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schulz

Schulz/Forum nr 1
Czasopismo poświęcone Brunonowi Schulzowi powinno powstać już dawno. Jak mało który spośród polskich twórców
Schulz przyciąga uważne spojrzenia świata. Jego dzieło zaś,
choć objętościowo niewielkie, tworzy pełen pokus labirynt
o rozwidlających się ścieżkach. Mało komu udaje się zapanować nad światem pisarza i jego czytelników. Konieczne
wydaje się zatem stworzenie mechanizmów autorefleksji
i autokrytyki. Schulzologia powinna przyjrzeć się samej sobie, rozpocząć systematyczne porządkowanie swojej dziedziny, wprowadzić mechanizmy sprawdzenia i weryfikacji
mnożących się dyskursów o Schulzu.
ISBN 978-83-7453-099-6, 144 strony, 160×240, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 30 zł

Bruno Schulz
Księga obrazów
Zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski
Zdarza się niekiedy pisarzom, że na marginesie swej twórczości uprawiają amatorsko rysunek czy nawet malarstwo;
bywa i odwrotnie – znamy próby pisarskie malarzy. Niezmiernie rzadko jednak obie te dziedziny praktykowane są
przez jednego i tego samego artystę profesjonalnie, traktowane przezeń równorzędnie. Z takim właśnie wyjątkowym
dualizmem mamy do czynienia u Schulza. Księga obrazów
zawiera około pięciuset rysunków, ilustracji i grafik Brunona Schulza.
ISBN 978-83-7453-092-7, 560 stron, 155×240, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą
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Zbigniew Mikołejko

We władzy wisielca
Bohaterem tej książki jest wisielec – jedna z głównych i najbardziej w ymownych figur
śmierci w kulturze Zachodu.
Wisielec bowiem to nie tylko
zewnętrzny emblemat europejskiego doświadczenia śmierci,
lecz postać ze wszech miar
dwuznaczna, znajdująca się
w stanie nieustannej symbolicznej transformacji i zarazem
transformację tę sprawiająca.
I wprawiona w ciągły ruch,
w prowokacyjną grę znaczeń,
w skryte lub całkiem jawne
przejścia – między przedmiotem a podm iotem, m iędzy
nicoś cią a kulturą, między
ofiarą a katem, między religią
a polityką, między zbrodnią
a kar ą, między poniżeniem
a wyniesieniem. Książka śledzi
tę dojmującą wszechobecność
wisielca w różnych warstwach
kultury i duchowości, starając
się wydobyć wielość spełnianych przezeń ról.
luty 2013
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Jean-Jacques Wunenburger
Filozofia obrazów

Epoka Obrazu

Przełożył Tomasz Stróżyński
Autor, analizując najpierw „świat obrazów”, następnie
ich naturę, a wreszcie funkcjonowanie i wartościowanie,
pozwala ogarnąć najistotniejsze zagadnienia związane
z obrazem, a przy tym porządkuje wiedzę, którą bezskutecznie próbowano ująć w karby niemożliwej chyba „teorii obrazu”. Od rozważań teoretycznych Wunenburger
przechodzi do praktyki myśli figuratywnej, pokazując,
jak obraz kształtuje nie tylko nasze tu i teraz, ale też przeszłość i przyszłość.
ISBN 978-83-7453-055-2, 296 stron, 155×240, oprawa zintegrowana,
ilustracje czarno-białe

cena 58

Hans Belting
Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką
sztuki
Przełożył Tadeusz Zatorski
Erę sztuki poprzedzała era obrazu, trwająca od późnego
antyku po wczesny renesans. Obraz traktowano wówczas
jako przedmiot kultu, związany z konkretnym miejscem,
reprezentujący lokalny kult lub autorytet, mający moc aktywnego działania. Belting przedstawia historię obrazu
kultowego wolną od uproszczeń nowożytnej estetyki i śred
niowiecznej teologii. Poruszane przez niego problemy są
ważne również dlatego, że w Polsce kult obrazów jest wciąż
żywym doświadczeniem, a nie tylko przedmiotem naukowej rekonstrukcji.
ISBN 978-83-7453-006-4, 720 stron, 155×240, ilustracje kolorowe,
oprawa zintegrowana
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Rosalind Krauss
Oryginalność awangardy i inne mity
modern istyczne
Przełożyła Monika Szuba
Zbiór esejów o sztuce modernizmu i postmodernizmu.
W piętnastu esejach wybitna historyk i teoretyk sztuki rozprawia się z mitem oryginalności, łączonym do tej pory
głównie ze sztuką modernizmu. Książka pokazuje także
przejście od modernizmu do postmodernizmu w sztukach
plastycznych. Autorka śledzi, jak do owego postmodernistycznego przełomu doszło, jak zareagowała na niego krytyka, a także jak ów przełom zmienił nasze rozumienie sztuki XX wieku.
ISBN 978-83-7453-074-3, 162×215, ilustracje czarno-białe, oprawa
miękka

cena 49 zł

„Wszystkie jej spostrzeżenia są niezawodnie oryginalne i prowokujące”.
„Art Documentation”

Hubert Damisch
Teoria /obłoku/. W stronę historii malarstwa
Przełożyła Paulina Tarasewicz
Obłok wdziera się na niebo zachodniego malarstwa od
średniowiecza aż po wiek XIX. Jest nie tyle fragmentem
opisu, ile elementem semiotyki obrazu, którego funkcja
zmienia się w zależności od epoki. Stosowany wpierw jako
sposób unaoczniania sacrum, zaczyna odgrywać niejednoznaczną rolę w czasach renesansu, gdy o regułach obrazu decyduje perspektywa. Analizując kolejne funkcje
obłoku, autor podejmuje także próbę krytycznego spojrzenia na zadania i role przypisywane sztuce, nauce i ideologii w strukturze przedstawienia.
ISBN 978-83-7453-072-9, 392 strony, 162×215, oprawa miękka,
ilustracje kolorowe

cena 62 zł

„Ta książka jest być może pierwszą i pod wieloma względami ciągle jedną z najbardziej ambitnych prób zastosowania teorii semiotycznej do opisu sztuki perspektywicznej od renesansu aż do współczesności”.
	Stephen Bann
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Eseje o Sztuce

Michał Rusinek
Retoryka obrazu. Przyczynek do
percepcyjnej teorii figur
Książka ta stanowi próbę odczytania obrazu za pomocą narzędzi wypracowanych przez retorykę – rozumianą jako
teorię dyskursu, skoncentrowaną wokół perswazji, topiki
i figuratywności. Można też rozumieć ją na odwrót – jako
próbę potraktowania struktur dyskursywnych tak, jakby to
były struktury obrazowe. Mówi więc zarazem o obrazie językiem literaturoznawstwa, jak i o słowie językiem teorii
sztuk plastycznych; nosi tytuł Retoryka obrazu, ale dotyczy
także obrazowości retoryki.
ISBN 978-83-7453-086-6, 216 stron, 162×225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 44 zł

Joanna Pollakówna
Myśląc o obrazach, myśląc o malarzach
Książka Myśląc o obrazach, myśląc o malarzach ma przedstawić większość eseistycznej twórczości zmarłej w roku
2002 autorki. Jej zainteresowania, z początku skupiające
się głównie na malarstwie dwudziestowiecznym, stopniowo
przesuwały się ku epokom wcześniejszym, zwłaszcza ku
sztuce epoki odrodzenia. Pisząc o obrazach i malarzach,
Pollakówna nie ograniczała się nigdy do prostego, informacyjnego opisu, lecz zawsze przedstawiała własne, oryginalne, niekiedy zaskakujące interpretacje.
luty 2013
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Bohdan Paczowski
Ścieżki

Biblioteka Mnemosyne

Punktem wyjścia szkiców, studiów i rozważań, które składają się na tę książkę, jest to, co autor napotyka na swojej
drodze, co widzi, przeżywa, czyta, co fotografuje i co przyciąga jego uwagę, pobudzając myśl i wyobraźnię. Z jednej
strony są to miejsca, krajobrazy, ludzie, budowle, dzieła
sztuki czy wystawy, a z drugiej – poezja, prądy artystyczne, wydarzenia historyczne, kierunki myślenia, życiorysy
i dzieła ważnych postaci. Mimo rozpiętości tematów, miejsc
i czasu, teksty te łączy wspólne tło historii idei, dzięki czemu tworzą rodzaj opowieści o przemianach pojęć związanych z myślą, obyczajami i tradycjami Europy i leżących
u podstaw kontrowersji i kryzysów współczesności.
styczeń 2013

Rudolf Arnheim
Myślenie wzrokowe
Przełożył Marek Chojnacki
„Moje wcześniejsze badania nauczyły mnie, że działalność
artystyczna jest formą rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie. Uznałem,
że muszę stwierdzić, iż ktoś, kto maluje, pisze, komponuje czy tańczy, myśli zmysłami. Analiza naszej wiedzy na
temat percepcji wzrokowej uświadomiła mi, że niezwykłe
mechanizmy, za których pomocą zmysły ujmują doświadczenie, są niemal identyczne z działaniami opisywanymi
przez psychologię myślenia. I odwrotnie – bardzo wiele
wskazuje na to, że domeną naprawdę twórczego myślenia
w każdej sferze poznania jest dziedzina wyobraźni” (Rudolf Arnheim).
ISBN 978-83-7453-056-9, 402 strony, 165×235, ilustracje czarno-białe, oprawa zintegrowana

cena 69 zł

Kontynuacja klasycznego tekstu Rudolfa Arnheima Sztuka
i percepcja wzrokowa.
„Przełomowa w roku 1969, w którym ukazała się po raz
pierwszy, książka ta dzisiaj jeszcze silniej przekonuje
czytelnika do tego, by kształcił swój zmysł wzroku”.
Peter Selz
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Kino Nowej Przygody
Steven Spielberg i George Lucas stwierdzili, że chcą
kręcić takie filmy, jakie kiedyœ sami oglądali. W ten
sposób zdefiniowali nowy gatunek filmowy, który
zrewolucjonizował kino pod koniec lat 70. XX
wieku. Kino Nowej Przygody miało z powrotem
przyciągnąć do kin widzów, których przejęła
telewizja, było widowiskowe, odwoływało się
do popularnych gatunków, chętnie posługiwało się pastiszem, ale przede wszystkim
stawiało na nieskrępowaną wyobraźnię
twórców. Dzisiaj, choć musi walczyć
z internetem, przeżywa renesans.
I chociaż oczarowuje widzów
coraz większym rozmachem
trójwymiarowych efektów,
pozostaje wierne zasadom,
które przyœwiecały mu
w chwili narodzin.
ISBN 978-83-7453-069-9,
448 stron, 162×215,
oprawa miękka
cena 59 zł
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Piotr Dumała
Dumała
Autoportret jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich reżyserów. Podróż po wyobraźni, wspomnieniach
i twórczości artysty, zagadkowa, ale zachęcająca do rozmai
tych interpretacji – utkana z dawnych prac, ale tworząca
nowe, intrygujące dzieło plastyczne. Uzupełnieniem malarsko-graficznej opowieści jest rozmowa z Piotrem Dumałą
o jego życiu i twórczości, o sztuce i planach na przyszłość,
a także fragmenty literackie – od opowiadań do wykładu wyjaśniającego jego rozumienie animacji i filmu fabularnego.
ISBN 978-83-7453-059-0, 288 stron, 210×290, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

cena 99 zł

Alicja Helman
Ścieżkami utraconego czasu
Pełna monografia twórczości Chena Kaige. Chen Kaige zrealizował piętnaście filmów fabularnych, podejmujących różną problematykę, rewolucjonizujących język filmowy i eksplorujących obszary rzadko wcześniej uczęszczane.
W znacznej mierze odzwierciedlają one trendy kinematografii chińskiej ostatnich dwudziestu pięciu lat, ale mają
oblicze autorskie – większość odznacza się niepowtarzalnym charakterem. Niektóre z nich to arcydzieła należące
do szczytowych osiągnięć nie tylko azjatyckiego, lecz także światowego kina.
listopad 2012

Linda Williams
Seks na ekranie
Przełożył Miłosz Wojtyna
Przez długi czas pocałunek był jedynym aktem seksualnym, który można było zobaczyć na amerykańskich ekranach. W latach 60. i 70., pod wpływem rewolucji seksualnej, kino przeżyło bardzo specyficzny okres dojrzewania.
Widzowie zrozumieli, że od filmu można wymagać szczegółowych informacji na temat łóżkowych wydarzeń. Linda
Williams opowiada zarówno o tym, jak przedstawienia seksu rozwijały się w historii kina, jak i o naszych reakcjach
na zmieniające się sposoby reprezentacji. Rzuca tym samym nowe światło na różne formy przyjemności i wiedzy,
które poznajemy dzięki filmowym obrazom seksu.
ISBN 978-83-7453-067-5, 428 stron, 145×235, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka
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Paweł Sitkiewicz
Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy
w przedwojennej Polsce
Walt Disney dla animacji jest tym, kim Freud dla psychoanalizy, św. Paweł dla chrześcijaństwa, a Lenin dla komunizmu. Choć nigdy nie był w Polsce, odcisnął piętno również
na polskim filmie. Zainspirował twórców, którzy z różnym
skutkiem próbowali powtórzyć jego sukces. Oswoił widzów
z kinem animowanym. Wspierał ich na duchu w czasach
Wielkiego Kryzysu. Pomógł nawet sympatykom awangardy,
dla której kreskówki z Myszką Miki stały się orężem w walce o film artystyczny. Swoją obecnością wywołał jednak wiele kontrowersji. Po latach zaś okazał się znakomitym przewodnikiem po przedwojennej kulturze masowej.
listopad 2012

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie 1963–1970.
Czas autorów
Kontynuacja wydanej w 2007 roku książki Kino bezpośrednie 1960–1963, opisująca drugi etap najgłośniejszego nurtu w historii amerykańskiego kina dokumentalnego. Kolejne
rozdziały poświęcone są twórczości najbardziej znanych
przedstawicieli direct cinema, m.in. Roberta Drewa, Richarda Leacocka i D. A. Pennebakera, a także dokumentalistów
niesłusznie zapomnianych: Eda Pincusa czy Davida Neumana. Książkę zamyka rozdział analizujący estetykę filmowania bezpośredniego przez pryzmat teorii reprezentacji.
styczeń 2013

Terytoria Kina

Mirosław Przylipiak
Kino bezpośrednie 1963–1970.
Między obserwacją a ideologią
Książka poświęcona obrazowi amerykańskiej kontestacji
lat 60. w filmach kina bezpośredniego, a dokładniej trzem
jej odłamom: ruchowi walczącemu o równość rasową, ruchowi studenckiemu oraz hippisowskiemu. Autor przedstawia podstawowe założenia ideologiczne danego ruchu, a następnie sposób ich zaistnienia na ekranie. Pikanterii temu
opisowi dodaje fakt, że twórcy kina bezpośredniego programowo stronili od wszelkiej ideologii. Czy da się jednak pokazać rzeczywistość bez uwikłania się w ideologię, która tę
rzeczywistość przenika?
styczeń 2013
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Zbigniew Osiński
Spotkania z Grotowskim. Notatki, listy, studium
Jerzy Grotowski, jeden z najwybitniejszych artystów światowego teatru w XX wieku, był człowiekiem spotkań. Można powiedzieć, że jego droga w sztuce realizowała się poprzez spotkania z ludźmi. Książkę wypełniają notatki ze
spotkań autora z Grotowskim, listy różnych osób do Zbigniewa Osińskiego, dotyczące Jerzego Grotowskiego, listy
Grotowskiego do Osińskiego, a także studium Dzieło Jerzego Grotowskiego jako „przedmiot badań”, w którym autor
podejmuje próbę swoistego podsumowania przygody z teatrem Grotowskiego wypełniającej jego życie.
luty 2013

Podręcznik Humanisty

Noël Carroll
Filozofia sztuki masowej
Przełożył Mirosław Przylipiak
Żyjemy w epoce sztuki masowej i większość z nas zgodziłaby się, że bywa ona dobra lub zła, a mimo to brakuje nam
teorii, które pomogłyby ją scharakteryzować. Książka niniejsza ma być krokiem w tym kierunku.
ISBN 978-83-7453-991-3, 416 stron, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 66 zł

„Największą zaletą tej książki jest próba nakłonienia
czytelnika do przemyślenia na nowo poglądów, które
w refleksji estetycznej pełnią funkcję nieomal aksjomatów. Czegóż więcej oczekiwać od filozofii?”
Tomasz Zarębski, „Arteon”
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Anna Chęćka
Ucho i umysł. Szkice o doświadczeniu
muzyki
Słuchanie muzyki jest przyjemnością demokratyczną. Zaznają jej muzykolodzy, filozofowie, artyści i zwykli melomani. Istnieje jednak zasadniczy kłopot dotyczący dyskursu, który
uwspólniłby te odmienne perspektywy odbiorcze. Analityczny opis muzyki może zniechęcać humanistę, o ile nie miał
okazji poznać słownictwa z zakresu kontrapunktu czy harmonii. Z nieco innych powodów zniechęcenie może ogarnąć muzyka profesjonalistę, gdy czyta poetycki opis subiektywnego
muzycznego doznania. Powinno się jednak pamiętać, że prawda o tym doświadczeniu kształtuje się pomiędzy obiektywną,
zdystansowaną perspektywą badawczą a zaangażowanym,
osobistym odbiorem. Książka Ucho i umysł stanowi próbę pogodzenia tych dwóch, pozornie rozbieżnych perspektyw.
grudzień 2012

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce
nowoczesnej
Wybór i redakcja Christoph Cox i Daniel Warner
Najbardziej wyczerpujący zbiór tekstów źródłowych, manifestów i komentarzy na temat muzyki XX wieku. Jego autorami są wybitni filozofowie, muzykolodzy, socjologowie,
kompozytorzy i pisarze, którzy omawiając najistotniejsze
zjawiska we współczesnej muzyce, przyglądają się również
głównym problemom współczesnego świata.
ISBN 978-83-7453-952-4, 534 strony, 165×225, oprawa miękka 		
cena 61 zł
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Michael Nyman
Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage’u
Przełożył Michał Mendyk
Muzyka eksperymentalna jest naocznym świadectwem powstania powojennej anglo-amerykańskiej muzycznej tradycji związanej z muzyką i koncepcjami Johna Cage’a.
Opublikowana w roku 1974, stała się klasycznym tekstem
poświęconym radykalnej alternatywie wobec mainstreamowej muzycznej awangardy. Po przeszło trzydziestu latach możemy dostrzec, jak bardzo rewolucyjne koncepcje
tego marginalizowanego niegdyś nurtu wpłynęły na nasze
myślenie i zmieniły muzyczny repertuar.
ISBN 978-83-7453-070-5, 165×225, ilustracje czarno-białe, oprawa
miękka

cena 49 zł

„Fenomen, który kiełkował wówczas na peryferiach muzycznego świata, staje się właśnie jego głównym nurtem. Niniejsza książka bada jego pierwotne źródła, a lektura po wielu latach uświadamia mi, że są to źródła
wciąż niewyczerpane”.
Brian Eno

Anna Pelka
Z politycznym fasonem. Moda młodzieżowa
w PRL i NRD
„W kraju totalitarnym tak już jest, że polityką jest właściwie wszystko, nawet koncert rockowy” – powiedział kiedyś
Václav Havel. Polityczna była też moda, szczególnie młodzieżowa, przybyła do krajów socjalistycznych z Zachodu.
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Nie inaczej było w NRD i w PRL. Władze komunistyczne
starały się z nią walczyć, zakazać, czasem zaproponować
inny, socjalistyczny wariant. Wszystko bez skutku. Młodzież
zafascynowana muzyką, stylem bycia i ubiorem zachodnich
rówieśników naśladowała ich styl. Okazuje się, że w tym
najbardziej indywidualnym zjawisku, jakim jest ubiór, odzwierciedlają się polityczny dyskurs obu krajów, tradycja,
mentalność, a nawet stosunek do własnej historii.
luty 2013

Antagonizm i pojednanie w środowiskach
wielokulturowych

Idee

Pod redakcją Jacka Kurczewskiego
„Pojednanie – za tym słowem kryją się dziesiątki milionów ofiar,
ludzi zamordowanych, ludzi, którzy zginęli w walce, rannych,
ograbionych, zgwałconych, wygnanych. Pamięć o krzywdach
wchodzi w konflikt z potrzebami i chęcią współpracy z innymi.
Bez takiej współpracy zaś nie można budować przyszłości.
Książka zawiera wyniki badań przeprowadzonych w wybranych
rejonach wielokulturowych przez międzynarodowy zespół kierowany przez Jacka Kurczewskiego. Okazuje się, że ciągle część
ludzi nie widzi szans na pojednanie i dobre stosunki ze swymi
sąsiadami czy z narodami, które były historycznie sąsiadami
w ramach wspólnot politycznych” (Marcin Król).
listopad 2012

Lidia Burska
Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68
w Polsce
Opowieść o roku 1968 musi stać się nieuchronnie opowieścią o generacji ’68 – pokoleniu niebywale dynamicz-

Katalog 2012_ZIMA.indd 14

2012-10-19 16:50:15

15

idee / minerwa / podr ę c z nik h u mani s t y

nym i twórczym. Jest to generacja kryzysu, rozstępu czasu, dość radykalnej dekonstrukcji idei marksistowskich,
lewicowych, a wraz z nimi – także całego projektu nowoczesności, z którego idee te się wywodzą. Marksizm w stanie wyczerpania ujawnia swą, zakorzenioną w historii,
względność, perspektywiczność, własną odmianę fałszywej świadomości.
grudzień 2012

Elżbieta Paczkowska-Łagowska
O historyczności człowieka. Studia
filozoficzne
Antropologia fundamentalna stanowi dowód na to, że nie
należy w myśleniu o człowieku poprzestawać na alternatywie stałej natury ludzkiej z jednej strony, z drugiej zaś na
historyczności w ujęciu hermeneutycznym. Obydwa punkty widzenia: historyczna zmienność człowieka i stałość jego
formalnej struktury leżąca u podstaw zmiennych konkretyzacji, okazują się do pogodzenia w jedności teoretycznego
ujęcia, które Michael Landmann przeprowadza pod nazwą
antropologii fundamentalnej.
ISBN 978-83-7453-101-6, 232 strony, 125×195, oprawa miękka
październik 2012

Bohdan Dziemidok
O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj
Bohdan Dziemidok wyczerpująco klasyfikuje i charakteryzuje teorie i rodzaje komizmu, wspierając się przykładami
z takich dziedzin sztuki, jak film, teatr czy literatura. Monografii, wydanej po raz pierwszy w roku 1967, towarzyszy
antologia najważniejszych tekstów teoretycznych o komizmie, zawierająca zarówno fragmenty tekstów klasyków (Platon, Arystoteles, Kant, Schopenhauer, Baudelaire, Freud),
jak i współczesnych opracowań z tej dziedziny (Koestler,
Cohen, Carroll).
ISBN 978-83-7453-948-7, 520 stron, 165×235, oprawa zintegrowana
cena 59 zł

„Monumentalne dzieło, pozwalające pobudzić refleksję
nad komizmem. Pogłębione studia nad komizmem wydają się obecnie nieodzowne dla całej naszej ukochanej Ojczyzny”.
Maciej Wojtyszko, „Nowe Książki”
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Daniel Heller-Roazen
Echolalie. O zapominaniu mowy
Studia Literackie i Artystyczne

Przełożyła Barbara Brzezicka
Książka poświęcona relacji między językiem a zapominaniem. Główną osią refleksji autora jest to, do jakiego stopnia
zapomnienie wpisane jest w sposób funkcjonowania języka,
zarówno na poziomie zbiorowym, jak i indywidualnym. Ten
bliski związek Heller-Roazen udowadnia w kontekście przykładów zaczerpniętych z różnych źródeł i tradycji. Język, o którym mowa w Echolaliach, oznacza w gruncie rzeczy doświadczenie uczestnictwa w kulturze, które dla autora jest zawsze
równie otwarte i różnorodne, jak bolesne i wymagające.
grudzień 2012

Jacques Donguy
Poezje eksperymentalne
Przełożyła Magdalena Madej
Tematem książki jest poezja eksperymentalna, czy raczej,
wedle sugestii zawartej w tytule, poezje eksperymentalne.
W istocie fenomen opisywany skrupulatnie przez autora niejedno ma imię. On sam definiuje go w następujący sposób:
„przez poezję eksperymentalną rozumiemy wszystkie poszukiwania dotyczące języka w opozycji do poezji, która podejmuje i rozwija formy odziedziczone z przeszłości”.
Kreślenie paraleli między sztuką a nauką czy technologią
jest jednym z głównych elementów analizy autora, który śledzi przemiany sprawiające, że medium poezji nie jest już
wyłącznie wynalazek Gutenberga, lecz również kasety magnetofonowe, taśmy wideo i komputery.
styczeń 2013

Danuta Danek
Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle
doświadczenia psychoanalitycznego
Doświadczenie śmierci wewnętrznej zostało opisane jako
szczególna reakcja psychiczna niektórych więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ale owa postawa swoistego znieczulenia na otoczenie, a zarazem uwewnętrznienia doznawanego niszczenia, charakteryzowała już Edypa
czy bohaterów Mickiewicza. Rozpoznawana jest wreszcie
w „kontristnieniu” Krasińskiego i „urodzonej w pustym
gnieździe” Orzeszkowej. Śmierć wewnętrzna to cztery rozprawy o wewnętrznych przepaściach, cztery portrety duszy.
ISBN 978-83-7453-073-6, 184 strony, 140×225, oprawa miękka,
cena 44 zł
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Zofia Mitosek
Co z tą ironią?
Zbiór studiów poświęconych ironii w kulturze, filozofii i lite
raturze. Wychodząc z opozycji postawy żarliwej, nastawionej
na artykulację przekonań, oraz postawy zdystansowanej, autorka odróżnia różne postacie ironii – od ironii retorycznej
do ironii krytycznej, stawiającej pod znakiem zapytania
wszystkie autorytety i przekonania w imię pluralistycznej,
a niekiedy nihilistycznej wizji świata.
grudzień 2012

Tzvetan Todorov
Teorie symbolu
Przełożył Tomasz Stróżyński
Teorie symbolu – pierwsza część historyczno-teoretycznego dyptyku – nie są historią semiotyki. Owszem, jest tu
mowa o semiotyce. A raczej o całym zespole dyscyplin,
które w przeszłości dzieliły między siebie dziedzinę znaku i symbolu i o niektórych z ich przedmiotów. Czyż nie
jest zresztą historią próba rekonstrukcji tych konceptualnych systemów oraz ustalenia praw, jakie rządziły dyskursem o dyskursie? Być może, z tą wszakże różnicą, że
„historia” i „semiotyka” nie są jakimiś niezmiennymi zjawiskami pozwalającymi opisać pewien projekt, lecz należą do pojęć, które w toku rozważań muszą zostać zakwestionowane.
ISBN 978-83-7453-805-3, 364 strony, 165×235, oprawa zintegrowana
cena 59 zł

Alfredo Stussi
Wprowadzenie do edytorstwa tekstów
Przełożyli Mateusz i Piotr Salwa
Podręcznik podejmujący podstawowe i uniwersalne zagadnienia filologii-edytorstwa. Pole zainteresowań filologa wyznacza pewien cel praktyczny: ustalenie oryginalnej, prawidłowej formy tekstu, usytuowanie go w pewnej tradycji,
wyjaśnienie niezrozumiałych aspektów oraz zaproponowanie interpretacji. Filologia i edytorstwo stanowią zatem jedność. Nowoczesna filologia często decyduje o kształcie
współczesnych tekstów, które proponują nam wydawcy.
Trudno toteż wyobrazić sobie nowoczesnego wydawcę, który nie ma w tym zakresie żadnej orientacji.
ISBN 978-83-7453-071-2, 224 strony, 165×235, oprawa miękka,
ilustracje czarno-białe
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Léon Krier

Architektura
wspólnoty
Przełożył Piotr Choynowski
„Buduj w taki sposób, by ty i twoi ukochani mogli znaleźć przyjemność za każdym razem, kiedy robią użytek z twoich
budynków, patrząc na nie, pracując, spędzając wakacje czy wzrastając w nich”.
Léon Krier
ISBN 978-83-7453-054-5,
506 stron, 159 × 254,
ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda
cena 85 zł
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Peter Oliver Loew
Gdańsk i jego przeszłość. Kultura
historyczna miasta od końca XVIII wieku
do dzisiaj
Gdańsk.
Historia i Współczesność

Przełożył Janusz Mosakowski
Autor analizuje rolę Gdańska w historycznym, mentalnym
i politycznym dyskursie polsko-niemieckim, a także bada
przeszłość Gdańska i jego ponadregionalne znaczenie historyczne. Gdańsk w książce Loewa ukazany został jako
miejsce ścierania się wpływów dwóch narodów. Dramatyzm
jego dziejów oraz zakorzenienie w literaturze światowej czy
we współczesnej ikonografii politycznej wciąż przyczyniają się do tworzenia nowych impulsów mitotwórczych.
ISBN 978-83-7453-087-3, 696 stron, 165×235, ilustracje czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 75 zł

Piotr Perkowski
Miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa
i warunki bytowe w powojennym Gdańsku
Książka poświęcona problemom życia codziennego gdańszczan w latach 1945–1970. Na podstawie archiwalnych dokumentów, listów, rozmów, prasy i literatury autor przybliża
takie kwestie, jak: donosy i plotki oraz sabotaż w miejscu
pracy, rola czynu społecznego w życiu gdańszczan, moralność socjalistyczna, chuliganizm i bandytyzm, kontrola seksualności, konflikt pokoleń, kultura i muzyka młodzieżowa,
powojenny szaber, dzikie zasiedlanie, odbudowa i rozbudowa miasta, warunki mieszkaniowe, przymusowy kwaterunek
i wynikające z niego problemy, zwyczaje mieszkańców gdańskich osiedli oraz jakość życia w Gdańsku.
styczeń 2013
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Marcin Gawlicki
Zabytkowa architektura Gdańska w latach
1945–1951. Kształtowanie koncepcji
konserwacji i odbudowy
Powojenne dzieje kilkudziesięciu zniszczonych lub uszkodzonych monumentalnych budowli zabytkowych (kościołów, ratuszy, bram miejskich i fortyfikacji) pozostawały na
marginesie zainteresowań badaczy zabytkowej architektury Gdańska. Wartość tej książki wynika z wykorzystania
dotychczas nieznanych i niepublikowanych dokumentów
źródłowych, dzięki którym udało się odtworzyć proces odbudowy Gdańska po wojnie. Książka zawiera liczne ilustracje, obrazujące nieznane do tej pory rysunki projektowe oraz
niepublikowane fotografie ukazujące stan zabytków podczas kolejnych etapów odbudowy.
ISBN 978-83-7453-088-0, 344 strony, 205×260, oprawa twarda,
ilustracje czarno-białe
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Polska nad Bałtykiem
Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918–1939

Pod redakcją Małgorzaty Omilanowskiej i Dariusza Konstantynowa
Nieposiadający przez wiele stuleci tradycji morskich kraj, pozbawiony przez cały wiek
XIX politycznych podstaw istnienia, budując wizje odzyskania niepodległości, na początku XX wieku uznał dostęp do morza za warunek sine qua non odbudowy państwowości.
Twarde stanowisko polskich negocjatorów w dyskusjach toczących się wokół postanowień
traktatu wersalskiego dało w efekcie Polsce nie tylko niepodległość, lecz także wymarzony dostęp do wybrzeża Bałtyku. Nie wgłębiając się w skomplikowaną problematykę kwestii politycznych, militarnych i ekonomicznych związanych z tym zjawiskiem – książka
skupia się na tych kwestiach, które są przedmiotem zainteresowań i badań historyczno-artystycznych.
ISBN 978-83-7453-100-9, 408 stron, 190×245, ilustracje kolorowe, oprawa twarda z obwolutą
październik 2012
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Piotr Szarota
Wiedeń 1913
Pasaże

Rok 1913 to mała apokalipsa, zwiastująca koniec pewnego
świata. Najlepiej czuć to było w trzeszczącej w szwach monarchii austro-węgierskiej, a zwłaszcza w jej wiedeńskiej
stolicy. Zmierzch, a przecież przekreślając stary porządek
– rok 1913 był także początkiem nowej ery. Książka Piotra
Szaroty to jednak nie tylko wycinek historii kultury, ale także opowieść o ludziach, o ich wielkości i małości, narcyzmie, głodzie sukcesu i zabójczej rywalizacji, a wreszcie
o szalonych i z reguły nieszczęśliwych miłościach. Ale to
również próba odmitologizowania Wiednia, który z jednej
strony był magnesem i inspiracją, z drugiej zaś – jak ujął
to Thomas Bernhard – „potworną maszyną do unicestwiania geniuszy”.
styczeń 2013

Tadeusz Słobodzianek
Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach
Nagroda Literacka

Nike 2010

Historia dziesięciu uczniów z jednej klasy – Polaków i Żydów – opowiedziana od roku 1925 aż po współczesność.
Wstrząsająca opowieść o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w XX wieku, o zbiorowej winie i o prawdzie, która okazuje się nikomu niepotrzebna, a także o historii, której nie da się osądzić.
ISBN 978-83-7453-956-2, 112 stron, 140×225, oprawa broszurowa 		
cena 25 zł

Frédéric Rousseau
Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia
pewnej fotografii
Fotografia

Przełożył Tomasz Swoboda
Wszyscy znają dziś fotografię żydowskiego dziecka z warszawskiego getta; z biegiem czasu jej bohater stał się ikoną Shoah. Często reprodukowana w czasopismach i na
okładkach książek, stała się źródłem inspiracji dla artystów. Frédéric Rousseau dekonstruuje i interpretuje tę
historyczną opowieść od roku 1943 do dzisiaj i zastanawia się nad naszym stosunkiem do tego obrazu, który jest
już częścią zbiorowej pamięci i na który patrzymy, nie
widząc go.
ISBN 978-83-7453-079-8, 252 strony, 162×215, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka
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Teologia i filozofia żydowska wobec
Holocaustu
Wstęp i opracowanie Paweł Śpiewak
Książka zawiera teksty z obrębu kultury żydowskiej, próbujące odpowiedzieć na pytanie o Holocaust. Część pierwsza
sięga do żydowskiej pamięci zbiorowej, reprezentowanej
przez teksty biblijne i talmudyczne. Część druga obejmuje
teksty powstałe w czasie II wojny światowej, opisujące ją
z perspektywy doświadczenia religijnego, ale i świeckiego.
Trzecia część to współczesne refleksje, religijne i filozoficzne. Antologia zawiera więc przemieszanie tekstów religijnych i świeckich, dając szeroki ogląd na kulturę żydowską
widzianą oczami Żydów.
styczeń 2013

„Milczenie ofiar i milczenie Boga zatrzymuje, onieśmiela filozofów, rabinów i artystów. Milczenie, które jest
ostatecznym tworzywem i treścią teologii i sztuki po Zagładzie”.
Paweł Śpiewak

Roland Barthes
Roland Barthes
Przełożył Tomasz Swoboda
To powieść, nie biografia. Barthes opowiada w niej o swoich zmaganiach z tym, co określa mianem Doksy: z powszechnymi przekonaniami, z ustalonymi prawdami. To,
co oczywiste, jest bowiem najbardziej podejrzane. Barthes
poddaje tu jednak krytyce przede wszystkim samego siebie, swoje myśli i koncepcje, szukając „trzeciego członu”,
który uwolniłby go od opozycji Doksy i paradoksu. Takim
elementem okazuje się ciało i związana z nim przyjemność
życia – to one właśnie tworzą materię tej wyjątkowej książki, której bohaterem jest wielki samotnik późnej nowoczes
ności.
ISBN 978-83-7453-980-7, 226 stron, 163×215, ilustracje czarnobiałe i kolorowe, oprawa miękka

cena 44 zł

„Książka Barthes’a, kapitalnie ciekawa i po prostu niezbędna, skrzy inteligencją, która zatyka mnie z podziwu”.
Marek Bieńczyk, „Książki. Magazyn do czytania”
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Historia ciała. Tom 1: Od renesansu do
oświecenia

Historie

Pod redakcją Georges’a Vigarello
Przełożył Tomasz Stróżyński
Pierwszy tom bogato ilustrowanej trylogii, opisującej dzieje ciała od renesansu aż po współczesność. Książka ta zajmuje się ciałem w jego aspekcie fizycznym, materialnym
– ciałem z krwi i kości, ciałem dającym życie, energię, skazanym na unicestwienie, ciałem anatomów i fizjologów. Bada
również codzienne gesty ciała i jego biologiczne funkcje:
chodzenie, jedzenie, spanie, uprawianie miłości, wydalanie, głód, pragnienie, marznięcie i chorowanie. Ale wprowadza także w obszar ciała fantazmatycznego, jego mentalnych wyobrażeń, nieświadomego obrazu i przekształceń,
jakim ulegało na przestrzeni dziejów.
ISBN 978-83-7453-034-7, 662 strony, 165×235, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda

Przygody Ciała

cena 98 zł

„Człowiek zaczął reżyserować swoje ciało. Szczegóły tej
reżyserii opisane przez autorów Historii ciała są pasjonujące, a w ich poznaniu pomaga nam doskonale dobrany, obszerny materiał ilustracyjny”.
Darek Foks, „Bluszcz”

Grégoire Chamayou
Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach
w XVIII i XIX wieku
Przełożyły Jadwiga Bodzińska i Katarzyna Thiel-Jańczuk
Podłe ciała to skazani na śmierć, galernicy, więźniowie, sieroty, prostytutki, umysłowo chorzy, pacjenci szpitali, paralitycy, niewolnicy i konający, którzy na przestrzeni wieków
służyli za materiał doświadczalny w eksperymentach tworzących współczesne nauki medyczne. Książka ta bada dzieje podmiotów eksperymentów, spychane dotąd w cień przez
historyków nauki. Wychodząc od centralnej kwestii społecznej dystrybucji ryzyka, autor analizuje zależność wynikającą z logiki poświęcania podmiotów o mniejszym znaczeniu,
czyli ścisły związek pomiędzy współczesną praktyką naukową a upodleniem niektórych rodzajów egzystencji.
ISBN 978-83-7453-077-4, 163×225, ilustracje czarno-białe, oprawa
miękka
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Monika

Bogowie u w£adzy

25

Książka o glinianych bogach, których ludzkoœć przez wieki lepiła na własną zgubę. O odwiecznym dążeniu człowieka do boskoœci i o – jakże często niebezpiecznych – związkach między władzą a sacrum.
ISBN 978-83-7453-081-1, 336 stron, 145 × 235, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 45 zł

Aleksan d er Wi elki, Ga j usz J u li usz Cez ar, K ali gu l a, Napoleon, Lenin, Mussolini,
H itler, Stali n, Ce auSescu, kim i r sen
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Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
Sztuka pierdzenia
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Sztuka pierdzenia ukazała się we Francji w roku 1751. Szybko zdobyła ogromną popularność, a jej najbardziej rubaszne ustępy czytano na salonach po spożyciu ostatniego dania wystawnej kolacji. Dziś jego przenikliwość docenią nie
tylko amatorzy owej pożytecznej sztuki, ale i wszyscy, którzy lubią podróżować po krainie absurdu.
ISBN 978-83-7453-935-7, 136 stron, 100×170, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

cena 18 zł

„Jest to lektura tak zajmująca i z gracją napisana, że
nadaje się na każdą porę dnia i nocy niezależnie od porządku posiłków”.
Filip Łobodziński, „Newsweek Polska”

Jacques-Louis Doussin-Dubreuil
Niebezpieczeństwa onanizmu
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Zatrważająca opowieść o zgubnych skutkach nałogu, który
od niepamiętnych czasów wyniszcza nasze społeczeństwa,
z niezliczonymi przykładami straszliwych dolegliwości, jakie wynikają z masturbacji – nałogu wiodącego wprost ku
śmierci.
ISBN 978-83-7453-029-3, 176 stron, 100×170, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka
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Przełożył
Krzysztof Rutkowski
Czytelnicy szlachetni i czuli!
Wy, których ucho nigdy nie posłyszało ani słowa swawolnego,
ani sprośnej frazy, miejcie odwagę mię wysłuchać! Miłość przypomina Marsa, w boju potrzeba
osiłków. Wdzięk, dowcip i talenty
się przydają, ale tylko moc miłość spełnić zdoła. Przeto wypełniając obowiązki gorliwego medyka, ku chwale Ojczyzny i Miłości za pióro chwytam, by najbardziej odpowiednie środki dla
pobudzenia miłosnych wyczynów
wykazać. Nie zamierzam zachęcać do rozpusty i libertyństwa.
Odsłaniam sekrety sztuki wyłącznie dla wspomożenia zmrożonych mężów i małżonek wzdychających próżno w małżeńskim
łożu. Ze wszystkich środków wywołujących miłosne podniecenie najskuteczniejszym jest biczyk – zatem skutkom jego zażywania główną część mego dzieła
poświęcam.
ISBN 978-83-7453-085-9, 172
strony, 100 × 170, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka
cena 19,90 zł
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Jussi Adler-Olsen
Zabójcy bażantów
Przełożyła Joanna Cymbrykiewicz
Po powrocie z urlopu Carl Mørck, szef Departamentu Q, zastaje swojego asystenta Assada zagrzebanego w aktach starej, zamkniętej sprawy. Mimo że zapadł wyrok, ktoś ciągle
podrzuca dowody świadczące, że w zbrodnię zamieszana
jest grupa prominentów. Dalsze śledztwo wymaga przeciwstawienia się skorumpowanym strukturom w polityce i policji. Rozpoczyna się polowanie z nagonką…
ISBN 978-83-7453-060-6, 424 strony, 129×197, oprawa miękka
cena 39,90 zł

