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Biblioteka „Mnemosyne”

Józef Czapski, Ludwik Hering
Listy 1939–1982. Tom 1–2
„Jest w tej korespondencji nurt egzystencjalny, mistyczny, 
psychologiczny, malarski, literacki, polityczny, miłosny, 
przeplecione i zaświadczone życiem. To jest 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 listów i kart pocztowych wymienianych na przestrze
ni trzydziestu lat przez Czesława Miłosza i Jana Błońskie
go to fascynujący dialog dwóch pokoleń polskiej inteligen
cji i dwóch odmiennych tradycji polskości.

Krzysztof Pomian
Wœród mistrzów i przyjaciół
Autobiografia Krzysztofa Pomiana, opowiedziana za pośred
nictwem portretów jego mistrzów i przyjaciół, a zarazem 
prywatny rozrachunek wybitnego filozofa i historyka z XX 
wiekiem.

Karl Schloegel
Odkrywanie nowoczesnej Europy – próba 
archeologii
Od Hannah Arendt, poprzez Paula Celana i Györgya Lu
kácsa, aż po Siergieja Diagilewa i Harry’ego Kesslera – 
Karl Schloegel odkrywa na nowo wspaniałą tradycję euro
pejskiej kultury w dobie kryzysu współczesnego świata.

Roberto Calasso
Œlad wydawcy
Pisarz, współzałożyciel, a następnie wieloletni dyrektor 
wydawnictwa Adelphi, jeden z najwybitniejszych współczes
nych włoskich intelektualistów, pisze o swoich doświadcze
niach jako wydawcy, rozwijając teorię sztuki edytorstwa.
 

Kim jest Wydawca i jak wyglądają jego specyficzne 
cechy, które dopiero z początkiem naszego wieku zaczę-
ły się wyraźnie rysować? Otóż jest to intelektualista 
i awanturnik, przemysłowiec i despota, krętacz i czło-
wiek niewidzialny, wizjoner i buchalter, rzemieślnik 
i polityk.

Nicola Chiaromonte
Listy do muszki

Rzym, 11 marca 1967
Najdroższa Muszko, 
mówisz mi rzeczy, które wprawiają mnie w drżenie (z radości – ale także jakbym 

całym jestes twem buntował się przeciw odległości, jaka nas dzieli – a wreszcie słowo 
pisane wydaje mi się niewystarczające).

„Piękno” – nie czuję się na siłach, aby podejmować ten temat inaczej niż za 
pośrednictwem cytatów, poczynając oczywiście od Platona i Plotyna – po nich bowiem, 
z wyjątkiem poezji, mówiono w gruncie rzeczy o pięknie tylko w znaczeniu „dobrze 
ukształtowanego przedmiotu”, „odczuwalnej doskonałości” etc. Wszystko to aspekty 
zewnętrzne…

W ostatnich latach życia Chiaromonte prowadził intensywną korespondencję 
z mniszką zakonu benedyktynek w USA, Melanie von Nagel. Jest to koresponden-
cja fascynująca: agnostyk rozmawia z zakonnicą na tematy dla nich obojga naj-
ważniejsze, a zarazem najzwyklejsze i najbardziej intymne. 
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Sławomir M. Nowinowski
Jerzy Giedroyć w 1946 roku
Biografia intelektualna Jerzego Giedroycia z czasów, gdy 
krystalizowała się jego koncepcja walki o niepodległość 
Polski w warunkach emigracyjnych oraz powstawał Instytut 
Literacki w Paryżu.

Gonçalo M. Tavares
Notatki
Notatki o nauce, strachu, muzyce, związkach i literaturze 
Gonçala M. Tavaresa, jednego z najwybitniejszych współ
czesnych pisarzy portugalskich, układają się w księgę, 
której patronem mógłby zostać sam Fernando Pessoa.

Tadeusz Słobodzianek
Historia Jakuba
Opowieść o księdzu, który dowiaduje się, że jest dzieckiem 
uratowanym z Holocaustu. Odkrywając swą prawdziwą 
tożsamość, coraz bardziej odczuwa własną inność i obcość 
i naraża się na nieoczekiwane sytuacje, które od tragizmu 
chroni śmiech i niemalże burleskowa akcja.

NOWA SZTUKA LAUREATA NAGRODY LITERACKIEJ NIKE 2010

Stanisława Przybyszewska
Asymptoty
Nigdy niepublikowana powieść Stanisławy Przybyszewskiej, 
powstała w latach 1927–1928. Asymptoty rozgrywają się 
w kosmopolitycznym środowisku naukowych elit dwudzie
stolecia międzywojennego. Głównym motywem jest studium 
rozpadu małżeństwa edy i Charlesa, bakteriolożki o mię
dzynarodowej sławie i wypalonego zawodowo publicysty.

Eseje z „New Yorkera” 
(1966–1977)
opracował i wstępem poprzedził Robert Boyers

George Steiner

Nie tylko rozległość tematyczna i wybitne oczytanie stanowią 
istotę zawartych w tej książce esejów. Ich finezyjne gry języ-
kowe i stylistyczne są nie mniej ważne – w nich również moż-
na dostrzec potrzebę przećwiczenia własnych możliwości jako 
kompozytora swoistego kunsztu fugi.

Dramaty do Czytania
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Serge Fauchereau
Fantazmatyczny œwiat 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. Słownik mówiony
Redakcja: Piotr Millati i Marcin Całbecki
Kontynuacja prac nad słownikiem Brunona Schulza, roz
poczętych przez Jerzego Jarzębskiego, Włodzimierza Bo
leckiego i Stanisława rośka w roku 2002. Hasła zebrane 
w tym tomie są plonem konferencji naukowej zorganizowa
nej na Uniwersytecie Gdańskim.

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 i autora tekstów piosenek.

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

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.

Jerzy Jarzębski
Miasta – rzeczy – przestrzenie
Jedna z najbardziej osobistych książek Jerzego Jarzębskie
go, w której eseje na tematy literackie wywodzą się bezpo
średnio z jego doświadczeń życiowych i biografii.

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 Mau-
rycym Lilienie.

Wkrótce także:  Xięga bałwochwalcza 
 Sklepy cynamonowe
 Sanatorium pod Klepsydrą
 Kometa i inne opowiadania
 Księga rękopisów
 Rysunki i szkice

Biblioteka „Schulz / Forum”

Świadectwa
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Redakcja: Aleksander Nawarecki, Zbigniew Kadłubek 
i Beata Mytych-Forajter
Leksykon ten ma być lampą. Ilustrować pojęcia i terminy, 
a zwłaszcza oświetlać te miejsca, w których czujemy się nie
pewnie, bo dawno w nich nie byliśmy. Ilustrowanie (ilumino
wanie) jest nazwą rękodzielniczej techniki zdobienia słów, która 
unaocznia ich konkretność i materialność. Iluminacją bywa też 
etymologia – jej promień pozwala wejrzeć w serce wyrazów, dziś 
pojmowanych abstrakcyjnie, używanych technicznie i naukowo. 
Hasła tego leksykonu odkrywają rodowody pojęć, opowiadają 
ich zaskakujące historie, najważniejsze jest jednak poszukiwa
nie żywej tkanki słów, które akademicko skamieniały. Na nowo 
objaśnione i rozjaśnione terminy literackie powinny odzyskać 
blask, a badacze literatury kontakt z jej czytelnikami.

Julia Kristeva
Séméiotik�. 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.

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. 

Ewa Nawrocka
Słowacki – wielki nieobecny
Książka będąca podsumowaniem wieloletnich badań autor
ki nad literaturą romantyzmu, zwłaszcza nad twórczością 
Słowackiego i Mickiewicza.

Ewa Stusińska
Dzieje grzechu. Historia polskiej 
pornografii literackiej
Próba uchwycenia tego, czym jest pornografia literacka, 
a także analiza konkretnych polskich tekstów pornograficz
nych (Dzieje grzechu, Zmory, Motory, Rudolf ), która wydo
bywa potencjał porn studies w zakresie literatury.

David Zane Mairowitz, Robert Crumb
Kafka
Błyskotliwy komiksowy esej poświęcony życiu i twórczości 
Franza Kafki – od dzieciństwa i trudnej relacji z ojcem, 
poprzez poszukiwanie własnej tożsamości, aż do pośmiert
nego kultu – z rysunkami roberta Crumba, legendy ame
rykańskiego undergroundu. 

Jerzy Limon
Wiele hałasu o nic albo Szekspirowskie 
obscena
Pod czujnym spojrzeniem autora teksty Szekspira odsłania
ją swoje wstydliwe tajemnice, znaczące uśmieszki, ledwie 
dostrzegalne, a przecież brzemienne w skutki gry słów.

Wokół Literatury
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Zbigniew Osiński 
Pamięć Reduty
Książka o jednym z najważniejszych przedwojennych teatrów 
europejskich oraz jego twórcach – Juliuszu Osterwie i Mie
czysławie Limanowskim.

Leszek Kolankiewicz
Dziady. Teatr œwięta zmarłych
Nazwana „szatańskimi wersetami teatrologii”, dla jednych 
bluźniercza, dla innych będąca objawieniem, książka Ko
lankiewicza, poświęcona Dziadom, jest niewątpliwie dzie
łem przełomowym w polskiej myśli teatrologicznej. 

