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PROZA ŚWIATOWA

Hermann Broch

Niewinni
(Die Schuldlosen. Roman in elf Erzählungen)
tłum. Wanda Jedlicka, Witold Wirpsza

Wydobywamy z niepamięci Niewinnych austriackiego prozaika i eseisty
Hermanna Brocha, który zapisał się w historii literatury Lunatykami i Śmiercią Wergilego. Pisarza, który nie uznawał sztuki dla sztuki, przenikliwego
obserwatora, portrecistę pierwszej połowy wieku dwudziestego, którego
marzeniem było – na modłę podziwianego Kafki – stworzenie mitu współczesnej cywilizacji.
Sam Broch tak pisał o jej fabule: Książka przedstawia stosunki i typy ludzi
”
w Niemczech przedhitlerowskich. Wybrane w tym celu postaci są całkowicie apolityczne; jeśli mają nawet jakiekolwiek polityczne poglądy, to najzupełniej mgliste i oderwane od rzeczywistości. Żadna z nich nie jest bezpośrednim winowajcą katastrofy hitlerowskiej […]. Jednakże jest to ten właśnie stan umysłów i uczuć, z którego – tak przecież było – czerpał właściwe siły
narodowy socjalizm”.
stron 408, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-380-0
cena 45,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

Albert Camus

Upadek
(La Chute)

tłum. Anna Wasilewska
Upadek to jedna z najważniejszych powieści XX wieku i zarazem ostatnia ukończona książka Alberta Camusa. Oto co pisał o niej sam Camus:
” Mężczyzna, który mówi w Upadku, wygłasza wykalkulowaną spowiedź.
Na wygnaniu w Amsterdamie, mieście kanałów i zimnego światła, gdzie
udaje pustelnika i proroka, ten były adwokat w nędznej spelunce wyczekuje życzliwych słuchaczy. Ma nowoczesną duszę, to znaczy: nie potrafi
znieść osądzania. Toteż skwapliwie przeprowadza swój własny proces,
ale tylko po to, żeby tym bardziej osądzić innych. Lustro, w którym się
przegląda, ostatecznie kieruje w stronę bliźnich […]”. Tę kultową powieść prezentujemy w nowym przekładzie Anny Wasilewskiej.
stron 168, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-172-1
cena 35,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

Albert Camus

Obcy
(L'Étranger)

tłum. Marek Bieńczyk
Obcy przyniósł Albertowi Camusowi popularność. Stał się bestselerem,
czego Camus nie rozumiał; Camus nie chciał być autorem jednej książki.
Chciał nie chciał, w roku 1940 dał światu zwierciadło, w którym może
przejrzeć się człowiek. To jedna z powieści, które są w ciągłym obiegu
czytelniczym, to znaczy są nieustannie czytane, przemyśliwane, interpretowane. Wciąż aktualne, niepokojące. Domagające się kolejnych edycji,
kolejnych przekładów. Prezentujemy nowy przekład Marka Bieńczyka.
stron 168, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-431-9
cena 35,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

Albert Camus

Dżuma
(La Peste)

tłum. Joanna Guze

Albert Camus tak pisał w kwietniu 1947 roku w Egzorcie do lekarzy na czas
epidemii dżumy: ” Dobrzy pisarze nie wiedzą, czy dżuma jest zaraźliwa.
Ale mają takie podejrzenie. I dlatego, panowie, są zdania, że należy otworzyć okna w pokoju, w którym odwiedzacie chorego. Trzeba pamiętać
o tym, że dżuma może panować także na ulicach i zarazić was niezależnie od tego, czy okna są otwarte, czy też nie. […] nigdy nie należy patrzeć
choremu prosto w oczy, żeby nie znaleźć się w zasięgu jego oddechu.
Jak również, jeśli pomimo wahania co do użyteczności tej metody otworzyliście okno, lepiej nie ustawiać się pod wiatr, bo istnieje ryzyko, że naniesie on rzężenie zadżumionego. Nie odwiedzajcie pacjentów, będąc
na czczo. Nie bylibyście odporni. Ale też nie jedzcie za dużo. Grozi to zbytnim odprężeniem. A jeśli pomimo wszystkich środków ostrożności coś
z tego jadu dostanie się wam do ust, nie będzie już ratunku, chyba że podczas wizyty powstrzymacie się od przełykania śliny. To zalecenie najtrudniejsze do spełnienia” (przeł. Anna Wasilewska).
Zwykło się opisywać fabułę Dżumy tak: ” Metaforyczny obraz świata walczącego ze złem”. Dziś chyba nie tylko metaforyczny.
stron 294, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-099-1
cena 35,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

John Ashbery, James Schuyler

Gniazdko dudków
(A Nest of Ninnies)

tłum. Tadeusz Pióro i Andrzej Sosnowski
Powieść napisana na cztery ręce przez kultowych nowojorskich poetów: Johna Ashbery’ego i Jamesa Schuylera. Poetycki duet pisał ją,
z przerwami, kilkanaście lat, a potem tandem polskich poetów – Andrzej
Sosnowski i Tadeusz Pióro – przekładał ją ponad dwadzieścia pięć lat
(z przerwami). We wstępie Ashbery’ego czytamy: „Czysty przypadek
sprawił, że James Schuyler i ja zaczęliśmy pisać A Nest of Ninnies. Był
lipiec roku 1952, kiedy wracaliśmy do Nowego Jorku z East Hampton
[…]. Zaczynając się nudzić, Jimmy powiedział: – A może byśmy tak
napisali powieść? – A jak mielibyśmy to zrobić, zapytałem. – To proste,
ty piszesz pierwsze zdanie – brzmiała odpowiedź. Dla Schuylera było to
dość typowe – wpaść na błyskotliwy pomysł, po czym zatrudnić kogoś
innego, żeby wprowadził go w życie”. Efektem tego pomysłu jest jeden
z najdziwniejszych i najbardziej żywiołowych eksperymentów w historii
literatury amerykańskiej, pastisz opery mydlanej, literackie tour de force
rozgrywane na przedmieściach Ameryki.
stron 248, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-213-1
cena 39,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

David Markson

Kochanka Wittgensteina
(Wittgenstein’s Mistress)
tłum. Krzysztof Majer

Ogłoszona szczytowym osiągnięciem amerykańskiej prozy ekspery”
mentalnej” Kochanka Wittgensteina Davida Marksona (1927–2010) to
powieść osobliwa. Obsesyjna, przewrotna, dowcipna, przejmująca. Skazana na pierwszą osobę liczby pojedynczej, w bardzo szczególnym sensie
post-apokaliptyczna, w nietuzinkowy sposób erudycyjna. Narratorka
jest, jak się zdaje, jedyną ocalałą na świecie. Sytuację Kate – konsumentki
kultury, ostatniej historyczki sztuki, samowolnej kustoszki całego świa”
ta” – można czytać jako diagnozę istnienia w świecie niestabilnej ponowoczesności. Kate konstruuje świat z języka – zamknięty obieg znaczeń,
w którym wszystko się ze sobą wiąże – by zastąpić świat prawdziwy”,
”
a jednocześnie potwierdzić własne istnienie. Pełnia (nazw, faktów, skojarzeń) przesłania pustkę.
David Foster Wallace nazwał tę powieść filozoficznym science fiction”.
”
stron 344, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-428-9
cena 49,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA

Robert Walser

Człowiek do wszystkiego
(Der Gehülfe)
tłum. Teresa Jętkiewicz

Wznowienie znakomitej powieści Roberta Walsera, wydanej niegdyś
przez PIW pod – może efektownym, lecz niemającym wiele wspólnego
z niemieckim – tytułem Willa Pod Gwiazdą Wieczorną. Oryginalny tytuł
oznacza kogoś pomiędzy asystentem a pomocnikiem, lokajem a totumfackim. Wydaje się, że migotliwy status bohatera trafiającego do willi państwa Toblerów, i ciągłe samorozsądzanie, kim jest, kim mógłby być, kim
byłby zdolny być, kim powinien być – to oś książki.
Bohater ma w sobie rys samego autora. Walser pracował bowiem w latach 1903–1904 u pewnego technika, którego mania wynalazcza oraz
nieudolność w interesach doprowadziły do katastrofy. Jak to jednak
u Walsera: nie temat jest tu kluczowy, ale niebywała umiejętność łączenia
realizmu obserwacji z rozmachem wyobraźni, aforystyczne ujęcie istoty
międzyludzkich relacji, gra ironii z liryzmem; ostrość i swoboda, z jaką
kreśli się tu ludzkie rysy, i to, co między ludźmi zachodzi.
stron 296, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-215-5
cena 39,00 zł
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OPOWIEŚCI NIESAMOWITE

Opowieści niesamowite (6)
z Hispanoameryki

wybór, wstęp i noty o autorach Tomasz Pindel
tłum. Nina Pluta, Tomasz Pindel
Tom gromadzi utwory najważniejszych autorów Ameryki hiszpańskojęzycznej z XIX i pierwszej połowy XX stulecia, czyli okresu, kiedy obecność niesamowitości i fantastyki była na tym obszarze nikła. Najwięksi
jej twórcy nie wzięli się jednak znikąd. Już wcześniej odkryto, że nie”
poważne” – jak wielu je wówczas postrzegało – opowieści mogą służyć
całkiem poważnym celom.
Pośród opowiadań autorów z Argentyny, Meksyku, Peru czy Nikaragui,
u nas słabo obecnych lub nieobecnych, mocnymi punktami zbioru są
opowieści argentyńskiej pary Adolfo Bioy Casares i Silvina Ocampo.
Obecność Ocampo w tomie jest szczególnie istotna, jej onirycznej, hipnotyzującej twórczości czytelnik polski w zasadzie nie miał okazji poznać.
Wybór zamyka obszerne wampiryczne opowiadanie Carlosa Fuentesa,
które łamie czasowe ramy antologii – wywodzi się już z naszego stulecia. Nie mogło jednak zabraknąć w tym tomie tego wytrawnego pisarza.
stron 496, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-214-8
cena 49,00 zł
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PROZA ŚWIATOWA
LITERATURA
OBC A

William Shakespeare

rzymskie, t. 2
Tragedie rzymskie
Koriolan,
Tytus
Andronikus
t.
1: Juliusz
Cezar,
Antoniusz i Kleopatra
tłum.
Antoni
Libera
(Julius Caesar, Antony and Cleopatra)

tłum. Antoni Libera
Shakespeare od młodych lat interesował się starożytnością; poświęcił
jej siedem tragedii. Juliusz Cezar, Antoniusz i Kleopatra (zaprezentowane
w
pierwszymod
tomie)
oraz Koriolan
i Tytus się
Andronikus
(w tomie
drugim)
Shakespeare
młodych
lat interesował
starożytnością
i poświęcił
osadzone
w historii
starożytnego
jej siedemsątragedii.
Troilus
i Kresyda,Rzymu.
Perykles i Tymon Ateńczyk wyrastają
Niniejsza
prezentuje
tragedie
(jak jeAntoniusz
tu umownie
nazyz mitologiiedycja
i dziejów
antycznej
Grecji,rzymskie
a Juliusz Cezar,
i Kleopawamy),
oparte
w znacznej
mierze– na
Żywotach
sławnych mężów
Plutarcha.
tra, Koriolan
i Tytus
Andronikus
z historii
starożytnego
Rzymu.
NiniejAntoni
Libera, wypracowując
nową lekcję
przekładu
dzieł
sza dwutomowa
edycja prezentuje
tragedie
rzymskie
(jakShakespeare’a,
je tu umowwykorzystuje
swoje
doświadczenie
reżysera
i tworzy sławnych
z myślą przede
nie nazywamy),
oparte
w znacznej mierze
na Żywotach
mężów
wszystkim
Plutarcha. o aktorach i środowisku teatralnym. Za cel stawia sobie głównie
klarowność,
płynność i wyrazistą
rytmikę,
czasemdzieł
za cenę
uproszczeAntoni
Libera, wypracowując
nową lekcję
przekładu
Shakespeare’a,
nia
wyszukanejswoje
metaforyki
lub rezygnacji
barokowej
sztukaterii.
wykorzystuje
doświadczenie
jako zreżysera
i tworzy
ją z myślą
Mówi się
tego Shakespeare’a”,
był napisany
po polsku,
niestawia
choćprzede
wszystkim
o aktorach jakby
i środowisku
teatralnym.
Za acel
”
by
i najwierniej
polszczyźnie.
sobie
głównie odtworzony
klarowność, wpłynność
i wyrazistą rytmikę (unikanie
ostrych przerzutni), czasem za cenę uproszczenia wyszukanej metaforystron
oprawa twarda
z obwolutą
ki lub416,
rezygnacji
z barkowej
sztukaterii.
ISBN
Mówi978-83-8196-393-0
się tego Shakespeare’a, jakby był napisany po polsku, a nie choćby
cena 59,00 zł
i najwierniej odtworzony w polszczyźnie.
stron 440, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-301-5
cena 59,00 zł
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LITERATURA PIĘKNA OBC A

Daniel Defoe

Dziennik roku zarazy
(A Journal of the Plague Year)
tłum. Jadwiga Dmochowska

Bez tej książki nie byłoby ani Dżumy Alberta Camusa, ani Innego świata Gustawa Herlinga-Gudzińskiego. Napisana jak reportaż, położyła
podwaliny pod literaturę, która stawia człowieka twarzą w twarz z problematyką zagłady. Ale Dziennik roku zarazy Daniela Defoe to nie
tylko dokument o zarazie, która nawiedziła Londyn w 1665 roku, to
również powieść historyczno-obyczajowa, której bohaterem jest City.
To powieść-metafora, z zapowiedzią kolejnej zarazy. Właśnie dlatego
badacze Defoe dopatrują się w niej kontynuacji Robinsona Cruzoe”.
”
stron 368, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-421-0
cena 49,00 zł
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LITERATURA POLSKA

Henryk Bereza

Sprawa wyboru

Sprawa wyboru jest tomem zawierającym wszystkie teksty poetyckie
Henryka Berezy oraz jeden, nigdy wcześniej niepublikowany, prozatorski tekst z 1956 roku. Uważny czytelnik odnajdzie w tym tomie autobiograficzną opowieść zamkniętą w formie haiku, nieregularne refleksyjno-filozoficzne dwuwersy i jednowersy, a w końcu swoiste epitafia, które Bereza tworzył dla rodziny oraz twórców, z którymi związany
był zawodowo lub więzami przyjaźni w XX i XXI wieku.
stron 344, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-282-7
cena 45,00 zł
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LITERATURA POLSKA

Maria Jentys-Borelowska

Portret w półcieniach

Portret w półcieniach to fascynująca opowieść o polskich artystach
– malarzach, rzeźbiarzach, poetach, pisarzach drugiej połowy XIX wieku, którym wypadło żyć i tworzyć nie w Polsce, której nie było na mapie Europy, lecz w austriackim kraju koronnym zwanym Królestwem
Galicji i Lodomerii. Utalentowani chłopcy z podupadłych dworków
szlacheckich, często przy wsparciu prywatnych sponsorów, wyruszali
do Lwowa, Krakowa, Wiednia, Monachium, Drezna, Paryża, by kształcić
się, rozwijać i zdobywać artystyczne laury. Nielicznym się poszczęściło,
zwykle jednak musieli za sukces drogo zapłacić.
Portret w półcieniach to utwór prawdziwy w warstwie faktograficznej,
zmyślony w warstwie fabularnej. Autentyzm podkreślają, wplecione
w narrację, listy Grottgera do ubóstwianej narzeczonej, fragmenty jej pamiętników czy listy Kornela Ujejskiego do kumy” Młodnickiej.
”
tron 360, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-359-6
cena 55,00 zł
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POLSKA PROZA WSPÓŁCZESNA

Jerzy Franczak

Eksplozja
Oto Maria, nauczycielka muzyki, która nawiązała romans z nieletnim
uczniem. Tuż obok widzimy jej przyjaciółkę, szczęśliwą żonę i spełnioną
matkę, podejrzewającą męża o zdradę. Ten w kącie to Filip, początkujący
pisarz i niedoszły samobójca. Mija go właśnie Robert, wieczny student
i kelner, zakompleksiony na punkcie swojego wzrostu. Dalej – Nicole,
paryżanka o żydowskich korzeniach, wraz z partnerem, a jeszcze dalej
wykładowca akademicki z córką, oraz para znajomych. W ten kwietniowy
wieczór wszyscy wybrali się do winiarni na koncert klezmerski. Za chwilę
dojdzie eksplozji, a wtedy okaże się, że drzwi wejściowe są zamknięte…
Opowieść krąży wokół tego zdarzenia, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno do wybuchu doszło w wyniku zbiegu okoliczności,
ale posuwa się też wstecz: przez słowa i gesty ostatniej godziny życia,
przez jednostkowe losy, ku mrocznym sekretom rodzinnym i zawiłościom historii. Zestraja ze sobą różne czasy, by przedstawić świat w stanie
permanentnego rozpadu.
stron 288, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-387-9
cena 45,00 zł
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POLSKA PROZA WSPÓŁCZESNA

Bohdan Sławiński

Sigil
Bohdan Sławiński zadebiutował powieścią Królowa Tiramisu, uznaną
za jeden z najlepszych debiutów powieściowych 2008 roku, uhonorowaną nominacjami do najważniejszych ogólnopolskich nagród literackich
(m.in. Nagrody literackiej NIKE i Paszportu Polityki). Sigil, kolejna powieść Sławińskiego, to monumentalny moralitet, historia współczesnego
Fausta i jego ucznia, młodego pisarza – autorskiego porte parole, naśladującego swego Mistrza, buntującego się przeciw niemu, marzącego o sławie,
uznaniu i stworzeniu arcydzieła. Walka czy też raczej – współzawodnictwo
należących do różnych pokoleń głównych postaci – uwikłanego w PRL
Mistrza i reprezentującego młode pokolenie kandydata na artystę, ukazana
została na tle fantazmatyczno-realnej Polski, zbudowanej po części z odtworzonych z pietyzmem realiów historycznych i współczesnych, po części
zaś wysnutej z wielu znanych tekstów polskiej i światowej kultury. Książka
zwraca uwagę gęstą i bogatą fakturą językową – poetyckością, giętkością
stylistyczną w licznych literackich (i nie tylko literackich) nawiązaniach
i pastiszach.
stron 512, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-402-9
cena 55,00 zł
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POLSKA PROZA WSPÓŁCZESNA

Piotr Kokociński

Miś Kolabo
Dwadzieścia jeden lat temu Miś Kolabo porwał serca widzów Teatru
Telewizji: kameralny, wręcz duszny dramat porażał grozą, a demoniczny
Artur Żmijewski w roli SB-ka udowodnił, że jest wszechstronnym aktorem. Dziś Miś Kolabo powraca. Tym razem nie jako dramat, ale oryginalna powieść epistolarna”, w której życie głównego bohatera zostaje roz”
pisane na kilkadziesiąt dokumentów bezpieki. Dzięki temu wydarzenia
przedstawione przez Piotra Kokocińskiego (autora słynnej Samowolki)
jawią się jako bardziej realnie, a czytelnik może poczuć się jako odkrywca przeglądający w archiwum zagubione akta i niczym historyk wyłuskać z nich prawdę o życiu w PRL-u.
stron 280, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-432-6
cena 49,00 zł
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BIBLIOTEKA KL ASYKÓW

Cyprian Kamil Norwid

Pisma wybrane t. 1–5
Tom 1: Wiersze

Tom 4: Proza

stron 730, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-303-9
cena 69,00 zł

stron 730, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-309-1
cena 69,00 zł

Tom 2: Poematy

Tom 5: Listy

stron 530, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-305-3
cena 69,00 zł

stron 940, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-311-4
cena 69,00 zł

Tom 3: Dramaty
stron 490, oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-8196-307-7
Cena 69,00 zł
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BIBLIOTEKA KL ASYKÓW

To pierwsze wznowienie Pism wybranych Norwida od 38 lat. Dodajmy,
wznowienie szczególne, bo choć dzieło autora Vademecum także podzielone jest na pięć gatunkowych” tomów: Wiersze, Poematy, Dramaty,
”
Proza, Listy, to bynajmniej nie są to te same książki. Wiesław Rzońca i Karol Samsel, edytorzy nowego wydania, skorzystali wprawdzie ze słynnej
PIW-owskiej edycji Juliusza W. Gomulickiego, ale pokazują czytelnikom
innego Norwida niż ten, którego pamiętamy ze szkoły. To efekt opatrzenia
tekstów komentarzami historycznoliterackimi, i zmodyfikowania układu
tomów przez edytorów. Uspokajamy, nowy” Norwid Rzońcy i Samse”
la pozostaje jednak sobą – poetą wielu odczytań, który mimo iż zbłądził
pod strzechy, pozostaje lirycznie ekskluzywny.
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MIRONLITERATURA
BIAŁOSZEWSKI.
PIĘKNA
UTWORY
POLSKA
ZEBRANE

Miron Białoszewski

Utwory zebrane, t. 15
Dokładane treści. Tajny dziennik 1
Dokładane treści to pierwsza, najobszerniejsza (obejmująca lata 1975–1978)
część dziennika, nazywanego przez późniejszych spadkobierców, Jadwigę
Stańczakową oraz Annę i Tadeusza Sobolewskich, tajnym dziennikiem”.
”
W swojej domowej epopei” Białoszewski przygląda się ludziom, znanym
”
i nieznanym. Przygląda się również sobie, odsłania bujne życie towarzyskie, artystyczne, prywatne. Białoszewski opowiada o przygodzie swojego życia trochę jak przybysz, który został wstawiony w ten świat. Jawa, sen i wspomnienia – wszystko to, przywołane z niesamowitą wyrazistością, splątane w jeden węzeł, tworzy rodzaj wielowątkowej powieści
o sobie samym. Jak pisał Tadeusz Sobolewski, dziennik ma szczególną
”
cechę pisarstwa Białoszewskiego: naoczność. Ten dziennik dzieje się
przed nami”.
stron 728, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-429-6
cena 59,00 zł
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PROZA DALEKIEGO WSCHODU

Kenzaburō Ōe

Futbol ery Man'en
(Man'en gannen no futtoboru)
tłum. Mikołaj Melanowicz

Po czterdziestu trzech latach PIW wznawia w serii Proza Dalekiego
Wschodu klasyczną powieść Kenzaburō Ōe Futbol ery Man’e w przekładzie
prof. Mikołaja Melanowicza. Powieść japońskiego noblisty stawia pytania o to, jak przeżyć strach i poczucie zagrożenia, jak żyć w świecie przepełnionym brutalnymi przejawami amoralizmu.
O książce tej tłumacz napisał, że Należy do najlepszych powieści w do”
robku twórczym Ōe. Sumuje bowiem obrazy i problemy wielu wcześniejszych utworów w nowej i szerszej perspektywie. Autor przyznaje, że początkowo zamierzał napisać powieść historyczną wiążąc jeden z buntów
chłopskich z roku 1860 na Sikoku z demonstracjami przeciw Układowi
o Bezpieczeństwie między Japonią a USA sto lat później. Akcja powieści
toczy się w kilka lat po zamieszkach w Tokio w roku 1960, o które otarła się
większość bohaterów.”
stron 424, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-389-3
cena 40,00 zł

21

PROZA DALEKIEGO WSCHODU

Yan Lianke

Dzień, w którym umarło słońce
(日熄 (Rixi))
tłum. Joanna Krenz

Dzień, w którym umarło słońce to opowieść-baśń, rozgrywająca się
w ciągu jednej nocy. Nocy niezwykłej, złowrogiej, pełnej mroku,
który jest czymś więcej niż tylko nieobecnością słonecznego blasku.
Oto w małej, położonej w górach wiosce mieszka czternastoletni
Li Niannian, syn właścicieli zakładu pogrzebowego. Pewnego wieczoru zauważa coś dziwnego – mimo zapadającego zmroku ludzie nie szykują się do snu, lecz wylegają na ulice i pola, jakby dzień nie dobiegł
kresu. Setki mieszkańców w somnambulicznym transie dają upust
tłumionym na jawie żądzom. Wkrótce społeczność pogrąża się w chaosie.
Dzień, w którym umarło słońce to już piąta przełożona na język polski powieść Yan Lianke – jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy
chińskich.
stron 392, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-348-0
cena 50,00 zł
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POEZJA

Adam Wiedemann

Odżywki i suplementy
Odżywki i suplementy to nowy tom wierszy Adama Wiedemanna, poety, prozaika, tłumacza, krytyka muzycznego, w którym odnajdziemy
wszystkie charakterystyczne cechy jego stylu: wysokie miesza się tutaj
z niskim, ironia z patosem, wyrafinowanie z pozornym chaosem i nonszalancją językową, a konfesyjność harmonijnie współgra z tematami
dotyczącymi kondycji w jakiej współcześnie znalazła się ludzkość.
Adam Wiedemann, autor dziewięciu tomów wierszy, trzech książek
prozatorskich, dwóch tomów szkiców muzycznych i literackich, tłumacz.
Laureat nagród: Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Fundacji Kościelskich, Gdynia, Nagrody Polskich Krytyków Muzycznych
KROPKA; nominowany do Paszportu Polityki, Cogito, Silesiusa i do Nike.
stron 80, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-363-3
cena 29,00 zł
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POEZJA

