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Historia, zwyczaje, obserwacje, anegdoty
Książka ta, po raz pierwszy wydana w 1868 roku, dziś należy do kanonu kociej
literatury. Champfleury, francuski pisarz, krytyk i miłośnik kotów, stworzył
kompletny przewodnik po kocie, obejmujący jego historię, naturę oraz obecność
w kulturze od starożytności po wiek XIX.
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Czesław Miłosz, Jan Błoński
Listy 1958–1997

Zbiór listów i kart pocztowych wymienianych na przestrze
ni trzydziestu lat przez Czesława Miłosza i Jana Błońskiego
to fascynujący dialog dwóch pokoleń polskiej inteligencji
i dwóch odmiennych tradycji polskości.

Nicola Chiaromonte
Listy do Muszki

Biblioteka „Mnemosyne”

W ostatnich latach życia Chiaromonte prowadził korespon
dencję z mniszką zakonu benedyktynek w USA, Melanie
von Nagel. Jest to korespondencja fascynująca: agnostyk
rozmawia z zakonnicą na tematy najzwyklejsze, a zarazem
najbardziej intymne.

Rainer Maria Rilke
Listy o sztuce

Wybór nieprzełożonych dotychczas na język polski listów
Rilkego, dotyczących zarówno dzieł innych artystów, jak
i własnej twórczości oraz jej najważniejszych tematów i mo
tywów.

Jorgos Seferis

Dni 1941–1956

Osobiste, niekiedy intymne zapiski Jorgosa Seferisa, najwięk
szego poety nowożytnej Grecji, laureata literackiej Nagrody
Nobla. Przez wielu krytyków uważane są za jeden z najważ
niejszych dwudziestowiecznych dzienników literackich.

Roberto Calasso

Nienazwana teraźniejszoœć

Próba diagnozy nieuchwytnej teraźniejszości, zdominowanej
przez turystów, terrorystów, hakerów, fundamentalistów
i transhumanistów. Calasso nie proponuje gotowych recept
na bolączki współczesnego świata, ale skłania czytelników
do kwestionowania samych siebie i czasów, w których żyją.

Roberto Calasso

Ślad wydawcy
Pisarz, współzałożyciel, a następnie wieloletni dyrektor wy
dawnictwa Adelphi, jeden z najwybitniejszych współczesnych
włoskich intelektualistów, pisze o swoich doświadczeniach
jako wydawcy, rozwijając teorię sztuki edytorstwa.
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Wśród
mistrzów
i przyjaciół
Autobiografia Krzysztofa Pomiana,
opowiedziana za pośrednictwem portretów jego mistrzów i przyjaciół, a zarazem prywatny rozrachunek wybitnego filozofa i historyka z XX wiekiem.
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Simon Leys

Studio nieużytecznoœci. Eseje
Zbiór esejów belgijskiego myśliciela, który z charaktery
stycznym sceptycyzmem, niezwykłą przenikliwością i cierp
kim humorem przygląda się problemom współczesnej kul
tury, historii i polityki.

Karl Schloegel

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

Mario Praz

Wspaniałoœć Rzymu
Swoisty przewodnik po wspaniałościach palimpsestu Wiecz
nego Miasta, napisany przez wybitnego literaturoznawcę –
rzymianina

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.

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 potrzebę przećwiczenia własnych możliwo
ści jako kompozytora swoistego kunsztu fugi.

Nathalie Heinich

Na nowo zainteresować się œwiatem.
Rozmowy z Julienem Ténédosem
Wywiad rzeka z Nathalie Heinich, wybitną francuską socjo
lożką, jest zaproszeniem do tego, by odczytywać świat na
nowo, poza utartymi schematami wytyczanymi przez nauki
społeczne.
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Yiddishland
Redakcja: André Ochodlo
Antologia 120 nowych pieśni żydowskich w tłumaczeniu na
polski i angielski, wraz z nutami oraz biografiami autorów

Piotr Sitkiewicz

Bruno Schulz i krytycy
Książka opowiada o tym, w jaki sposób krytycy, recenzen
ci, literaturoznawcy oraz pisarze odbierali opowiadania
i dzieła plastyczne Schulza w latach jego aktywności twór
czej, a także o tym, w jaki sposób na te pierwsze świadectwa
lektury zareagował Schulz, który w ciągu kilku lat z anoni
mowego prowincjonalnego nauczyciela stał się gwiazdą
polskiej literatury.

Henri Lewi

Bruno Schulz, czyli strategie mesjańskie
Jedyna do tej pory francuskojęzyczna próba całościowej
analizy twórczości literackiej i plastycznej autora Sklepów
cynamonowych.
Biblioteka „Schulz/Forum”

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.

Franciszka & Stefan Themerson

Niewysłane listy. Korespondencja,
dzienniki, rysunki, dokumenty 1940–1942
Poruszający portret dwóch niesamowitych artystów, Fran
ciszki i Stefana Themersonów, naszkicowany za pośrednic
twem listów wysyłanych w czasie dwuletniej rozłąki spowo
dowanej wybuchem II wojny światowej.