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?

Paweł Moœcicki
Chaplin. Przewidywanie teraźniejszoœci
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.

NAGRODA IM. BOLESŁAWA MICHAŁKA 2017

Andrzej Gwóźdź
Filmy niemieckie i ich historie (1950–1991)
Od socrealizmu i cudu gospodarczego do upadku muru 
berlińskiego – historia powojennego niemieckiego kina, 
obejmująca filmy z obu stron żelaznej kurtyny.

Jean Starobinski
Atrament melancholii
Z czego wynikają głęboki smutek, rozpacz, obłęd, szał, 
samobójstwo? Medycy już od czasów starożytnych pierw
szeństwo przyznawali czarnej żółci – melancholii. Jej 
czarna barwa, porównywana często do barwy atramentu, 
była oznaką jej szkodliwej mocy. Ten płyn nie istnieje. Lecz 
czy nie atramentem pisze się wiersze?

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

Cezary Wodziński
Trans, Dostojewski, Rosja, czyli 
o filozofowaniu siekierą
Odczytanie dzieł Dostojewskiego poprzez rosję i rosji – 
poprzez dzieła Dostojewskiego.

Cezary Wodziński
Œwiatłocienie zła
Próba odpowiedzi na odwieczne pytanie o zło w świecie ze 
szczególnej perspektywy dwudziestowiecznych doświadczeń 
ze „złem radykalnym”. 

Tomasz Rakowski
Przepływy, współdziałania, kręgi 
możliwego. Antropologia powodzenia
Antropologiczny opis procesów rozwojowych zachodzących 
we współczesnej Mongolii. Autor ukazuje, jak społeczności 
lokalne, peryferyjne, ulokowane poza dominującymi cen
trami cywilizacyjnymi, inicjują i tworzą własny model ak
tywności społecznoekonomicznej – własny, odmienny 
model modernizacji.

Wyspiański / Zbudź się, Polaku!
Redakcja: Piotr Augustyniak
Zapis pięciu spotkań w ramach cyklu „Sztuka myślenia” 
w Teatrze w Krakowie im. Juliusza Słowackiego. Wybitni 
polscy intelektualiści zmagają się z pytaniem o Polskę, 
Wyspiańskiego i współczesną sytuację społecznotożsamoś
ciową. Wspiera ich w tym teatralny performans i zaangażo
wana w rozmowę publiczność.

Krzysztof Lupa Polacy nie potrafią niczego tworzyć, 
żeby natychmiast się nie podzielić, żeby natychmiast się 
nie pokłócić. Nie mamy tej cierpliwoœci, której potrze-
buje każda kreacja. Dla Polaka to, co wymarzone, musi 
być, pojawić się natychmiast. Jeśli nie, wpadamy w po-
płoch i musimy znaleźć jakiegoś wroga, który rzekomo 
spowodował, że tego nie ma…

Idee

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

Monika Milewska
Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej jako doœwiadczenie 
traumatyczne
Książka o zmaganiach ze spuścizną Terroru w czasach re
wolucji francuskiej, o oczyszczającej mocy łez wylewanych 
nad grobami ofiar i octu, którym szorowano ślady krwi na 
podeście gilotyny. I o tym, jak bardzo jesteśmy bezradni 
wobec każdej dziejowej traumy.

Sztuka poznawania mężczyzn podług 
rysów twarzy, albo Lavater kieszonkowy
Czyż nie jest cenną wiedzą to, że wypukłe czoło oznacza 
zaawansowaną głupotę, że grube wargi świadczą o lenistwie, 
że małe oczy zapowiadają dowcip, a orli nos zwiastuje wiel
kie namiętności? Książka za pomocą licznych ilustracji 
i przykładów uczy sztuki odkrywania sekretów charakteru 
wyłącznie na podstawie rysów twarzy.

czytaj również
Sztukę pierdzenia – dlaczego to robisz i czy prawidłowo?
Niebezpieczeństwa onanizmu – ku przestrodze!
Afrodyzjak zewnętrzny – dla znudzonych i oziębłych
Tatuaż przestępcy – z przykładami szkaradnych rysunków

Tajemnice konfesjonału – dla grzeszników i spowiedników
Nimfomanię – z historiami dotkniętych tą chorobą panien
Zbrodniarkę urodzoną – tylko dla mężczyzn!
Katechizm libertyński – do czytania w buduarze

Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty 
architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki
Gdańskiej
Redakcja: Grzegorz Boros
Album prezentujący ryciny z gdańskich wzorników archi
tektonicznych z XVI i XVII wieku, które mogą stanowić in
spirację nie tylko dla konserwatorów zabytków, ale i budow
niczych współczesnego Gdańska.

Małgorzata Omilanowska
Budowanie nad Bałtykiem
Tom studiów autorstwa wybitnej historyk sztuki, poświęco
nych architekturze Gdańska i Pomorza w XIX i XX wieku.

Andrzej Macur
Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach 
konserwatorskich gdańskiego architekta
Książka opisuje doświadczenia znanego gdańskiego archi
tekta Andrzeja Macura, związane z ochroną i rewitalizacją 
zabytków w Gdańsku, a także z ochroną dóbr światowego 
dziedzictwa kultury.

Jacek Friedrich
Walka obrazów. Przedstawienia wobec 
idei w Wolnym Mieœcie Gdańsku
Książka ukazuje sztukę i kulturę wizualną Wolnego Miasta 
Gdańska, a zwłaszcza ich uwikłania w obowiązujące wów
czas ideologie.

Adam Czartkowski
Gdańsk przed burzą. Korespondencja 
z Gdańska dla „Kuriera Warszawskiego”. 
Tom 1–2
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.

Przygody Ciała

Gdańsk. Historia 

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

Felix Scherret
Dolar drożeje. Powieœć inflacyjna ze 
starego miasta
Powieść obyczajowa z 1930 roku, rozgrywająca się w Gdań
sku w czasach wielkiej inflacji po zakończeniu I wojny 
światowej – w szalonych latach, kiedy jednego dnia można 
było się niewyobrażalnie wzbogacić albo stracić dorobek 
całego życia.

Johannes Trojan
Mój ojciec, kupiec. Opowieœci 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.

Przed moimi oczami wiruje obraz, który chciałbym 
uchwycić i zapisać. Ukazuje mi się od wielu lat, na 
jawie i we śnie, w czasie samotnej wędrówki po wrzoso-
wisku albo w górach, ale też w tłoku wielkiego miasta, 
gdzie można maszerować w samym środku ciżby ludz-
kiej, jak wśród traw czy krzaków paproci…

Katarzyna Rozmarynowska
Ogrody odchodzące…? Z dziejów 
gdańskiej zieleni publicznej 1708–1945
Bogato ilustrowana monografia poświęcona gdańskim ogro
dom publicznym: promenadom spacerowym, parkom i zie
leńcom, niegdyś tętniącym życiem, dziś często zapomnia
nym i powoli znikającym z krajobrazu miasta.

Archeologie miejsca, palimpsesty historii. 
O Gdańsku literackim 1945–2015
Redakcja: Janusz Mosakowski i inni
Książka omawia twórczość gdańskich pisarzy, utwory poświę
cone miastu oraz lokalne zjawiska i wydarzenia literackie na 
przestrzeni 70 lat, podkreślając wielokształtność lokalnego 
środowiska pisarskiego i atrakcyjność literacką Gdańska.

Kalina Zabuska
Daniela Chodowieckiego przypadki
Bogato ilustrowana biografia wybitnego artysty urodzonego 
w Gdańsku, ukazująca jego życie i twórczość na politycznym 
i artystycznym tle dziewiętnastowiecznej europy.

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 
997 do dzisiaj. Tom 2: 1601–1700. Częœć 1: 
do 1656. Częœć 2: od 1657
Drugi tom „Bibliografii gdańskiej” obejmuje siedemnasto
wieczne dzieła, w których został utrwalony obraz miasta 
budzącego podziw wspaniałością i urodą, ale także zazdrość 
swoim bogactwem.

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.

Danzig w Gdańsku
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TERYTORIA E-BOOKÓW

W ofercie wydawnictwa jest już ponad 200 ebooków i ciągle 
przybywają nowe. To zarówno nowości, jak i książki, których 
wersje papierowe są już od dawna niedostępne. Nasze ebooki 
stanowią wierne odwzorowanie wersji papierowej książki. 
Posiadają okładkę, spis treści, ilustracje oraz inne elemen
ty zawarte w oryginalnej wersji. W ebooku, w odróżnieniu 
od książki w wersji papierowej, można zmieniać wielkość 
i rodzaj czcionki, tło i formatowanie tekstu. W zależności 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 ebooka, dodaj go do koszyka i zapłać za niego.
3. Linki do książki w formacie ePUB oraz MOBI zostaną 
wysłane na Twój adres email.
4. Pliki możesz wrzucić na dysk komputera, eczytnik, tablet 
lub smartfona.

wydawnictwo słowo/obraz terytoria

80246 Gdańsk
ul. Pniewskiego 4/1

tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)
(58) 341 44 13 (redakcja)

fax: (58) 520 80 63
email: slowoobraz@terytoria.com.pl

fundacja@terytoria.com.pl
redakcja@terytoria.com.pl

handel@terytoria.com.pl

www.terytoria.com.pl

szukaj nas także:


