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Biblioteka „Mnemosyne”

Józef Czapski, Ludwik Hering
Listy 1939–1982
Tom 1: 4 września 1939 – 16 stycznia 1959
Tom 2: 28 stycznia 1959 – 26 czerwca 1982
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 wymie-
nianych na przestrzeni trzydziestu lat przez Czesława Miło-
sza i Jana Błońskiego to fascynujący dialog dwóch pokoleń 
polskiej inteligencji i dwóch odmiennych tradycji polskości.

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: agno-
styk rozmawia z zakonnicą na tematy dla nich obojga najważ-
niejsze, a zarazem najzwyklejsze i najbardziej intymne.

Przygody Ciała

W. H. Auden
Tym czasom / For the Time Being
Dwujęzyczne wydanie dwóch poematów Audena, Morze 
i zwierciadło oraz Tym czasom, w przekładzie Stanisława 
Barańczaka.

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

George Steiner
Eseje z „New Yorkera” (1966–1977)
Nie tylko rozległość tematyczna i wybitne oczytanie stano-
wią istotę zawartych w tej książce esejów. Ich finezyjne gry 
językowe i stylistyczne są nie mniej ważne – w nich również 
można dostrzec wrażliwość Steinera na język, poetyckie 
eksploracje i potrzebę przećwiczenia własnych możliwości 
jako kompozytora swoistego kunsztu fugi.

Retoryka umierania. Angielskie mowy 
pożegnalne dobry Tudorów i Stuartów
Redakcja Olga Kubińska
Zbiór mów skazańców, będący materiałem do studiów nad 
mentalnością, zachowaniami prywatnymi i społecznymi, 
religijnością i polityką renesansowej Anglii.

Jean-Noël Vuarnet
Ekstazy kobiece
Galeria mistyczek chrześcijańskich, w których doświadcze-
niach kobieca zmysłowość doczekała się po raz pierwszy 
prawa obywatelstwa i uznania.

Michel Leiris
Wiek męski
Zbuntowany mieszczuch i anarchiczny intelektualista roz-
tacza jak paw wachlarz swoich wierzeń, urojeń, gustów. Jest 
cyniczny i naiwny, przenikliwy i sentymentalny. Upaja się 
i bawi mitologiami, które rozkłada jak szyfr.

	 3E S E J



Yiddishland
Redakcja André Ochodlo
Antologia 120 nowych pieśni żydowskich w tłumaczeniu na 
polski i angielski, wraz z nutami oraz biografiami autorów.

Agnieszka Dauksza
Klub Auschwitz i inne kluby
Zapis spotkań z byłymi więźniami obozów koncentracyj-
nych. Autorka próbuje dociec, kim są dziś, ponad siedem-
dziesiąt 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 i zachowania.

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

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

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 czło-
wieka, który lubi czytać oraz nie stroni od alkoholu i który 
postanowił połączyć swoje zainteresowania, aby stworzyć 
kompendium wiedzy na temat pijackiej literatury.

Tadeusz Słobodzianek

Historia Jakuba

Opowieść o księdzu, który dowiaduje się, że nie jest tym, kim jest. Próbuje odkryć 
swoją prawdziwą tożsamość, ale we współczesnym świecie, w którym trzeba jasno 
określić swoje pochodzenie, wiarę czy narodowość, zaczyna coraz bardziej odczu-
wać swą inność i obcość, a próby scalenia własnej  osobności w spójną całość na-
rażają go na nieoczekiwane sytuacje, które od tragizmu chroni śmiech i tocząca się 
wartko, niemalże burleskowa akcja.

NOWA SZTUKA LAUREATA NAGRODY LITERACKIEJ NIKE 2010

Portrety Kobiet
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Thierry Savatier
Początek świata. Historia obrazu Gustave’a 
Courbeta
Pasjonujące dzieje skandalicznego obrazu Gustave’a Cour-
beta. Zamówiony przez tureckiego dyplomatę Chalil Beja, 
należał między innymi do Jacques’a Lacana, a dziś jest 
jedną z największych atrakcji Musée d’orsay.

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 pozo-
staje odporne na wszelkie normy i stereotypy.

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 du-
chowym.

Heinrich Wölfflin
Podstawowe pojęcia historii sztuki. 
Problemy rozwoju stylu w sztuce 
nowożytnej
rewolucyjne dzieło niemieckiego badacza uczy, jak wnikli-
wie odczytywać malarstwo, rzeźbę i architekturę. Wölfflin 
jako pierwszy wykazał, że to forma, a nie treść – jak po-
wszechnie sądzono – opisuje świat, w którym powstaje 
dzieło sztuki.

Witold Kanicki
Ujemny biegun fotografii. Negatywowe 
obrazy w sztuce nowoczesnej
Może się wydawać, że fotografię wynaleziono po to, aby 
uzyskać wierne obrazy świata, uwiecznione na „lustrach 
obdarzonych pamięcią”. Co jednak się stanie, gdy spojrzy-
my na fotografię przez pryzmat negatywu?

Mademoiselle Théroigne

KaTechizM liberTyńsKi
Wydany w roku 1792 Katechizm libertyński należy do kanonu literatury zaka-
zanej. 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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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:
Xięga bałwochwalcza, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsy-
drą, Kometa i inne opowiadania, Księga rękopisów, Rysunki i szkice

Serge Fauchereau
„Xięga bałwochwalcza” Brunona Schulza
Błyskotliwy esej analizujący twórczość plastyczną i literac-
ką Schulza, podkreślający jej metafizyczny wymiar i odsła-
niający głębokie związki z freudyzmem, dadaizmem, sur-
realizmem i futuryzmem.

Schulz/Forum 8
Ósmy zeszyt „Schulz/Forum” poświęcony jest schulzoidom 
– twórcom, którzy podążają śladem tematyki, wizji świata, 
duchowości, a zwłaszcza stylu i języka Brunona Schulza.

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 najważ-
niejszymi pisarzami dwudziestolecia oraz kreśli filozoficz-
ne tradycje Schulzowskiej koncepcji sztuki.

Jerzy Jarzębski
Schulzowskie miejsca i znaki
Zbiór szkiców jednego z najwybitniejszych polskich schul-
zologów. Jarzębski odwołuje się do współczesnych Schulzo-
wi konwencji estetycznych, ale nie pomija też aktualnych 
teorii literaturoznawczych, filozoficznych, antropologicz-
nych, estetycznych i kabalistycznych.

Jerzy Jarzębski
Miasta – rzeczy – przestrzenie
Jedna z najbardziej osobistych książek Jerzego Jarzębskie-
go, w której eseje na tematy literackie, skoncentrowane 
wokół takich motywów jak miasta, rzeczy, peryferie, podró-
że i sąsiedzi, wywodzą się bezpośrednio z jego doświadczeń 
życiowych i biografii.

Jerzy Kandziora
Poeta w labiryncie historii. Studia 
o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego
Monografia Jerzego Ficowskiego – poety, badacza życia 
Cyganów oraz biografii i twórczości Brunona Schulza, tłu-
macza czy autora tekstów piosenek.

Biblioteka „Schulz/Forum”
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Krzysztof rutkowski
Warszawskie pasaże
Księga Warszawy otwiera się przed Krzysztofem rutkow-
skim w sposób zaskakujący. Znaki najbardziej powszednie, 
codzienność ulic, domów, parków, przemawiają nieoczeki-
wanie jako sygnatury zdarzeń historycznych, które mogły 
się w tych miejscach wydarzyć, oraz zdarzeń kosmicznych, 
które wydarzają się w tych miejscach nieustannie. 

Katarzyna Szalewska
Urbanalia – miasto i jego teksty
Projekt swoistego kompendium mowy miasta, słownika, 
w którym tematyka witryn sklepowych, murali czy legend 
miejskich łączy się z hasłami nowoczesnych problemów 
z tożsamością, historią i kondycją podmiotu.

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
Książka przedstawia zmarginalizowany w polskiej kulturze 
problem obecności narracji gotyckich w literaturze polskie-
go modernizmu i postmodernizmu oraz związek nienorma-
tywnego 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 Saus-
sure’a postaci wykonała już swoje zadanie.

Ilustrowany słownik terminów literackich. 
Historia, anegdota, etymologia
Redakcja Aleksander Nawarecki, Zbigniew Kadłubek 
i Beata Mytych-Forajter
Słownik będący przykładem dzieła świadomie odchodzą-
cego od akademickiego żargonu krytycznoliterackiego 
i stawiającego sobie za cel dotarcie do źródeł myślenia 
o literaturze.

Cezary Wodziński
Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa 
Szestowa
Książka poświęcona Szestowowi jest zarazem krytyką zna-
czenia i wartości całej europejskiej tradycji filozoficznej. 

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.

Jean Starobinski
Atrament melancholii
Z czego wynikają głęboki smutek, rozpacz, obłęd, szał, 
samobójstwo? Wbrew tym, którzy przywołują jakąś przy-
czynę nadprzyrodzoną czy karę boską, myśl medyczna już 
od czasów starożytnych przyznawała pierwszeństwo czarnej 
żółci – melancholii. Jej czarna barwa, porównywana często 
do barwy węgla czy atramentu, była oznaką jej szkodliwej 
mocy. Ten płyn nie istnieje. Lecz czyż to nie atramentem 
pisze się wiersze?

Klasyka Światowej 

Humanistyki

Wokół Literatury
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Jacek Friedrich

Walka obrazóW 
PrzedstaWienia Wobec idei W Wolnym mieście Gdańsku

Książka ukazuje sztukę i kulturę wizualną Wolnego Miasta Gdańska, a zwłaszcza 
ich uwikłania w obowiązujące wówczas ideologie. 

Maciej Żakiewicz
Gdańsk ewangelicki
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 po-
łowy XIX wieku, stworzony przez jednego z najbardziej 
znanych gdańskich pisarzy.

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 
997 do dzisiaj
Tom 2: 1601–1700, część 2: od 1657
Drugi tom Bibliografii gdańskiej obejmuje siedemnastowiecz-
ne dzieła, w których został utrwalony obraz miasta budzą-
cego podziw wspaniałością i urodą, ale także zazdrość 
swoim bogactwem.

Katarzyna rozmarynowska
Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej 
zieleni publicznej 1708–1945
Monografia poświęcona gdańskim ogrodom publicznym: 
promenadom spacerowym, parkom i zieleńcom, niegdyś 
tętniącym życiem, dziś często zapomnianym i powoli zni-
kającym z krajobrazu miasta.

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.

Gdańskie wzorniki architektoniczne
Redakcja Grzegorz Boros
Album prezentujący ryciny z gdańskich wzorników archi-
tektonicznych z XVI i XVII wieku, znajdujących się w zbio-
rach PAN Biblioteki Gdańskiej.

Danzig w Gdańsku
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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 czy artystą? Wte i wewte 
to nie tylko fascynujące rozmowy z wybitnymi tłumaczami, 
ale także przekrój przez spory kawałek światowej literatury.

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

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

TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już 200 e-booków i przyby-
wają 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 od-
różnieniu od książki w wersji papierowej, można zmieniać 
wielkość i rodzaj czcionki, tło i formatowanie tekstu. W za-
leżności od czytnika można również wyszukiwać strony 
i pojedyncze słowa, dodawać zakładki i wpisywać notatki.

Jak kupić e-booka 
1. Załóż konto na stronie: 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.

Małgorzata Kozubek
Filmoterapia
Książka poświęcona wykorzystaniu filmu w terapii psycho-
logicznej – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i prak-
tycznym.

Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty. 
Adaptacje literatury australijskiej
Redakcja Alicja Helman i Martyna Olszowska
Kolejny tom serii „Literatura na ekranie” został poświęco-
ny najważniejszym adaptacjom filmowym literatury austra-
lijskiej z okresu od końca XIX do początku XXI wieku, ze 
szczególnym uwzględnieniem dynamicznego rozwoju prze-
mysłu filmowego w latach 60.

Bożena Kudrycka
Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda 
Bertolucciego
Pierwszy w polskim filmoznawstwie monograficzny zarys 
twórczości jednego z najwybitniejszych autorów współczes-
nego kina.

Paweł Mościcki
Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości
Monografia jednego z najważniejszych twórców ubiegłego 
wieku, oparta na wnikliwych studiach nie tylko jego filmów, 
ale także niezrealizowanych scenariuszy, zapisków filozo-
ficznych czy tekstów literackich.

Artyści
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wydawnictwo słowo/obraz terytoria

fundacja terytoria książki

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

fundacja@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

szukaj nas także:


