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LISTY / esej

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.

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.

Roberto Calasso
Ślad 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.

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.

Karl Schloegel
Koenigsberg Hannah Arendt albo
Archeologia Europy
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.

Sławomir M. Nowinowski
Jerzy Giedroyc w 1946 roku
Biografia intelektualna Jerzego Giedroycia z czasów, gdy
krystalizowała się jego koncepcji walki o niepodległość
Polski w warunkach emigracyjnych oraz powstawał Instytut
Literacki w Paryżu.
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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.

Wiek Męski

Janusz Limon
Pasma i smugi

Redakcja:

André Ochodlo

„W promieniach słońca przesuwają się pasma i smugi na
szego życia związane z cierpieniem, rozkoszą, rozpaczą,
bólem, radością i lękiem – pomiędzy nimi przebiega smuga
cienia śmierci. Zabłąkani na granicy między światłem
i cieniem. To my”. Janusz Limon spogląda na pasma i smu
gi ludzkiego życia za pomocą szkiełka i oka lekarza gene
tyka, ale i sercem humanisty.

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.

Dramaty Modrzejewskiej. Druga antologia
sztuk napisanych dla Teatru w Legnicy
Redakcja: Artur Urbański
Antologia obejmująca dramaty Roberta Urbańskiego, Lecha
Raczaka, Pawła Kamzy, Sylwii Chutnik, Magdy Fertacz
i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Krzysztofa Kopki oraz
Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak, wydana z okazji czter
dziestolecia legnickiej sceny.

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 SZTUK A L AUREATA NAGRODY LITER ACKIEJ
NIKE 2010

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

Modlitwa
Ta modlitwa krążyła w mym ciele stygnącym
Aż ją tętna rytm przekształcił w strofę:
Zamieńmy się pamięcią, Boże wszechmogący,
Ty pamiętaj koniec, ja – tylko początek.
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bruno schulz

Serge Fauchereau
Fantazmatyczny świat 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.

Biblioteka „Schulz/Forum”

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.

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.

Schulz. Słownik mówiony

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
Klepsydrą, Kometa i inne opowiadania, Księga rękopisów, Rysunki i szkice

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.
„Życie Ficowskiego jest gotowym tematem na powieść.
I to powieść wielowątkową. Doskonale pokazuje to
książka Jerzego Kandziory”.
Jan Bończa-Szabłowski, „Rzeczpospolita”
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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.

Świadectwa

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.

Ilustrowany słownik terminów literackich.
Historia, anegdota, etymologia

Julia Kristeva
Séméiotikè. Studia z zakresu semanalizy

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.

Klasyczny manifest na rzecz przebudowy semiologii, która
w tradycyjnej, zaprojektowanej przez Ferdinanda de Saus
sure’a postaci wykonała już swoje zadanie.
Wokół Literatury

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.

Eseje o Sztuce

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?

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.

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.

Witold Kanicki
Ujemny biegun fotografii. Negatywowe
obrazy w sztuce nowoczesnej

Artyści

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.

Od Banjo Patersona do Meliny Marchetty.
Adaptacje literatury australijskiej
Redakcja: Alicja Helman i Martyna Olszowska
Kolejny tom serii „Literatura na Ekranie”, poświęcony
najważniejszym adaptacjom filmowym literatury australij
skiej z okresu od końca XIX do początku XXI wieku.

filozofia / socjologia
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Jean Starobinski
Atrament melancholii
Klasyka
Światowej Humanistyki

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 myśli Lwa
Szestowa
Książka poświęcona Szestowowi jest zarazem krytyką zna
czenia i wartości całej europejskiej tradycji filozoficznej.

Piotr Augustyniak
Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego
Myśl Wodzińskiego jest prześwitem innej możliwości, pre
cedensem INNEGO widzenia świata. Wyzwala, bo wymusza
myślenie samodzielne, takie, które przedziera się przez
pokłady zbiorowego otumanienia. Myślowy TRANS, który
zaraża transem i trans rodzi.

Tomasz Rakowski
Przepływy, możliwości, kręgi możliwego.
Samoorganizacja i potencjał sprawczy
we współczesnej Mongolii
Antropologiczny opis procesów rozwojowych zachodzących
we współczesnej Mongolii. Autor ukazuje, jak społeczności
lokalne, peryferyjne, ulokowane poza dominującymi centra
mi cywilizacyjnymi inicjują i tworzą własny model aktyw
ności społeczno-ekonomicznej – 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 społeczno-tożsamo
ściową. Wspiera ich w tym teatralny performans i zaanga
żowana w rozmowę publiczność.�

Historia
polskiego szaleństwa
TOM I
Słońce wœród czarnego nieba
Studium melancholii
Pierwsza część tryptyku poświęconego niezbadanym dotąd dziejom polskiej
psychiatrii i psychopatologii, dotykająca problemu melancholii.

Sztuka poznawania mężczyzn
podług rysów twarzy,
albo Lavater kieszonkowy
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GDA ŃSK

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
inspirację nie tylko dla konserwatorów zabytków, ale i bu
downiczych współczesnego Gdańska.

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 wielkie namiętności? Książka za pomocą
licznych ilustracji i przykładów uczy sztuki odkrywania sekretów charakteru wyłącznie na podstawie rysów
twarzy.

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

Jacek Friedrich
Walka obrazów Przedstawienia wobec idei
w Wolnym Mieście Gdańsku

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 lupanarze i buduarze

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”
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.
Gdańsk.
Historia i Współczesność

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.

Maciej Żakiewicz
Gdańsk ewangelicki
Książka ukazująca ślady protestanckiego etosu w historii,
literaturze, sztuce, architekturze i obyczajach mieszkańców
Gdańska na przestrzeni stuleci jego istnienia.
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Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku
997 do dzisiaj
Tom 2: 1601–1700,
Część 1: do 1656. Część 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.

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.

Danzig w Gdańsku

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.
„Fragmenty jego twórczości stanowią perełki piśmien
nictwa o dziewiętnastowiecznym Gdańsku”.
Peter Oliver Loew

Archeologie miejsca, palimpsesty historii.
O Gdańsku literackim 1945–2015
Redakcja: Janusz Mosakowski i Radosław Młynarczyk
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.

TERYTORIA E-BOOKÓW
W ofercie wydawnictwa jest już ponad 200 e-booków i cią
gle przybywają nowe. To zarówno nowości, jak i książki,
których wersje papierowe są już od dawna niedostępne.
Nasze e-booki stanowią wierne odwzorowanie wersji papie
rowej książki. Posiadają okładkę, spis treści, ilustracje oraz
inne elementy zawarte w oryginalnej wersji. W e-booku,
w odróżnieniu od książki w wersji papierowej, można zmie
niać 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 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
fundacja terytoria książki

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
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:

