean-Baptiste Życie seksualne Immanuela Kanta
cena 29 zł
Brogowski Leszek Świadomość i historia
cena 29 zł
Brogowski Leszek Powidoki i po...
cena 29 zł
Burger Hermann Diabelli i inne pisma do dyrekcji
cena 29 zł
Caillois Roger W sercu fantastyki
cena 49,90 zł
Camporesi Pietro Laboratoria zmysłów
cena 32 zł
Carroll Noël Filozofia horroru
cena 29 zł
Cichowicz Stanisław O refleksję konkretną
cena 29 zł
Clair Jean De Immundo
cena 25 zł
Cornell Peter Drogi do raju
cena 39 zł
Courtine Jean-Jacques, Haroche Claudine Historia twarzy
cena 49 zł
Czartoryska Urszula Fotografia mowa ludzka. Perspektywy historyczne cena 49 zł
Czartoryska Urszula Fotografia mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne cena 42 zł
Czermińska Małgorzata Gotyk i pisarze
cena 57 zł
Czeska myśl filmowa. T. 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki
cena 49 zł
Czeska myśl filmowa. T. 2: Reguły gry
cena 49 zł
Damisch Hubert Okno w żółci kadmowej
cena 42 zł
Delacroix Eugène Dzienniki 1822–1853
cena 65 zł
Delacroix Eugène Dzienniki 1854–1863
cena 65 zł
Deotyma Panienka z okienka
cena 34 zł
Deleuze Gilles Proust i znaki
cena 39 zł
Doyle Evelyn Evelyn
cena 19,90 zł
Dramat polski. Interpretacje, t. 2
cena 49 zł
Dramaty Modrzejewskiej
cena 49 zł
Duda Artur Teatr realności
cena 29 zł
Dymel-Trzebiatowska Hanna, Mrozek-Sadowska Ewa Troll 1.
Klucz do zadań
cena 9,90 zł
Dymel-Trzebiatowska Hanna, Mrozek-Sadowska Ewa Troll 1.
Język szwedzki: teoria i praktyka. Poziom podstawowy
cena 45 zł
Falkiewicz Andrzej Być może
cena 39 zł
Fałtynowicz Zbigniew Wieczorem wiatr
cena 48 zł
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Faryna-Paszkiewicz Hanna Geometria wyobraźni
Figielski Łukasz, Michalak Bartosz Prywatna historia kina polskiego
Filipiak Izabela Obszary odmienności
Flaubert Gustave Pani Bovary
Flygt Tornbjörn Underdog
Foucault Michel Słowa i rzeczy
Fuchs Georg Scena przyszłości
Gaup Ailo Podróż na dźwiękach szamańskiego bębna
Gdańsk w literaturze. 1945–1979
Giżycki Marcin Koniec i co dalej?
Giżycki Marcin Wenders do domu!
Głębski Jacek Kryminalista
Goldschmidt Georges-Arthur Odosobnienie
Gołębiewska Maria Demontaż atrakcji
Goźliński Paweł Bóg Aktor
Grześkowiak-Krwawicz Anna Zabaweczka
Günter Grass i polski Pan Kichot
Haltof Marek Kino australijskie
Hartley Hal Kino prawdziwej fikcji i filmy potencjalne
Henschen Helena W cieniu zbrodni
Heraklit z Efezu Zdania
Hocke Gustav Świat jako labirynt
Inglot Mieczysław Romantyzm
Jackowski Aleksander Świat Nikifora
Janion Ludwik Zwijanie świata
Janion Maria Gorączka romantyczna
Janion Maria Kuźnia natury
Janion Maria Romantyzm i egzystencja
Jeleński Konstanty A. Chwile oderwane
Jujka Zbigniew 50 lat rysowania
Jurewicz Aleksander Popiół i wiatr
Juszczak Wiesław Malarstwo polskiego modernizmu
Kaczyńska Leokadia Winkelried ożył?
Kalendarz grassowski
Kanabrodzki Mateusz Kapłan i fryzjer
Kant Immanuel Logika
Kant Immanuel O postępach metafizyki
Kardaszewski Jacek Narodziny marketingu
Kiepuszewski Łukasz Obrazy Cézanne’a
Kijowski Andrzej Dziecko przez ptaka przyniesione
Kijowski Andrzej Rytuały oglądania
Kleberg Lars Upadek gwiazd
Klima Ladislav Jak będzie po śmierci i inne opowiadania
Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka Leo, Leo i lwy
Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka Leo, Leo i morze
Kossoy Edward Na marginesie
Kostkiewiczowa Teresa Oświecenie
Kott Janusz Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze
Krajewski Marek POPamiętane
Krasnodębski Zdzisław Demokracja peryferii
Kruczyński Zenon Farba znaczy krew
Księga Janion
Kubińska Ola Biały kwadrat

cena 49 zł
cena 58 zł
cena 59 zł
cena 49 zł
cena 34 zł
cena 69 zł
cena 19 zł
cena 29 zł
cena 97 zł
cena 39 zł
cena 48 zł
cena 25 zł
cena 27 zł
cena 39 zł
cena 36 zł
cena 38 zł
cena 39 zł
cena 38 zł
cena 35 zł
cena 34 zł
cena 14 zł
cena 59 zł
cena 35 zł
cena 44 zł
cena 26 zł
cena 69 zł
cena 39 zł
cena 49 zł
cena 74 zł
cena 33 zł
cena 29 zł
cena 68 zł
cena 29 zł
cena 90 zł
cena 45 zł
cena 28 zł
cena 34 zł
cena 39 zł
cena 38 zł
cena 39 zł
cena 38 zł
cena 29 zł
cena 29 zł
cena 19,90 zł
cena 19,90 zł
cena 48 zł
cena 35 zł
cena 15 zł
cena 34 zł
cena 49 zł
cena 35 zł
cena 89 zł
cena 13 zł

Kwaśny Adam Trzy dramaty średniowieczne
Lacoue-Labarthe Philippe Poezja jako doświadczenie
Lalewicz Janusz Przedstawianie i znaczenie
Lander Leena Niech się rozpęta burza
Lang Hermann Język i nieświadomość
Latkowski Sylwester Pamiętam jak...
Legutko Ryszard Traktat o wolności
Lehtolainen Leena Spirala śmierci
Leiris Michel Lustro tauromachii
Lichtenberg Georg Christoph Pochwała wątpienia
Limon Jerzy Piąty wymiar teatru
Limon Jerzy Trzy teatry
Lipowski Krzysztof Miód i wosk
Loe Erlend Doppler
Majchrowski Zbigniew Cela Konrada
Majchrowski Zbigniew Mickiewicz i wiek dwudziesty
Majewski Adam Wiersze
Man Paul de Ideologia estetyczna
Mańkowski Zbigniew Widzieć prawdę
Markiewicz Henryk Przygody dzieł literackich
Marszałek Rafał Kino rzeczy znalezionych
Martuszewska Anna Radosne gry
Maśnicki Jerzy Niemy kraj
Mazierska Ewa Słoneczne kino Pedra Almodóvara
Mentzel Zbigniew Niebezpieczne narzędzie w ustach
Michalski Grzegorz Witold Lutosławski w pamięci
Miłosz Czesław Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
Moers Walter 131/2 życia kapitana Niebieskiego Misia
Mit Orfeusza
Mun Alisa Lalka
Nancy Jean-Luc Corpus
Nazar Krzysztof Laska pana Oramusa
Otega y Gasset José Ewolucja teorii dedukcyjnej
Osiński Zbigniew Nazywał nas bratnim teatrem
Ostravik Hanne Pastor
Ostrowski Antoni Ten biedny Mickiewicz
Owczarski Wojciech Miejsca wspólne, miejsca własne
Paczowski Bohdan Zobaczyć
Palikot Janusz, Obłój Krzysztof Myśli o nowoczesnym biznesie
Palikot Janusz Poletko Pana P.
Petrarca Francesco Drobne wiersze włoskie
Piwińska Marta Wolny myśliwy
Piwińska Marta Złe wychowanie
Pontremoli Edouard Nadmiar widzialnego
Praz Mario Mnemosyne
Pruszyński Artur Dobre maniery Stefana Themersona
Prześluga Jacek Gudzowaty
Przybysławski Artur Coincidentia oppositorum
Przylipiak Mirosław Kino bezpośrednie. 1960–1963
Psychoanaliza i literatura
Pseudo-Hippokrates O śmiechu Demokryta
Reinhardt Max O teatrze i aktorze
Riccoboni Antoine François Sztuka teatru
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cena 33 zł

Rieger Stefan Glenn Gould
cena 55 zł
Rilke Rainer Maria Król Bohusch
cena 27 zł
Rudowski Krzysztof Cz@t
cena 26 zł
Rutkowski Krzysztof Mistrz.Widowisko
cena 25 zł
Rutkowski Krzysztof Ostatni pasaż
cena 49 zł
Rutkowski Krzysztof Paryskie pasaże
cena 44 zł
Rutkowski Krzysztof Raptularz końca wieku
cena 29 zł
Rutkowski Krzysztof Requiem dla moich ulic
cena 29 zł
Saint-Sernin Bertrand Rozum w XX wieku
cena 45 zł
Sartre Jean-Paul Idiota w rodzinie
cena 49 zł
Schiller Leon Pastorałka
cena 145 zł
Schulz Bruno Księga listów
cena 69 zł
Sinisalo Johanna Nie przed zachodem słońca
cena 29 zł
Sławiński Janusz Miejsce interpretacji
cena 28 zł
Słownik schulzowski
cena 69 zł
Snerg-Wiśniewski Janusz Arka
cena 29 zł
Snerg-Wiśniewski Janusz Nagi cel
cena 29 zł
Snerg-Wiśniewski Janusz Oro
cena 29 zł
Snerg-Wiśniewski Janusz Robot
cena 39 zł
Snerg-Wiśniewski Janusz Według łotra
cena 29 zł
Staniszkis Jadwiga Postkomunizm. Próba opisu
cena 49 zł
Starobiński Jean Wynalezienie wolności
cena 46 zł
Steiner George Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
cena 16 zł
Stempowski Jerzy Eseje dla Kassandry
cena 39 zł
Szczepański Tadeusz Zwierciadło Bergmana
cena 55 zł
Szczepuła Barbara Dziadek w Wehrmachcie
cena 25 zł
Sztuka w świecie znaków
cena 45 zł
Szymaniak Karolina Warszawska awangarda jidysz
cena 54 zł
Śpiewak Paweł Pamięć po komunizmie
cena 49 zł
Taborska Agnieszka Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm
cena 59 zł
Terlecki Tymon Zaproszenie do podróży
cena 42 zł
Tieck Ludwig O cudowności u Szekspira i inne pisma krytyczne
cena 29 zł
Tikkanen Henrik Wojna trzydziestoletnia
cena 29 zł
Tusk Donald Solidarność i duma
cena 19 zł
Uspienski Boris Religia i semiotyka
cena 45 zł
Vuarnet Jean-Noël Ekstazy kobiece
cena 39 zł
Vuarnet Jean-Noël Filozof-artysta
cena 39 zł
Vovelle Michel Śmierć w cywilizacji Zachodu
cena 68 zł
Waiblinger Wilhelm Życie, poezja i obłąkanie Friedricha Hölderlina
cena 17 zł
Westo Kjell Lang
cena 24 zł
Witkowska Alina Cześć i skandale
cena 25 zł
Wodziński Cezary Heidegger i problem zła
cena 59 zł
Wodziński Cezary Trans, Dostojewski, Rosja
cena 26 zł
Yourcenar Margueritte Czarny mózg Piranesiego.
Konstandinos Kawafis
cena 29 zł
Zaleski Marek Formy pamięci
cena 29, 50 zł
Zbierski Paweł Na własny rachunek
cena 49 zł
Zimniak-Hałajko Marta Raj oswojony
cena 39 zł
Żuławski Andrzej O niej
cena 38 zł
Żurek Jerzy Casanova
cena 49 zł
Żurek Jerzy Po Hamlecie
cena 45 zł
Zwierciadło świata
cena 28 zł

cena 19 zł
cena 39 zł
cena 34 zł
cena 29 zł
cena 29 zł
cena 42 zł
cena 34 zł
cena 29 zł
cena 58 zł
cena 38 zł
cena 45 zł
cena 25 zł
cena 23 zł
cena 29 zł
cena 35 zł
cena 19 zł
cena 49 zł
cena 27 zł
cena 49 zł
cena 46 zł
cena 42 zł
cena 48 zł
cena 49,90 zł
cena 39 zł
cena 38 zł
cena 49 zł
cena 49 zł
cena 59 zł
cena 29 zł
cena 29 zł
cena 39 zł
cena 33 zł
cena 49 zł
cena 29 zł
cena 39 zł
cena 34 zł
cena 37 zł
cena 29 zł
cena 28 zł
cena 79 zł
cena 39 zł
cena 37 zł
cena 37 zł
cena 48 zł
cena 23 zł
cena 29 zł
cena 29 zł
cena 46 zł
cena 39 zł
cena 16 zł
cena 22 zł
cena 15 zł
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