„Od początku wiemy, kto zabił, a i tak czyta się to świetnie, Adler-Olsen zaś łączy w spójną całość suspens
i smoliste poczucie humoru”.
Piotr Kofta, „Wprost”

Jussi Adler-Olsen
Kobieta w klatce
Przełożyła Joanna Cymbrykiewicz
Merete Lynggaard, młoda przebojowa parlamentarzystka,
znika pewnego dnia bez śladu. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania, ale wszystkie tropy się urywają i sprawa zostaje odłożona na półkę. Śledztwo rusza z miejsca
dopiero po kilku latach, gdy Carl Mørck zostaje szefem
Departamentu Q, nowo utworzonego wydziału policji do
zadań specjalnych. Mørck wraz z tajemniczym arabskim
pomocnikiem Assadem trafia na trop przestępcy, który
gnany nienawiścią i chęcią zemsty uknuł szaleńczy plan.
Czy Mørck i Assad zdołają pokrzyżować plany szaleńca,
czy też sami staną się jego ofiarą?
ISBN 978-83-7453-027-9, 420 stron 129×197, oprawa miękka
cena 39,90 zł

„Powieść Jussiego Adler-Olsena to thrillerowe arcydzieło”.
„Zbrodnia w Bibliotece”

Wkrótce kolejna książka z serii „Departament Q” –

List w butelce
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Kajsa Ingemarsson
Żółte cytrynki
Przełożyła Natalia Januszewska
Agnes to prawdziwa szczęściara. Wyrwała się z sennego
miasteczka, pracuje w najlepszej restauracji w Sztokholmie, ma kochającego chłopaka. Czy musi martwić się
o swoją przyszłość? Tak – bo szczęście nagle ją opuszcza. Agnes nie ma jednak zamiaru się poddać. Przecież
każdy koniec jest tylko początkiem czegoś nowego… Żółte cytrynki to powieść o poszukiwaniu samej siebie, o miłości i przyjaźni, ale zwłaszcza o odwadze, która pozwala postawić wszystko na jedną kartę i podjąć właściwą
decyzję.
ISBN 978-83-7453-922-7, 304 strony, 129×197, oprawa miękka
cena 34 zł

Kajsa Ingemarsson to popularna pisarka, aktorka,
w przeszłości także dyplomatka. W Szwecji święci
triumfy. Chciałabym, żeby jej Żółte cytrynki wyznaczyły standard «książek do czytania» także i u nas”.
Katarzyna Surmia-Domańska, „Gazeta Wyborcza”

Bodo Kirchhoff
Mała Garbo
Przełożyła Anna Taraska-Pietrzak
Hoederer ucieka po nieudanym napadzie na bank. Uprowadzając samochód, staje się porywaczem. Nie wie, że na
tylnym siedzeniu schowała się Malu – dwunastoipółletnia
gwiazda filmowa. Hoederer, zamiast ratować się z opresji
i uwolnić dziewczynkę, żąda za nią okupu. Szukając odpowiedniej kryjówki, docierają do zasypanego śniegiem lasu.
Czy coś może połączyć tych dwoje ludzi – przestępcę wiecznie prześladowanego przez pech i dziecko, któremu wszystko się zawsze udaje?
ISBN 978-83-7453-030-9, 280 stron, 129×197, oprawa miękka
cena 35 zł

„Podręcznik dla rodzimych prozaików, jak powinna wyglądać literatura środka”.
	Grzegorz Wysocki, „Gazeta Wyborcza”
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Erlend Loe
Muleum
Przełożyła Milena Skoczko
Julie traci najbliższą rodzinę w katastrofie lotniczej. Jest
młoda, piękna, zdolna i bardzo bogata. I dobrze wie, copowinna zrobić: zabić się w niebanalny sposób. Psychoterapeuta każe jej prowadzić pamiętnik, notuje więc rozmaite plany samobójcze, a przy okazji odreagowuje traumę,
rozlicza się z rodzicami i z najbliższym otoczeniem. Gdy
w poszukiwaniu nowych możliwości autodestrukcji opuszcza rodzinne Oslo, zabiera czytelnika w szaloną podróż po
najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Czy pragnienie śmierci może być początkiem nowego życia?
ISBN 978-83-7453-019-4, 196 stron, 127×197, oprawa miękka
cena 35 zł

„Recepta na niebanalną powieść współczesną? Weź
Buszującego w zbożu, wymieszaj go z Wniebowziętymi,
a tematem uczyń chęć popełnienia samobójstwa. Może
brzmi to idiotycznie, ale w wykonaniu Erlenda Loe ów
koktajl się sprawdza”.
Piotr Kofta, „Wprost”

Hallgrímur Helgason
Poradnik domowy kilera
Przełożyła Justyna Burzyńska
Toxic, hitman z chorwackiej mafii w Nowym Jorku, uciekając przed FBI, przypadkowo trafia na Islandię w przebraniu amerykańskiego telekaznodziei, którego właśnie
sprzątnął. Czy uwięziony w tym lodowym raju twardziel
o miękkim sercu poradzi sobie z policją, polskimi robotnikami, księdzem karateką i demonami przeszłości?
ISBN 978-83-7453-967-8, 232 strony, 127×197, oprawa miękka
cena 34 zł

„Pisarza z takim poczuciem humoru nie da się nie lubić”.
„Playboy”
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