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.
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Dzieła zebrane
Brunona Schulza
Tom 1: Xięga bałwochwalcza
Pierwsza publikacja zbierająca reprodukcje wszystkich zachowanych tek
Xięgi bałwochwalczej, wraz z naukowym opracowaniem.

Tom 2: Sklepy cynamonowe
Edycja naukowa debiutanckiego zbioru opowiadań 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.
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Michel Foucault

Historia seksualnoœci. Tom 4: Wyznania ciała
Publikacja w 2018 roku czwartej części Historii seksualności stała się we Francji intelektualnym wydarzeniem. To
wybitne dzieło miało nigdy się nie ukazać, gdyż taka była
wola jego autora, który nie zdążył go ukończyć przed swą
przedwczesną śmiercią.

Klasyka Światowej
Humanistyki

Tzvetan Todorov

Symbolicznoœć i interpretacja
Druga część (po Teoriach symbolu) semiologicznego dyp
tyku Tzvetana Todorova. Syntetyczne spojrzenie na to, co
stanowi jedno z najważniejszych ludzkich działań – na in
terpretowanie symboli.

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.

Klaudia Muca

Poiesis doœwiadczenia, poiesis tożsamoœci.
Narracje o afazji
Książka przygląda się literackim i nieliterackim świadec
twom afazji, opracowanym w odniesieniu do tekstologii oraz
do badań nad językiem i doświadczeniami granicznymi.

Ewa Stusińska

Dzieje grzechu. Historia polskiej
pornografii literackiej
Próba uchwycenia tego, czym jest pornografia literacka,
a także analiza ważnych polskich tekstów pornograficz
nych, która wydobywa 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.

Katalog 2019_wiosna.indd 8

2019-05-09 10:57:46

Jerzy limon

Szekspir bez cenzury
Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej
Pod czujnym spojrzeniem
autora teksty Szekspira odsłaniają swoje wstydliwe tajemnice, znaczące uśmieszki, ledwie dostrzegalne, a przecież
brzemienne w skutki gry słów.
Bywa, że dziwa
Jest urodziwa –
Lady Godiva prawdziwa;
Dziwa sędziwa,
Nawet godziwa,
Rzadko się do niej umywa.
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Ilustrowany słownik terminów literackich.
Historia, anegdota, etymologia
Redakcja: Aleksander Nawarecki, Zbigniew Kadłubek
i Beata Mytych-Forajter
Słownik będący przykładem dzieła świadomie odchodzące
go od akademickiego żargonu krytycznoliterackiego i stawia
jącego sobie za cel dotarcie do źródeł myślenia o literaturze.

Andrzej Gwóźdź

Kino na biegunach. 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.

Anna Szyjkowska-Piotrowska

Dyrygując falom. Myœlenie w wizualno-muzycznych awangardach
Tematem książki są rezonanse między sferą wizualną, mu
zyczną i filozoficzną w sztuce początku XX stulecia, a także
migracje idei i pojęć pomiędzy tymi sferami.

Józef Majewski

Kanononiczne medium œmierci. Chrystologia
Wariacji Goldbergowskich Bacha
Próba teologicznej interpretacji twórczości Bacha, wycho
dząca z założenia, że muzyka, łącząc w sobie doświadczenie,
emocje, kontemplację i refleksję, może wyrażać treści po
zamuzyczne, w tym duchowe, filozoficzne czy religijne.

Andrzej Turowski

Biomorfizm w sztuce XX wieku
Książka dotyczy problemu biomorfizmu w sztuce współczes
nej. Autor śledzi jego przejawy w polskich i światowych dzie
łach modernizmu, surrealizmu czy sztuki informel.

Aby Warburg
Pisma

Szkice Warburga poświęcone problemom sztuki renesa
nasu oraz relacji pomiędzy
artystycznym milieu Włoch
i północnej Europy w XV
i XVI stuleciu.
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Maria Poprzęcka
Impas. Opór, utrata, niemoc w sztuce
Książka opowiada o dziełach sztuki
współczesnej, których powstanie lub
funkcjonowanie wiąże się z pewnego
rodzaju niemocą, porażką czy niepowodzeniem. Autorka ujawnia w niej, jak
wiele dzieł nieistniejących, niewidzialnych, zaginionych czy zniszczonych
zaważyło na tworzeniu historii sztuki, jej
zarysów, narracji, a także hierarchii.
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Cezary Wodziński

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

Małgorzata Owczarska
Teorie re-koneksji
Idee i Etnografia

W kontekście postkolonialnego Tahiti poszukiwanie lepszej
przyszłości odbywa się w logice re-konekcji, ponownego
nawiązania wielowymiarowych węzłów, połączeń i relacji
miedzy ludźmi, nie-ludźmi, czasem i przestrzeniami. Re
habilitacja rdzennych systemów wiedzy, symboli, mobilno
ści i historii staje się jednocześnie projektem ekologicznym.

Tomasz Rakowski

Przepływy, współdziałania, kręgi
możliwego. Antropologia powodzenia
Antropologiczny opis procesów rozwojowych zachodzących
we współczesnej Mongolii. Autor ukazuje, jak społeczności
lokalne, peryferyjne inicjują i tworzą własny model aktyw
ności społeczno-ekonomicznej – własny, odmienny model
modernizacji.

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 przy
kładów uczy sztuki odkrywania sekretów charakteru wy
łącznie na podstawie rysów twarzy.

Monika Milewska

Ocet i łzy. Terror Wielkiej
Rewolucji Francuskiej jako
doœwiadczenie traumatyczne
Książka o zmaganiach ze spuścizną Terroru
w czasach rewolucji francuskiej, o oczyszcza
jącej mocy łez wylewanych nad grobami ofiar
i octu, którym szorowano ślady krwi na po
deście gilotyny. I o tym, jak bardzo jesteśmy
bezradni wobec każdej dziejowej traumy.
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Historia męskoœci. Tom 1
Redakcja: Alain Corbin i Georges Vigarello
Pierwszy tom monumentalnej monografii kategorii męsko
ści, obejmującej Europę od starożytnej Grecji aż do począt
ku XXI stulecia.

Ars Medica

Fragmenty dyskursu maladycznego
Redakcja: Monika Ładoń, Ireneusz Gielata, Maciej Ganczar
Książka łączy język maladyczny z językiem sztuki; pokazu
je, jak literatura, filozofia, kino, malarstwo artykułują gra
niczne doświadczenia, ocalają je w idiomatycznym, a jednak
powszechnym kodzie; wskazują miejsca wspólne, przeciw
działając alienacji i bagatelizowaniu języków choroby.

Tadeusz Sławek

Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie
„Jak zwierzę”: szukam postawy, dzięki której wymknąłbym
się dwóm chcącym zawładnąć mną siłom. Jedna to codzien
ne przyzwyczajenia i spojrzenie zdolne przetłumaczyć
wszystko na język domowej codzienności. Druga – demonicz
na moc uprowadzająca mnie w rejony, w których wszystko
jest obce, nieznajome, niemal nieuznające mojego istnienia.

Jakub Szczepański

Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej
1904–2018
Historia zespołu Politechniki Gdańskiej jako wyraz prze
mian myśli i koncepcji architektonicznych XX stulecia.

Marcin Gawlicki
Gdańsk. Historia
i Współczesność

Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan
gdańskich
Historia rozwoju przestrzennego rezydencji położonych na
skraju lasu ciągnącego się wzdłuż gdańskiej ulicy Polanki,
w których przez kilka stuleci koncentrowało się życie towa
rzyskie i artystyczne gdańskich elit mieszczańskich.

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.
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Małgorzata Omilanowska

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

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.

Adam Czartkowski

Gdańsk przed burzą. Korespondencje dla
„Kuriera Warszawskiego”. Częœć 1–2
Adam Czartkowski w latach 1931–1939 publikował arty
kuły, w których opisywał rosnące wpływy nazistów w Gdań
sku, ich politykę wobec Polaków i Żydów oraz konf likty
prowadzące nieuchronnie do wybuchu II wojny światowej.

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 wojny – w sza
lonych latach, kiedy jednego dnia można było się niewyobra
żalnie wzbogacić albo stracić dorobek całego życia.

Danzig w Gdańsku

Marie Sans G�ne

Wspomnienia z młodoœci ubogiej służącej
Obrazki z życia gdańszczan w drugiej połowie XIX wieku.
Czytelnik wraz z narratorką zagląda do domów mieszczan,
kwater wojskowych, suteren biedoty, miejskich sklepów
i zakładów produkcyjnych, wędruje po tętniących życiem
ulicach Gdańska, jego cichych przedmieściach i wiejskich
okolicach.

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.
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Światy wyobrażone Athanasiusa Kirchera
Redakcja: Anna Otto, Anna Frąckowska
Zbiór rycin z dzieł Athanasiusa Kirchera – ostatniego uczo
nego w historii, o którym mówiono, że posiadł całą dostęp
na ludzkości wiedzę. Ryciny pochodzą z ksiąg należących
do PAN Biblioteki Gdańskiej i szkicują horyzont wyobraź
ni człowieka epoki baroku.

Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty
architektoniczne w zbiorach PAN Bibliotece
Gdańskiej
Redakcja: Grzegorz Boros
Album prezentujący ryciny z gdańskich wzorników archi
tektonicznych z XVI i XVII wieku, które mogą stanowić
inspirację nie tylko dla konserwatorów zabytków, ale i bu
downiczych współczesnego Gdańska.
Troll

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. Z podręcznika można korzystać zarówno
podczas samodzielnej pracy, jak i na kursach językowych.
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TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już ponad 200 e-booków i ciągle
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 elemen
ty 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 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 formatach 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)
(58) 341 44 13 (redakcja)
fax: (58) 520 80 63
e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl
handel@terytoria.com.pl
fundacja@terytoria.com.pl

www.terytoria.com.pl

szukaj nas także:
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