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Józef Czapski, Ludwik Hering
Listy 1939–1982
Tom 1: 4 września 1939 – 16 stycznia 1959
Jest w tej korespondencji nurt egzystencjalny, mistyczny,
psychologiczny, malarski, literacki, polityczny, miłosny. To
opowieść o otwieraniu się na rzeczywistość, o wierności
w przemianie, o źródłach wewnętrznej siły, o wolności
i sensie (Wojciech Karpiński).

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

Biblioteka Mnemosyne

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

Rainer Maria Rilke
Listy Rainera Marii Rilkego do Klary
Rilke-Westhoff
Korespondencja Rilkego adresowana do jego żony dokumentuje skomplikowaną relację osobistą dwojga artystów,
zawiera też wiele istotnych wypowiedzi na temat literatury
i sztuki.

W. H. Auden
Szekspirowskie miasto
W. H. Auden to jeden z tych pisarzy, którzy – poza ogromnym
talentem poetyckim – zasłynęli także tym, że mieli umysł
encyklopedyczny, przenikliwy, analityczny. Był autorem
wielostronnym, wszystko wiedział i wszystko czytał. Pasjonował go Shakespeare. Jego eseje o tym wielkim dramaturgu i poecie są mądre, błyskotliwe, aktualne. Otrzymujemy
je teraz w doskonałym przekładzie Agnieszki Pokojskiej
(Adam Zagajewski).
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W. H. Auden
Tym czasom / For the Time Being
Dwujęzyczne wydanie dwóch poematów W. H. Audena,
Morze i zwierciadło oraz Tym czasom, w przekładzie Stanisława Barańczaka.

T. S. Eliot
Cztery dramaty
Zjazd rodzinny, Cocktail Party, Mąż stanu i Zaufany sekretarz – cztery dramaty Eliota w przekładzie Wiesława Juszczaka.

Hans Magnus Enzensberger
Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą
Zdaniem Enzensberhera każdy poeta winien interesować
się matematyką, chemią, medycyną i fizyką cząstek elementarnych. Poezja i nauka mają bowiem wspólne korzenie,
a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ich interesującego połączenia.

Jean-Noël Vuarnet
Ekstazy kobiece
Przygody Ciała

Galeria mistyczek chrześcijańskich, w których doświadczeniach kobieca zmysłowość doczekała się po raz pierwszy
prawa obywatelstwa i uznania.

Georges Bataille
Erotyzm
Bataille’owskie rozróżnienie trzech postaci erotyzmu: ciała,
serc i sacrum – jest jednym z podstawowych pojęć współczesnej antropologii. Erotyzm, choć w pewnym sensie
nieodłączny od doświadczenia prokreacji, jest samoistnym
„eksperymentowaniem psychicznym” w poszukiwaniu
sensu życia.

Michel Leiris
Wiek męski
Jeśli chcecie poznać paryskiego intellectuel de gauche od
środka, nie nadętych „mandarynów”, czytajcie Wiek męski… bo złapany tam został in statu nascendi i na poziomie
najszczerzej intymnym (Jan Błoński).

Witold Kanicki

Ujemny biegun fotografii.
Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej
Książka dotyczy ważnego, ale niezbadanego dotąd zjawiska fotograficznego negatywu, będącego nie tylko pośrednikiem w procesie wywoływania zdjęć, ale również skończonym przedstawieniem, wykorzystywanym
często w twórczości artystów i fotografów.

Mademoiselle Théroigne

Katechizm libertyński
Wydany w roku 1792 Katechizm libertyński należy do kanonu
literatury zakazanej. Zawiera rady dotyczące obowiązków prostytutki wobec klienta, modlitwy i litanie, które winna odmawiać
w celu uzyskania pomyślności, a także zbiór frywolnych wierszyków do wspólnego czytania w lupanarze i buduarze.
czytaj również:
Sztukę pierdzenia – sensacyjną rozprawę naukową z XVIII wieku.
Niebezpieczeństwa onanizmu – zatrważającą opowieść o najzgubniejszym z nałogów.
Afrodyzjak zewnętrzny – medyczną
dysertację o wpływie biczyka na fizykę miłości.
Tatuaż przestępcy – wykład o prostackim zwyczaju zdobienia ciała szkaradnymi
malunkami.
Tajemnice konfesjonału – lekcję
spowiadania z grzechów przeciw szóstemu
przykazaniu.
Nimfomanię – dzieło o przyczynach
i objawach tej strasznej choroby.
Zbrodniarkę urodzonÑ – uczony
traktat na temat wrodzonej zbrodniczości kobiety.
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Thierry Savatier
Początek świata. Historia obrazu Gustave’a
Courbeta
Pasjonujące dzieje skandalicznego obrazu Gustave’a
Courbeta. Zamówiony przez tureckiego dyplomatę Chalil
Beja, należał między innymi do Jacques’a Lacana, a dziś
jest jedną z największych atrakcji Musée d’Orsay.

Wiesna Mond-Kozłowska
Maska. Zakrywanie i odkrywanie pomiędzy
Wschodem a Zachodem
Po co badać maskę? Z tych samych przyczyn, dla których
badamy naturę człowieka. Maska bowiem dotyka problemu
ludzkiej egzystencji w jej wymiarze psychofizycznym i duchowym.

Hans Belting
Faces. Historia twarzy
W maskach teatralnych i mimice aktora, w fotografii, filmie,
sztuce dawnej i współczesnej Belting odkrywa próby opisu
życia twarzy, które jawi się jako nieprzedstawialne i pozostaje odporne na wszelkie normy i stereotypy.
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Dzieła zebrane Brunona Schulza
Tom 5: Księga listów
Uzupełniona o nowe materiały, poprawiona i zaktualizowana edycja listów Brunona Schulza w opracowaniu Jerzego
Ficowskiego.

Tom 7: Szkice krytyczne
Zbiór eseistyki Schulza zawierający niedawno odnaleziony
szkic o Maurycym Lilienie.
Wkrótce także:
Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą, Kometa
i inne opowiadania, Księga rękopisów, Xięga bałwochwalcza, Rysunki i szkice
Biblioteka
Schulz / Forum

Włodzimierz Bolecki
Wenus z Drohobycza
Książka rekonstruuje związki prozy Schulza z tradycjami
estetycznymi i filozoficznym Młodej Polski oraz okresu
międzywojennego, przygląda się jego interakcji z najważniejszymi pisarzami dwudziestolecia, przede wszystkim
zaś kreśli filozoficzne tradycje Schulzowskiej koncepcji
sztuki.

Jerzy Jarzębski
Schulzowskie miejsca i znaki
Zbiór szkiców jednego z najwybitniejszych polskich schulzologów. Jarzębski odwołuje się do współczesnych Schulzowi konwencji estetycznych, ale nie pomija też aktualnych
teorii literaturoznawczych, filozoficznych, antropologicznych, estetycznych i kabalistycznych.

Anna Kaszuba-Dębska
Kobiety i Schulz
Opowieść o kilkunastu wyjątkowych kobietach w życiu
Brunona Schulza. Dzięki faktom, do których dotarła autorka, książka rzuca nowe światło na jego biografię i twórczość. Przede wszystkim jednak przywraca pamięć o zapomnianych kobietach, które odcisnęły wyraźne piętno na
życiu intelektualnym swoich czasów.
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Jerzy Kandziora
Poeta w labiryncie historii. Studia
o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego
Książka opisuje relacje Jerzego Ficowskiego z historią poprzez analizę przyjmowanych przezeń ról pisarskich – badacza życia Cyganów oraz biografii i twórczości Brunona
Schulza, poety czy autora tekstów piosenek.

Portrety Kobiet

Anna Arno
Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli
Modersohn-Becker
Paula Modersohn-Becker jest dziś uważana za najwybitniejszą malarkę niemiecką XX wieku, choć przeżyła zaledwie
trzydzieści jeden lat. Przed śmiercią westchnęła podobno
„Jaka szkoda”. Nie zobaczyła narodzin kubizmu, nie doczekała się własnej wystawy. Tylko w swojej sztuce osiągnęła spełnienie.

Olga Kubińska
Body art
Czwarty tomik poetycki Olgi Kubińskiej. W jej wierszach
zwraca uwagę dbałość o precyzję języka, lapidarność,
epigramatyczność oraz wplatanie w tekst ciszy.

Jidyszland
Redakcja André Ochodlo
Antologia 120 nowych pieśni żydowskich w tłumaczeniu na
polski i angielski, wraz z nutami oraz biografiami autorów.
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Agnieszka Dauksza
Klub Auschwitz i inne kluby
Zapis spotkań z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Autorka próbuje dociec, kim są dziś, ponad siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Jak się
okazuje, dla wielu z nich wojna nadal trwa – i ujawnia się
we wspomnieniach, snach, gestach, w pamięci ciała, poprzez
choroby, nawyki, zachowania czy sposoby konfrontowania
się z innymi

Eleonora Kalkowska
Głód życia
Debiutancki zbiór opowiadań polsko-niemieckiej dramatopisarki i aktorki, pierwotnie opublikowany w roku 1904,
w opracowaniu i z komentarzem Anny Dżabaginy.

Piotr Seweryn Rosół
Genet Gombrowicza. Historia miłosna
Genet Gombrowicza to inny Gombrowicz, taki, jakiego
dotąd nie było, bo właściwie to nigdy go nie było. Taki,
który już wie, że nie jest sam, że tak obok niego, jak w nim
jest jeszcze inny Gombrowicz i że jest nim właśnie Genet.

Piotr Sobolczyk
Gotycyzm – modernistyczny sobowtór
odmieńca
Terytoria Kina

Książka przedstawia zmarginalizowany w polskiej kulturze
problem obecności narracji gotyckich w literaturze polskiego modernizmu i postmodernizmu oraz związek nienormatywnego pożądania seksualnego z konwencją gotycką.

Julia Kristeva
Séméiotikè. Studia z zakresu semanalizy
Klasyczny manifest na rzecz przebudowy semiologii, która
w tradycyjnej, zaprojektowanej przez Ferdinanda de Saussure’a postaci spełniła już swoje zadanie.

Søren Kierkegaard
Albo–albo
Nowy przekład najważniejszego dzieła Kierkegaarda, konfrontującego dwie postawy wobec życia: estety i etyka.
Podstawą tłumaczenia jest edycja krytyczna przygotowana
przez najwybitniejszych duńskich badaczy Kierkegaarda.

f i lozof i a / ps y cholog i a / f i lm

12

Cezary Wodziński
Metafizyka i matapolityka. „Czarne
zeszyty” Heideggera
Ostatnia książka Cezarego Wodzińskiego, ukończona kilka
miesięcy przed jego śmiercią, poświęcona jest osławionym
Czarnym zeszytom Martina Heideggera.
W serii dzieł wybranych Cezarego Wodzińskiego również:
Heidegger i problem zła, św. Idiota. Projekt antropologii
apofatycznej, Logo nieśmiertelności, Między anegdotą a doświadczeniem, Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan–
–Heidegger, Esseje pierwsze, Odys gość. Esej o gościnności

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

Aleksander Przybylski
Literacki almanach alkoholowy
Na temat alkoholu, a także związków alkoholu z literaturą,
powstało więcej książek, niż Jerofiejew oddał w swoim życiu
butelek zwrotnych. Almanach niniejszy jest dziełem człowieka, który lubi czytać oraz nie stroni od alkoholu i który
postanowił połączyć swoje zainteresowania, aby stworzyć
kompendium wiedzy na temat pijackiej literatury.

Małgorzata Kozubek
Filmoterapia
Książka poświęcona wykorzystaniu filmu w terapii psychologicznej – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty.
Adaptacje literatury australijskiej
Pod redakcją Alicji Helman i Martyny Olszowskiej
Kolejny tom serii „Literatura na ekranie” został poświęcony najważniejszym adaptacjom filmowym literatury australijskiej z okresu od końca XIX do początku XXI wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem dynamicznego rozwoju przemysłu filmowego w latach 60.
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Bożena Kudrycka
Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda
Bertolucciego
Pierwszy w polskim filmoznawstwie monograficzny zarys
twórczości jednego z najwybitniejszych autorów współczes
nego kina.
Seria wydawana wspólnie z magazynem dwutygodnik.com

Adam Pluszka
Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach
Czy warto przekładać szmirę? Jak brzmi dziesięć przykazań
tłumacza? Czy przekład ma być wierny, czy piękny? Czy
opłaca się być tłumaczem? Czy tłumacz może poprawiać
autora? Czy jest rzemieślnikiem, twórcą czy artystą? Wte
i wewte to nie tylko fascynujące rozmowy z wybitnymi tłumaczami, ale także przekrój przez spory kawałek światowej
literatury.
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Alek Tarkowski, Mirosław Filiciak
Dwa Zero. Alfabet nowej kultury i inne
teksty
Wciągający przewodnik po nowej rzeczywistości, w której
real miesza się z wirtualem, cyfrowe z analogowym, a twórcy muszą na nowo ułożyć się z odbiorcami.

Maciej Żakiewicz
Gdańsk ewangelicki
Gdańsk. Historia
i Współczesność

Książka ukazująca ślady protestanckiego etosu w historii,
literaturze, sztuce, architekturze i obyczajach mieszkańców
Gdańska na przestrzeni stuleci jego istnienia.

Johannes Trojan
Mój ojciec, kupiec. Opowieści
i wspomnienia z dziewiętnastowiecznego
Gdańska
Barwny opis Gdańska i jego mieszkańców z pierwszej połowy XIX wieku, napisany przez jednego z najbardziej
znanych gdańskich pisarzy.

Adam Czartkowski
Gdańsk przed burzą. Korespondencja
z Gdańska dla „Kuriera Warszawskiego”
Adam Czartkowski, aktywny działacz Polonii gdańskiej,
jako tajny korespondent „Kuriera Warszawskiego” w latach
1931–1939 publikował liczne artykuły, w których opisywał
rosnące wpływy nazistów na terenie Gdańska, ich politykę
wobec Polaków i Żydów oraz lokalne konflikty prowadzące
nieuchronnie do wybuchu II wojny światowej.
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Gdańskie wzorniki architektoniczne
Redakcja Grzegorz Boros
Album prezentujący ryciny z gdańskich wzorników architektonicznych z XVI i XVII wieku, znajdujących się w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej.

Troll
Seria podręczników do nauki języków szwedzkiego, norweskiego i duńskiego, łączących dwie funkcje: teoretyczną
i praktyczną. Każda książka zawiera opis zagadnień gramatyki, wzbogacony przykładami oraz uzupełniony licznymi ćwiczeniami. Przejrzysta struktura ułatwia korzystanie
z podręcznika zarówno podczas samodzielnej pracy, jak i na
kursach językowych, w szkołach i na uczelniach.

Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg
Pierwsza pomoc w typografii
Zwięzły podręcznik typografii autorstwa wybitnych niemieckich specjalistów. Willberg i Forssman podejmują podstawowe zagadnienia, przed którymi staje każdy, kto zajmuje
się projektowaniem lub składem książek.

TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już ponad sto pięćdziesiąt
e-booków i w każdym miesiącu przybywają nowe. To zarówno nowości, jak i książki, których wersje papierowe są już
od dawna niedostępne. Nasze e-booki stanowią wierne
odwzorowanie wersji papierowej książki. Posiadają okładkę,
spis treści, ilustracje oraz inne elementy zawarte w oryginalnej wersji. W e-booku, w odróżnieniu od książki w wersji papierowej, można zmieniać wielkość i rodzaj czcionki,
tło i formatowanie tekstu. W zależności od czytnika, którym
dysponujemy, można również wyszukiwać strony i pojedyncze słowa, dodawać zakładki i wpisywać notatki.
Jak kupić e-booka
1. Załóż konto w naszej księgarni internetowej: www.terytoria.com.pl.
2. Wyszukaj e-booka, dodaj go do koszyka i zapłać za niego.
3. Linki do książki w formacie EPUB oraz MOBI zostaną
wysłane na Twój adres e-mail.
4. Pliki możesz wrzucić na dysk komputera, e-czytnik, tablet
lub smartfona.

wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-246 Gdańsk
ul. Pniewskiego 4/1
tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)
tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)
fax: (58) 520 80 63
e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl
redakcja@terytoria.com.pl
handel@terytoria.com.pl

Szczegółowe informacje na temat książek wydawnictwa, terminów ich publikacji, cen oraz promocji
na stronie internetowej:

www.terytoria.com.pl
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