Jan Sochoń

Nie pocieszaj się,
tylko płacz
Tomik nowych wierszy księdza profesora Jana Sochonia. Utwory przejmują swoją konfesyjną formą, mówią w powściągliwy sposób o rzeczach
ostatecznych: śmierci, odchodzeniu bliskich czy próbie rozmowy z Bogiem, która momentami jest filozoficznym wadzeniem się z nieodgadnionym, niezgodą na świat, który jest pełen niezawinionego cierpienia.
Autor – filozof kultury, poeta, krytyk literacki, eseista, biograf i wydawca pism bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ma na swoim koncie wiele nagród
literackich i nominacji (m.in. do nagrody Nike i nagrody Józefa Mackiewicza); był tłumaczony na języki: angielski, francuski, niemiecki, włoski,
rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński. Opublikował wiele książek
filozoficznych oraz tekstów literackich.
stron 120, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-356-5
cena 29,00 zł
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POEZJA

Piotr Szewc

Miejsce
Miejsce Piotra Szewca to nowe wiersze uznanego poety, prezentowane
w serii mozaikowej”. W nowym tomie fascynuje różnica między rzeczy”
wistością artystycznie przetworzoną a tym, co można by nazwać światem ludowości bądź wsi. Szewc przetwarza w wierszach wspomnienia
z dzieciństwa, odnosi się do ważnego dla siebie dziedzictwa – miejsca,
z którego pochodzi, powraca do doświadczeń młodości spędzonej
w Zamościu. Próbuje odpowiedzieć sobie samemu i czytelnikowi na pytanie, co oznaczają w jego pisarstwie takie zagadnienia, jak ludowość”,
”
wieś” czy folklor”. Jest kontynuatorem takich poetów jak Tadeusz
”
”
Nowak czy Jerzy Harasymowicz – wyrasta z tej samej tradycji poetyckiej.
stron 80, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-355-8
cena 29,00 zł
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POEZJA

Tadeusz Dąbrowski

To jest fajka.
Wiersze z lat 1999–2020
Tom wierszy Tadeusza Dąbrowskiego To jest fajka obejmuje wiersze wybrane z lat 1999–2020 i ukaże się w serii emblematycznej” na jubileusz
”
25-lecia twórczości poety. Dąbrowski to nie tylko poeta, ale także eseista
i krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego Topos”. Jest
”
laureatem m.in. Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2014), Sztormu
Roku (2010), nagrody Splendor Gedanensis (2007). Od Tadeusza Różewicza otrzymał Małe Berło” Fundacji Kultury Polskiej (2006). W 2009
”
roku otrzymał Nagrodę Kościelskich za zbiór wierszy Czarny kwadrat.
Został wyróżniony za oryginalność poetycką, wyrażającą się odwagą
”
w traktowaniu trudnych zagadnień artystycznych i światopoglądowych”.
stron 400, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-369-5
cena 55,00 zł
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POEZJA

Bogusław Kierc

Tyle na chwilę.
Wiersze z lat 1967–2020
Tom Tyle na chwilę gromadzi wiersze wybrane Bogusława Kierca
z lat 1967–2020. Jest to poezja, na tle polskiej liryki, zupełnie wyjątkowa.
Bogusław Kierc – zjawisko w naszym życiu kulturowym zupełnie osob”
ne – poeta, eseista, aktor, reżyser i pedagog, nie doczekał się dotąd próby
wystarczającej naukowej refleksji nad swoimi wielorakimi dokonaniami
artystycznymi, które obejmują przede wszystkim twórczość literacką
i teatralną” pisali o Kiercu krytycy, Robert Cieślak i Piotr Urbański
w eseju Bogusława Kierca poszukiwanie »międzyludzkiego człowie”
czeństwa«”. O maestrii tej poezji świadczy także jej niebywale wyrafinowana forma. Kierc swoje mistyczne przemyślenia obleka w wiersze nie
tylko zrytmizowane, ale także kunsztownie rymowane. Ten tom to prawdziwa uczta dla koneserów współczesnej poezji.
stron 600, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-368-8
cena 55,00 zł
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POEZJA

Tadeusz Hollender

Wiersze zebrane
Tadeusz Hollender to poeta i tłumacz, głównie pamiętany jako satyryk,
to też kolejny twórca prezentowany w serii przybliżającej polskich poetów, którym wydarzenia wojenne przerwały obiecującą karierę literacką. Przed wojną studiował na uniwersytecie lwowskim, wiele podróżował
i wiele publikował, choć wydał zaledwie dwa tomy poetyckie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców wyjechał do Warszawy, gdzie uczestniczył
w konspiracyjnym życiu literackim, publikując i kolportując tajne pisma, organizując imprezy artystyczne, brał też udział w szeregu działań
dywersyjno-propagandowych znanych jako Akcja N. W 1943 roku aresztowany przez gestapo i rozstrzelany w ruinach getta. Myśląc dziś o tamtych czasach, warto pamiętać o satyrach i fraszkach, w których Tadeusz
Hollender drwiną i żartem atakował m.in. okupantów.
stron 264, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-391-6
cena 39,90 zł
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POEZJA

Grzegorz Wróblewski

Letnie rytuały
Letnie rytuały są wyborem z czterdziestu lat pracy poetyckiej Grzegorza
Wróblewskiego. Już jako młody twórca dwukrotnie został wyróżniony
Konkursie na Brulion Poetycki. Utwory prezentowane w niniejszym
zbiorze były drukowane w najbardziej prestiżowych pismach i wydawnictwach, m.in. w brulionie”, paryskiej Kulturze”, Bibliotece Narodo”
”
”
wej”, nieistniających już, ale legendarnych Kartce” i Lampie”.
”
”
Letnie rytuały to rejestr ze światów, sytuacji kosmicznych stołecznego Dolnego Mokotowa, a następnie z jego bazy”, na wyspie Zelandii
”
w Kopenhadze, a także z Nowego Jorku, Londynu, Kioto, gdzie Wróblewski często przebywał i tam prowadził swój poetycki dziennik
”
życia”. Dziennik o losie (nie zawsze optymalnym) człowieka na Ziemi.
Na obrzeżach Drogi Mlecznej. To wiersze o przeznaczeniu, naszym losie i duchowych peregrynacjach autora.
stron 176, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-424-1
cena 39,90 zł
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PRZEKŁADY POETYCKIE

Milan Jesih

Niemal
tłum. Katarina Šalamun Biedrzycka

Milan Jesih jest wybitnym słoweńskim poetą, dramaturgiem i tłumaczem m.in. Szekspira i Bułhakowa. Wydał przeszło dwanaście tomików
poetyckich, które tłumaczone były na angielski, czeski, rosyjski i włoski.
W nowym tomie, pod tytułem Niemal ukazuje się różnorodny (w sensie
tematycznym: od młodzieńczej rozpaczy egzystencjalnej, przez obrazki
”
z życia”, po humorystyczne wiersze), wybór wierszy poety w przekładzie
Katariny Šalamun-Biedrzyckiej, mieszkającej w Polsce slawistki, publicystki i tłumaczki literatury polskiej oraz słoweńskiej. Tom zdobią zdjęcia
surrealistycznych i abstrakcyjnych rzeźb Mirka Bratuša.
stron 80, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-363-3
cena 34,90 zł
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PRZEKŁADY POETYCKIE

Francisco Javier Navarro Prieto

Piękny świat
(El bello Mundo)
tłum. Paweł Orzeł

Pierwszy przekład wierszy jednego z najciekawszych młodych, hiszpańskich poetów. Za niniejszy debiutancki tom Francisco Javier Navarro
Prieto otrzymał prestiżową Nagrodę Młodej Poezji im. Antonia Carvajala (El Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal”). Buntowniczy
”
w podejściu do formy i rewolucyjny w stosunku do świata, Francisco
Javier Navarro Prieto jest głosem wrażliwości – wyzbytym naiwności
i zdradzającym solidne wykształcenie filozoficzne. Doświadczenia
codzienności stają się w jego twórczości materią równie cenną, co lektury i kontakt ze sztuką, a ona sama i akt twórczy – ukoronowaniem
wszystkiego, co najcenniejsze i najboleśniejsze w życiu.
stron 104, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-346-6
cena 34,90 zł
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POECI DO KWADRATU

Anna Świrszczyńska

Jestem gotowa

Barbara Gruszka-Zych przygotowała niezwykle ciekawy, osobisty wybór wierszy Anny Świrszczyńskiej. Świrszczyńska wypracowała w swoich wierszach własną frazę i bardzo charakterystyczne formy wyrazu.
Zwłaszcza wiersze z okresu Powstania Warszawskiego wciąż zachwycają
czytelników i krytykę. Autorka wyboru pisze, że kiedy zaczynamy czytać
poezję bohaterki tego tomu, musimy mieć świadomość, jak mocno naznaczona jest ona jej biografią i czasami, w których przyszło jej tworzyć.
Świrszczyńska w wierszach śmiało przedstawia swoją życiową drogę,
nie szczędząc czytelnikom szczegółów osobistych. W późnych wierszach Świrszczyńska dzieli się z czytelnikiem odważnymi, bo przełamującymi tabu zwierzeniami, dotyczącymi miłości i związków. Miłosz
pisał, że wydanie przez nią pierwszego tomu wierszy miłosnych w wieku 66 lat, miało posmak skandalu. Nazywa ją Telimeną wyzwoloną”,
”
zaawansowaną w latach kochanką, która nie zamierza ukrywać, jak rozkwita, bo miłość i namiętność nie mają wieku. Tom Jestem gotowa ukazuje
przekrój twórczości tej niezwykłej, bezpośredniej i bezkompromisowej
poetki.
stron 256, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-337-4
cena 44,90 zł
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BIOGRAFIE SŁ AWNYCH LUDZI

Asserate Asfa-Wossen

Hajle Syllasje. Ostatni cesarz Etopii
(Der letzte Kaiser von Afrika:
Triumph und Tragik des Haile Selassie)
tłum. Urszula Poprawska

Pierwsza dostępna na polskim rynku biografia ostatniego cesarza Etiopii
Hajle Syllasje I, który rządził państwem od 1916 do 1974 (najpierw jako
regent, a od 1930 jako cesarz). Władca tego jedynego nieskolonizowanego, a przy tym chrześcijańskiego państwa afrykańskiego był postacią
o niezmiernie ciekawej biografii, naznaczonej i wielkością, i tragedią.
W Polsce znany tylko z książki Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz.
Autor biografii, uznany niemiecki pisarz, to etiopski arystokrata, syn zarządcy etiopskiej prowincji Erytrea w latach sześćdziesiątych XX wieku,
a także wnukiem innego wpływowego możnowładcy – rasa Kassy Hajlu,
wywodzącym się z rodziny szeuańskich arystokratów, z której to linii wywodził się także cesarz Hajle Syllasje. To wszystko sprawia, że opisana
przez niego historia ostatniego cesarza Etiopii jest w dużej mierze historią znaną mu z rodzinnych opowiadań, przekazów, a także zapamiętaną
przez niego samego, co jednak w niczym nie umniejsza znakomitego
warsztatu historyka – dokładnego przytaczania źródeł i poddawania
ich krytycznej ocenie.
stron 320, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-340-4
cena 59,00 zł
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BIOGRAFIE / PAMIĘTNIKI / WSPOMNIENIA

Michael Scammell

Koestler. Literacka i polityczna
odyseja dwudziestowiecznego sceptyka
(Koestler: The Literary and Political
Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic)
tłum. Michał Czarnecki

Oto jedna z tych książek, które krótko po wydaniu stają się pozycjami
klasycznymi. Oparta na setkach materiałów źródłowych biografia autorstwa Michaela Scammella stanowi wierny i bogaty w szczegóły intymny
portret niezwykłego pisarza, który nieustannie wykraczał poza ustalone
granice. Arthur Koestler – znany głównie jako autor Ciemności w południe, stale i do końca sprzeciwiał się zamknięciu w ramach jednej kultury, jednego języka, jednego gatunku. Pisał powieści, eseje, wspomnienia
i książki naukowe. Chciał przekraczać siebie. Był wrogiem dogmatyzmu
i człowiekiem poszukiwania, gotowym kwestionować własne wybory,
niekorumpowalnym i odważnym. Otrząsnąwszy się z fatalnego zauroczenia komunizmem, nie wahał się przyznać do błędu i został jednym
najbardziej elokwentnych krytyków tej zbrodniczej ideologii.
stron 776, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-339-8
cena 79,00 zł
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BIOGRAFIE / PAMIĘTNIKI / WSPOMNIENIA

Aurelia Wyleżyńska

Kroniki wojenne:
Tom. 1 1939–1942, Tom 2 1943–1944
Kroniki wojenne nie są zwyczajnym dziennikiem z czasów II wojny światowej. Ujęte w formę reportażu, sporządzane na gorąco zapiski, tu i teraz
chwytające ulotność wrażeń, doświadczenia grozy i śmierci, są ponadczasowym świadectwem terroru i zarazem portretem psychologicznym
polskiego społeczeństwa pod niemiecką okupacją.
Tragiczna śmierć Autorki w trzecim dniu Powstania Warszawskiego
sprawiła, ze sama nie mogła już wydać Kronik, choć było to jej ostatnią
wolą. Zapomniany dziennik spoczywał rozproszony w archiwach i bibliotekach. Dopiero dziś, siedemdziesiąt siedem lat po śmierci Aurelii Wyleżyńskiej, jeden z najważniejszych polskich tekstów wojennych zostaje
przywrócony polskiemu społeczeństwu.
stron T. 1 696, T. 2 534
ISBN 978-83-8196-168-4
cena 130,00 zł
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BIOGRAFIE / PAMIĘTNIKI / WSPOMNIENIA

Joanna Miłosz-Piekarska

Wszystkie czasy przeszłe

Książka wspomnieniowa Joanny Miłosz-Piekarskiej, autorki dwóch tomów
poetyckich, to opowieść o młodości w czasach polskiego komunizmu, o australijskiej emigracji i tęsknocie za ojczyzną, a także o trudach i radościach
losu zawieszonego między dwoma światami tak różnych krajów. Autorka
dzieli się z czytelnikiem czułymi i barwnymi wspomnieniami rodzinnymi,
dokonując między innymi studium relacji braci – swojego ojca Andrzeja oraz
noblisty Czesława Miłosza. Ukazuje mniej dotąd znany wątek historii australijskiej Polonii za czasów PRL-u, wspomina wielkich, których dane było jej
poznać (na przykład Tyrmanda, Teligę, Konwickiego…), a nade wszystko
opowiada o poszukiwaniach własnej drogi wśród zgiełku nieprzewidywalnego życia, który czasem wprawiał w zachwyt, a czasem ogłuszał.
Autobiografia Miłosz-Piekarskiej, napisana ze swadą i humorem zwyciężającym ponad tym, co bolesne, uzupełniona o niepublikowane dotąd zdjęcia,
skany listów i wierszy, stanowi rzadki przypadek książki, w której wrażliwość na prozę życia spotyka się z wielkimi dziejami. To nie wspomnieniowy
pomnik, lecz swobodna gawęda, dzięki której każdy czytelnik poczuje się
w – niezwykłej przecież – rzeczywistości autorki jak u siebie.
stron 312, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-365-7
cena 49,00 zł
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RODOWODY CYWILIZACJI

Clifford Hugh Lawrence

Monastycyzm średniowieczny.
Formy życia religijnego w Zachodniej Europie
w średniowieczu
(Medieval Monasticism)
tłum. Katarzyna Pachniak
Monastycyzm średniowieczny to wznowienie, a właściwie drugie wydanie, ważnej w świecie mediewistycznym publikacji Clifforda Hugh Lawrence’a. Podstawą wznowienia było rozszerzone wydanie angielskie,
które w nowym przekładzie i opracowaniu naukowym Rafała Rutkowskiego zaprezentujemy Państwu w serii Rodowody Cywilizacji.
Praca Clifforda H. Lawrence’a stanowi kompendium wiedzy na temat
średniowiecznego ruchu zakonnego i jest doceniana zarówno przez
historyków jak i zwykłych czytelników zainteresowanych dziejami cywilizacji europejskiej. Autor przedstawia historię ruchu monastycznego od jego początków w III wieku na pustyniach Egiptu i Palestyny,
aż po schyłek epoki średniowiecza. Poza gruntowną wiedzą daje wgląd
w życie duchowe, praktyki i życie codzienne średniowiecznych zakonów.
stron 320, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-408-1
cena 69,00 zł
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RODOWODY CYWILIZACJI

Jacob Burckhardt

Czasy Konstantyna Wielkiego
(Die Zeit Constantins des Großen)
tłum. Hertz Paweł

Czasy Konstantyna Wielkiego to dzieło wybitnego szwajcarskiego historyka i historyka sztuki Jacoba Burckhardta. Książka należy, bez wątpienia, do najważniejszych prac naukowych z zakresu historii późnoantycznej. Przyjęte przez autora ramy czasowe (od roku 284, tj. objęcia rządów
przez cesarza Dioklecjana, aż po rok 337, w którym zmarł Konstantyn
Wielki) sprawiają, że mamy do czynienia, nie tyle z klasyczną biografią cesarza, co z panoramicznym ujęciem niezwykle ważnej dla dziejów
rzymskich epoki. W niezwykle zajmujący sposób Burckhardt przedstawia w niej system rządów w Cesarstwie Rzymskim na przełomie III
i IV wieku, funkcjonowanie dworu cesarskiego, administracji centralnej
i prowincjonalnej, armii rzymskiej, jak również zagadnienia religijne
(którym poświęca miejsce szczególne) oraz politykę zewnętrzną.
Chociaż od momentu pierwszego wydania dzieła Jacoba Burckhardta
minęło prawie 170 lat, wciąż stanowi ono punkt odniesienia dla współczesnych badaczy i wszystkich zainteresowanych historią późnego antyku. Jest to opracowanie klasyczne, nadal powszechnie cytowane, także
na gruncie polskim, oraz regularnie wznawiane w wielu językach europejskich.
stron 440 , oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-342-8
cena 69,00 zł
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RODOWODY CYWILIZACJI

Walter F. Otto

Bogowie Grecji.
Obraz boskości w zwierciadle greckiego ducha
(Die Goetter Griechenland)
tłum. Jerzy Korpanty
Walter F. Otto, znakomity znawca tematu, oprowadza nas po świecie
wierzeń starożytnych Greków i filozoficznych podstawach europejskiej
kultury. Malując piórem portrety poszczególnych bóstw olimpijskich,
jednocześnie zachęca do głębszej refleksji nad istotą relacji człowiek bóstwo. Książka jest zaskakującą podróżą w świat greckiej myśli o transcendencji – idei, której panteon bóstw z opowieści mitologicznych jest
namacalnym” ucieleśnieniem. Sam autor objaśnia we wstępie: „Jak
”
wszystko, co greckie, także grecka idea boga jest dla nas czymś bliskim
i niemal nieosiągalnie dalekim zarazem. Celem niniejszej książki było
i jest przyczynienie się do przezwyciężenia uprzedzeń, które stoją
na przeszkodzie pełnemu zrozumieniu owej idei oraz dopuszczeniu
do głosu jej prawdziwych świadków w stopniu, w jakim na to zasługują”.
Dzieło o Bogach Grecji i jego uzupełnienie w postaci monografii" Dio”
nizosa są uważane za kanon podejścia do analizy mitologii i mechanizmów opisu wierzeń starożytnych.
stron 352, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-409-8
cena 69,00 zł
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RODOWODY CYWILIZACJI

Austin Jersild

Orientalizm po rosyjsku. Górale Kaukazu
Północnego i pogranicze gruzińskie, 1845–1917
(Orientalism and Empire: North Caucasus
Mountain Peoples and the Georgian Frontier,
1845 –1917)
tłum. Jerzy Rohoziński

Książka Austina Jersilda – profesora Wydziału Historii w Old Dominion
University, jest bodaj pierwszą monografią o XIX-wiecznym podboju
Kaukazu Północnego przez Rosję. Stanowi przy tym skuteczną odtrutkę na kłamliwą propagandę historyczną, posługującą się twierdzeniami,
że ciągła ekspansja Rosji na południe wynikała z konieczności obrony,
”
ale także ze zwykłego pragmatyzmu”. Dokumentując proces narodzin
i zmierzchu „orientalistycznej” narracji Imperium Rosyjskiego na Kaukazie, autor wykonał gigantyczną pracę archiwalną i – jak pisze dr Jerzy
Rohoziński – przynosi nam na tacy świeżutkie frykasy z archiwów Mo”
skwy, Petersburga i Tbilisi”, łącząc solidny warsztat historyka z narracyjną
swadą. Polski przekład uzupełnia obszerna przedmowa sytuująca pracę
w kontekście polskim oraz krótkie, aktualizujące (zwłaszcza w dobie toczącej się na Ukrainie wojny) posłowie dr Jerzego Rohozińskiego.
stron 280, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-345-9
cena 69,00 zł
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HISTORIA

David Musgrove, Michael Lewis

Tkanina z Bayeux. Opowieść wysnuta
(The Story of the Bayeux Tapestry.
Unraveling the Norman Conquest)
tłum. Katarzyna Pachniak
Tkanina z Bayeux. Opowieść wysnuta Michaela Lewisa i Davida Musgrove’a w przekładzie Katarzyny Pachniak to swoisty przewodnik po
sławnej tkaninie z Bayeux – ręcznie haftowanym płótnie przedstawiającym podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę i bitwę pod Hastings
w 1066 roku. Intryga polityczna, skrajna przemoc, otwarcie przedstawiona nagość – wszystko to możemy zobaczyć na Tkaninie z Bayeux. Pokazano tam klęskę anglosaskiego króla Harolda II (Godwinsona), umierającego w 1066 roku na polu bitwy pod Hastings wśród gradu strzał,
podczas gdy konnica księcia Wilhelma z Normandii masakruje otaczających go rycerzy. Topory rąbią hełmy, szczękają miecze, latają włócznie, powalonych wojowników tratują końskie kopyta, zdzierające z nich
zbroje, a ich nagie ciała walają się po ziemi. Wszystko to przedstawiono
na kawałku lnu o długości około 68 metrów (223 stopy), z intensywnością i drastyczną sugestywnością, która do dziś – blisko tysiąc lat po stworzeniu tkaniny – zachowała wielką siłę i bezpośredniość przekazu.
stron 352, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-390-9
cena 69,00 zł
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BIBLIOTEKA MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ

Theodor W. Adorno

Filozofia nowej muzyki
(Philosophie der neuen Musik)
tłum. F. Wayda
W tej klasycznej już, fundatorskiej dla filozofii muzyki współczesnej
książce Theodor Adorno stawia pytania o istotę twórczych poszukiwań w sztuce dźwięku. Omawiając język artystyczny Strawińskiego
i Schoenberga, zestawia ich ze sobą jako reprezentantów dwóch odmiennych dążeń: tendencji do wskrzeszania tego, co już zaistniało w historii,
oraz potrzeby rewolucyjnego odrzucenia dawnych wzorców na rzecz
wolności wyrazu. Pomimo upływu lat, dziś, wobec nieograniczonej
swobody wypowiedzi artystycznej, stawiany przez Adorna problem relacji odbiorcy ze sztuką awangardową zdaje się wręcz bardziej aktualny.
Dzieło to niezmiennie stanowi więc istotny punkt odniesienia w socjologicznych i estetycznych dyskusjach o muzyce.
stron 320, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-284-1
cena 39,00 zł
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BIBLIOTEKA MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ

Alain Finkielkraut

Zagubione człowieczeństwo: esej o XX wieku
(L Humanité perdue. Essai sur le XXe siècle)
tłum. Mateusz Fabjanowski
Esej Alaina Finkielkrauta to rzadki przykład nie tyle historycznego,
co filozoficznego podsumowania XX wieku z perspektywy jednego
z najoryginalniejszych myślicieli francuskich. Autor nie poprzestaje
na opisie niszczącego doświadczenia dwóch reżimów totalitarnych
i ich ideologii, lecz z właściwą sobie przenikliwością stawia zasadnicze
pytanie o ich konsekwencje – jaką naukę wyciągnęliśmy z XX wieku?
Czy nasze zrozumienie historii stało się głębsze? Mimo upływu lat krytyczne spojrzenie A. Finkielkrauta okazuje się wciąż trzeźwiące i inspirujące, a jego esej pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów w obronie radykalnego humanizmu.
Alain Finkielkraut (ur. 1949) – francuski pisarz, filozof i eseista, członek Académie française. Syn polskiego Żyda uratowanego z Auschwitz.
Uznawany za jednego z najciekawszych myślicieli swojego pokolenia
we Francji. Opublikował kilkadziesiąt książek, w Polsce znany jako autor takich prac jak Porażka myślenia (1992), Niewdzięczność (2005),
W imię innego. Antysemicka twarz lewicy (2005), Serce rozumiejące (2012).
Niniejszy przekład – wydany pierwotnie przez PIW w 1999 roku, został
uaktualniony o opublikowane od tamtego czasu polskie przekłady licznych prac filozoficznych, do których odwołuje się autor.
stron 152, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-347-3
cena 39,00 zł
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BIBLIOTEKA MYŚLI WSPÓŁCZESNEJ

Hans-Georg Gadamer

Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane
(Kleine Schriften)
tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski
Rozum, słowo, dzieje to zbiór esejów Hansa Georga Gadamera pokrywający szeroki wachlarz jego zainteresowań. Bazując na rozważaniach nad
fundamentalnymi problemami – dziejowości, prawdy i języka – Gadamer rozwija swoją koncepcję hermeneutyki filozoficznej i daje przykłady
jej zastosowania w interpretacji mitów, poezji oraz filozofii.
Hans-Georg Gadamer – niemiecki filozof, humanista, historyk filozofii, filolog, współtwórca XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej. Autor
Prawda i metoda, rozprawy o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia
współczesnej filozofii.
stron 360, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-316-9
cena 45,00 zł
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ESEISTYKA

Simon Leys

Orwell czyli wstręt do polityki
(Orwell ou L’horreur de la politique)
tłum. Sylwia Iwona Badowska, Bartłomiej Zborski
W napisanym pięknym językiem eseju, Simon Leys szkicuje portret
George’a Orwella, skupiając się na zagadnieniu jego niejednoznacznego
stosunku do polityki i własnego pisarstwa jako pisarstwa politycznego.
Rozwija zwłaszcza myśl o kluczowej w tym względzie roli wyobraźni
”
socjologicznej” Orwella i, szerzej, znaczenia związku bogatych doświadczeń życiowych, empatii i wyobraźni dla twórczości pisarskiej i dla odporności Orwella na polityczne i ideologiczne uogólnienia, uproszczenia i abstrakcje. Leys z dużą subtelnością rozważa paradoksy postawy
i pisarstwa Orwella, owego konserwatywnego anarchisty” – jak Orwell
”
sam siebie określał – który wyobraźni w literaturze przypisywał funkcję
tyleż etyczną, co estetyczną. Omawiając zaś owe paradoksalne aspekty
intelektualnej biografii Orwella, nie zapomina o jej egzystencjalnym sednie, zestawiając swojego bohatera z Simone Weil, przywołując Alberta
Camusa i Arthura Koestlera, wreszcie odwołując się też do Zniewolonego
umysłu Miłosza.
stron 120, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-343-5
cena 34,90 zł
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ESEISTYKA

Leszek Bugajski

Opowieści o powieści
Opowieści o powieści to kolejna książka krytyczna, w której Leszek Bugajski pochyla się nad kondycją polskiej powieści współczesnej. Krytyczną?
Sam autor w słowie wstępnym zauważa: „To nie jest książka krytycznoliteracka. Tak mi się wydaje. Nie wytycza granic, trendów, nie zapowiada zmiany jakiejkolwiek warty ani nie obwieszcza literackiej rewolucji.
Nie ma w niej uzurpacji – jest pokora wobec wspaniałego zjawiska, jakim jest beletrystyka. Pokora zwyczajnego czytelnika, faceta, który
lubi literaturę niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Bo ona go bawi, zachwyca, wzrusza, a niekiedy również po prostu nudzi. Najważniejszymi
osobami Opowieści o powieści są Wiesław Myśliwski i Janusz Głowacki,
ale czytelnik znajdzie tutaj również rzecz o Oldze Tokarczuk, Jarosławie Marku Rymkiewiczu, Marianie Pilocie, Edwardzie Redlińskim, Zycie Oryszyn, Zycie Rudzkiej, Dariuszu Bitnerze, Waldemarze Bawołku,
Jerzym Pilchu, Dorocie Masłowskiej, Krzysztofie Bieleckim, Andrzeju
Stasiuku… i wielu innych.
stron 400, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-388-6
cena 44,90 zł
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ESEISTYKA

Adam Lipszyc

Melville. Ostatki tożsamości
Zbiór błyskotliwych, pełnych pisarskiej swady szkiców poświęconych
twórczości amerykańskiego powieściopisarza i eseisty Hermana Melville’a.
Adam Lipszyc przygląda się wybranym utworom autora Moby Dicka, rezygnując z całościowej interpretacji dzieła Melville’a: pisze jedynie o tekstach, o których ma coś do powiedzenia. Zbiór ten stanowi komentarz
i dopełnienie PIW-owskiej edycji dzieł Melville'a obejmującej powieści:
Moby Dick, Billy Budd, Taipi oraz tom Nowele i opowiadania.
Lipszyc tak pisze we wstępie do książki: Nie dokonuję żadnej rewizji
”
w Melville’owskim kanonie. Dość powszechnie uważa się, że Moby Dick,
Kopista Bartleby, Benito Cereno i Billy Budd to najważniejsze utwory pisarza, ja zaś chętnie przystaję na te tradycyjne wartościowania. Niemal każdy utwór Melville’a wydaje mi się jednak ważny lub zwyczajnie wspaniały”.
stron 368, oprawa miękka ze skrzydłami
ISBN 978-83-8196-373-2
cena 42,00 zł
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ESEISTYKA
FELIETON

Piotr Wierzbicki

Domek Baby Jagi.
Felietony i eseje wybrane

Autorski wybór felietonów Piotra Wierzbickiego z lat 1957–2022. Poeta,
erudyta, znawca Chopina, Bacha, Czechowa i – jak pokazuje jego eseistyczna książka wydana dwa lata temu przez PIW – Mickiewicza, tym
razem przypomina się jako felietonista. Nie są to jednak słynne teksty,
którymi chłostał i chłoszcze polityków i społeczeństwo, Domek Baby Jagi
pokazuje Wierzbickiego felietonistę, który podejmuje tematy o wiele
cięższego kalibru niż polityka.
stron 184, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-447-0
cena 40,00 zł
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REPORTAŻ

Monika Milewska

Ślepa kuchnia.
Jedzienie i ideoligia w PRL
Milewska jest eseistką, dramatopisarką, historykiem i antropologiem
kultury. Jej Książa Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL wpisuje się w rozpowszechniony i modny ostatnio nurt literatury popularnonaukowej na
temat pozapolitycznej historii Polski Ludowej. Każdy rozdział dotyczy
osobnego problemu, jest pewnym leksykonem” dla osób zainteresowa”
nych popularną wiedzą na temat żywności, jedzenia, kuchni i kwestii z nimi
związanych w Polsce lat 1945–1989. Monografia Moniki Milewskiej będzie
jedną z najlepszych w ogóle o historii PRL – to fascynująca, wciągająca,
erudycyjna, roztropna historycznie, kunsztowna językowo, oddająca naturę całej epoki, całego systemu, zdecydowanie wychodząca poza tytułową
problematykę. Czytelnik dostrzeże dychotomię państwa i społeczeństwa
w historii codzienności; co innego komuniści mówią, co innego myślą,
co innego robią (sprawa chociażby specjalnych sklepów przeznaczonych
dla elit rządzących) – podobnie jak obywatele. Dzięki pracy Milewskiej,
dużo lepiej rozumiemy ramy, sytuacje społeczne, okazje społeczne czy konteksty interakcji PRL.
stron 550, oprawa twarda
ISBN 978-83-8196-350-3
cena 59,00 zł
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ZAPOWIEDZI

PROZA ŚWIATOWA

PROZA DALEKIEGO WSCHODU

Służąca i służący” Ivy Compton-Burnett
”
(przekład Marcin Szuster)

”

Opowiadać dalej” John Barth
”
(przekład Maciej Świerkocki)
Powszechna historia nikczemności”
”
Jorge Luis Borges
(przekład Andrzej Sobol-Jurczykowski)
Trudne miłości” Italo Calvino
”
(przekład Anna Wasilewska)

Żona rzeźnika” Ang Li (przekład Maria Jarosz)

Słońce i stal” Yukio Mishima
”
(przekład Maciej Komorowski)
Śmiejący się wilk” Yuko Tsushima
”
(przekład Aleksandra Szczechla)
Osobiste doświadczenie” Oe Kenzaburo
”
(przekład Dariusz Latoś)

Granitowy głaz w kinie i inne opowieści”
RODOWODY CYWILIZACJI
”
Franz Hohler (przekład Małgorzata Łukasiewicz)
Morze i cywilizacja” Lincoln Paine
”
„Halandża. Opowiadania
Starożytni Celtowie” Barry Cunliffe
”
modernistów węgierskich”
(przekład Elżbieta Cygielska-Guttman)

SERIA DOMY(ZE)SŁÓW
PROZA POLSKA
Spotkanie. Opowiadania zebrane”
”
Andrzej Bobkowski
Na tyłach. Szkice zebrane”
”
Andrzej Bobkowski
”

Droga do Obór” Iwona Smolka-Łastik

Z drugiej strony świata.
”
Opowiadania zebrane” Wojciech Kudyba
Przejście przez Morze Czerwone”
”
Zofia Romanowiczowa
Jak woda, Brat, O zdradzie i śmierci”
”
Bronisław Wildstein
”

Pięć i pół kobiety” Miłosz Waligórski

BIBLIOTEKA KLASYKÓW
Mark Twain Krótkie prozy t. 1,2;
”
Epos rzeki Missisipi t. 3,4;
Utwory fantastyczne t. 5;
Utwory fantastyczne”
Adam Mickiewicz Liryka t. 1;
”
Powieści poetyckie.
Pisma filomackie i krytyczne t. 2;
Dramaty t.3; Pan Tadeusz t.4;
Proza publiczna t. 5;
Proza prywatna t. 6”

Estetyka twórczości słownej”
”
Michaił Bachtin (przekład Danuta Ulicka)

POEZJA
”

Nasza apokalipsa jest podobna do nas”
”
Strážay Štefan (przekład Zbigniew Machej)
Filozofia Georges’a Courteline’a”
”
George Courteline (przekład Jan Maria Kłoczkowski)
”

Morze nocą jest mięśniem serca” Alicja Rosse

INDYWIDUALNE
Pomniki Muzealnictwa Polskiego:
„Wybór tekstów polskich etnografek”
”

Wiadomości Literackie” Rafał Habielski

Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma”
”
Natalka Śniadanko (przekład Bohdan Zadura)
”
”

Obecność Witkacego” Janusz Degler
Kafka. Lata rozstrzygnięć” Reiner Stach

Dymitr” Friedrich von Schiller
”
(przekład Antoni Libera)
”

Dzieła zebrane” tom IV i V Stanisław Rembek

Yukio Mishima. Biografia” John Nathan
”
(przekład Maciej Froński)
”
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Powroty z księżyca” Durs Gruenbein

Biuro papieża. Pius XII i Żydzi” Johan Ickx

ZAPOWIEDZI

W 2022 roku Państwowy Instytut Wydawniczy reaktywuje też, cenioną niegdyś przez czytelników, popularnonaukową serię „Życie codzienne”, w której ramach ukazywały się publikacje przybliżające codzienność w różnych
epokach i realiach historycznych. Książki opisywały przede wszystkim prozę
życia zwykłych ludzi, która często znika z oczu, przesłonięta historią „wielką” – wielkich bitew, wodzów, polityków i procesów historycznych. Planujemy
wydawać w niej zarówno wznowienia, jak i nowości, autorów polskich i zagranicznych. Jako pierwsza, po przerwie, wznowiona zostanie książka Antoniego Mączaka Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku,
która ukaże się w lipcu 2022 roku. Kolejną pozycją będzie nowość Życie
codzienne w Londynie Dickensa autorstwa Judith Flanders.
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GDZIE KUPIĆ NASZE KSIĄŻKI

■ KSIĘGARNIA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO
ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa
www.piw.pl

KSIĘGARNIE PARTNERSKIE
BIAŁYSTOK
Kawiarnia księgarnia Akcent
(ul. Rynek Kościuszki 17)

SOPOT
Smak Słowa
(ul. Bohaterów Monte Cassino 6A)

BYDGOSZCZ
Toniebajka / dawna Skrzynka na bajki
(ul. Focha 2)

SZCZECIN
Między Wierszami (Stanisława Moniuszki 6/1)

GDAŃSK
Sztuka Wyboru (ul. J. Słowackiego 19)
GDYNIA
Vademecum Gdynia (ul. Świętojańska 5-7)

TORUŃ
CSW (ul. Wały Generała Władysława
Sikorskiego 13)
Kafka
Kafka i spółka (ul. Szewska 2)

WARSZAWA
Big Book Cafe (ul. Dąbrowskiego 81)
Inne Historie / Other Stories (ul. Długa 4)
KRAKÓW
\ Księgarnia w Nowym Teatrze
De Revolutionibus (ul. Bracka 14)
Główna Księgarnia Naukowa (ul. Podwale 6) (ul. Madalińskiego 10/16)
Tajfuny (ul. Chmielna 12)
Księgarnia Karakter (ul. Tarłowska 12)
Pardon
(ul. Armii
14)
TarabukTo
(ul.TuNowy
ŚwiatLudowej
63)
LOKA
TOR (ul. Mostowa 1)
LOKATOR
Moda
(ul. Bracka
25) 14)
PardonnaToCzytanie
Tu (ul. Armii
Ludowej
MOCAK (Lipowa 4)
Najlepsza
Księgarnia
Moda
na Czytanie
(ul. Bracka 25)
Pod Globusem (ul. Długa 1)
(ul.
Augusta
Cieszkowskiego 1/3)
Najlepsza
Księgarnia
(ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3)
LUBLIN
WROCŁAW
Księgarnia Dosłowna (ul. Peowiaków 12)
Kawiarnio-księgarnia
Popiół i Diament
Między Słowami (ul. Rybna 4/5)
WROCŁAW
w
Muzeum Pana Tadeusza
(Rynek
6)
Kawiarnio-księgarnia
Popiół
i Diament
Tajne
Komplety
Przejście
Garncarskie
2)
w Muzeum
Pana(ul.
Tadeusza
(Rynek
6)
ŁÓDZ
KornelKomplety
i Przyjaciele
Sejmowa 1)
Tajne
(ul. Cieszyn
Przejście(ul.
Garncarskie
2)
Do Dzieła (ul. Próchnika 3)
Kornel i Przyjaciele Cieszyn (ul. Sejmowa 1)
Księgarnia Stompel (ul. Piotrkowska 11)
POZNAŃ
Bookowski (ul. Św. Marcin 80/82,
Centrum Kultury Zamek)
Księgarnia przy Fredry (ul. Fredry 10)
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GDZIE KUPIĆ NASZE KSIĄŻKI

SIECI KSIĘGARŃ
■ SKLEPY EMPIK
w całej Polsce i www.empik.com
■ KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI
w całej Polsce i www.swiatksiazki.pl
■ BONITO.PL
www.bonito.pl

DYSTRYBUCJA HURTOWA
■ OSDW AZYMUT SP. Z O.O.
ul. Gottlieba
Gottlieba Daimlera 2, 02–460 Warszawa, tel. 22 695 48 68
www.azymut.pl
■ ATENEUM HURTOWNIA KSIĄŻEK
ul. Półłanki 12C, 30–740 Kraków
www.ateneum.net.pl
■ PLATON SP. Z O.O.
Macierzysz, ul. Sławęcińska 16, 05–850 Ożarów Mazowiecki
www.platon.com.pl
■ DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O.
ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
www.dressler.com.pl
■ MOTYLEKSIAZKOWE.PL
ul. Zwrotnicza 6, 01–219 Warszawa
www.motyleksiazkowe.pl
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Porcelanowe kubki z wizerunkami pisarzy.
Idealnie sprawdzą się na herbatę a i kawa z nich
będzie smakowała wyjątkowo. Zapakowane w kartonowe pudełko.
W sam raz na prezent. Kubki posiadają nadruk z jednej strony
oraz nadrukowane logo PIW w środku na ściance.
Zamieszczone grafiki pisarzy to prace rysownika Andrzeja Krauzego.

Kubki do kupienia w księgarni PIW przy ulicy Foksal 17
w Warszawie oraz na stronie internetowej www.piw.pl

Koszulki z wizerunkami pisarzy w kolorze białym lub szarym.
Zamieszczone grafiki to prace rysownika Andrzeja Krauzego.
Koszulki zostały uszyte w Polsce.
Są zapakowane w kartonowe pudełko.
Mogą być idealnym prezentem dla moli książkowych.

Koszulki do kupienia w księgarni PIW przy ulicy Foksal 17
w Warszawie oraz na stronie internetowej www.piw.pl

Bawełniane torby z wizerunkami pisarzy.
Sprawdzą się zarówno na zakupach książkowych jak i spożywczych.
Torby są duże i wytrzymałe. Posiadają nadruk z jednej strony
oraz wszytą z boku żółtą metkę z logo PIW.
Zamieszczone grafiki pisarzy to prace rysownika Andrzeja Krauzego.

Torby do kupienia w księgarni PIW przy ulicy Foksal 17
w Warszawie oraz na stronie internetowej www.piw.pl

