
Cała prawda o zwierzętach. Zakochane 

hipopotamy, naćpane leniwce i inne dzikie 

historie  

Lucy Cooke  
 
Naćpane leniwce, usychające z miłości hipopotamy i inne opowieści 
z dzikiej strony dzikiej przyrody. 
"Liczne podróże Cooke, jej praca badawcza i wspaniałe poczucie 
humoru sprawiają, że Cała prawda o zwierzętach to fascynujący 
współczesny bestiariusz". Seattle Times 

Zaskakująca prawda o zwierzętach to genialna opowieść o świecie przyrody. W rolach 
głównych występują tu między innymi chore z miłości hipopotamy, naćpane leniwce i żaby 
w pantalonach z tafty. Rzymianie opisywali hipopotama jako ziejącego ogniem konia 
rzecznego, który pocił się krwią. Zianie ogniem było oczywiście czystą fantazją, natomiast 
krwawy pot – czyli czerwoną wydzielinę sączącą się z jego skóry – rzeczywiście mogli widzieć 
i skojarzyli to zjawisko ze starodawną sztuką upuszczania krwi. Historia obfituje w podobne 
opowieści o zwierzętach, wymyślone przez najinteligentniejszych i najbardziej wpływowych 
ludzi, począwszy od Arystotelesa aż po Disneya. Oglądając filmik o baraszkujących małych 
pandach czy zdjęcia pingwinów „trzymających się za ręce”, często dokonujemy projekcji 
własnych wartości na zwierzęta – niewinności, wstrzemięźliwości, pracowitości. I wolimy nie 
myśleć o tym, że łosie są pijakami, a pingwiny notorycznymi cudzołożnikami. W Zaskakującej 
prawdzie o zwierzętach zoolog Lucy Cook obnaża wiele mitów – że węgorze powstają 
z piasku, jaskółki hibernują pod wodą, a niedźwiedzice rodzą bezkształtne bryłki, z których 
potem wylizują kształt misia – dowodząc, że legendy, które tworzymy, ujawniają 
zdumiewająco wiele o nas samych. Ludzie udali się na Księżyc i odkryli bozon Higgsa, ale jeśli 
chodzi o zrozumienie zwierząt, wciąż mamy przed sobą długą drogę. Lucy Cooke zabiera nas 
w podróż po świecie, by pokazać nam ciekawostki w rodzaju kolumbijskiego kastratora 
hipopotamów czy chińskiego handlarza porno pandy - wszystko po to, aby odkryć tajemnice 
 i często zabawne lub dziwne przyzwyczajenia przedstawicieli królestwa zwierząt. 
 

Wybór poezji  

Wisława Szymborska 
 
Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy 
Szymborskiej nie słabnie. Ta poezja powściągliwości uczuć, 
przewrotnego humoru, filozoficznej głębi oraz przenikliwego namysłu 
nad tym, kim jest człowiek, doczekała się tak wielu komentarzy 
naukowych i krytycznych, że wypełniłyby one dużą bibliotekę. Po 
wiersze Noblistki chętnie sięgają miłośnicy poezji, w szkolnej oraz 
uniwersyteckiej edukacji nie sposób pominąć nazwiska Szymborskiej, 
a jej wiersze inspirują muzyków, plastyków, filmowców. Kiedy 
zajrzymy do Internetu, to okaże się, iż lawinowo narasta czytanie 

i komentowanie utworów poetyckich Wisławy Szymborskiej. 
A jednak edycja najcelniejszych utworów poetki w Bibliotece Narodowej jest potrzebna. 
Objaśnienia wierszy uświadamiają, jak rozległa jest erudycja Szymborskiej – ukryta 



w pozornie prostych stwierdzeniach i potocznej rozmowie z czytelnikami. Zaś Wstęp staje się 
przewodnikiem po najważniejszych tematach, motywach i rozwiązaniach formalnych tej 
poezji. Nie mogło w nim także zabraknąć uwag o biografii poetki, zmiennych czasach 
historycznych oraz omówienia felietonów, limeryków i kolaży Szymborskiej. 
 

W co wierzy ten, kto nie wierzy? 

Umberto Eco, Carlo Maria Martini  
 
Jeśli mamy wieść dialog, to musi on obejmować także obszary, na 
których nie ma zgody. Ale to nie wszystko; jeśli na przykład laik nie 
wierzy w "rzeczywistą obecność", katolik zaś - co naturalne – 
i owszem, to fakt ten nie oznacza wzajemnego niezrozumienia, lecz 
po prostu szacunek dla przekonań partnera.  
Umberto Eco 
Słusznie przywołuje Pan cel tej naszej epistolarnej rozmowy. Chodzi 
nam mianowicie o zakreślenie wspólnego dla laików i katolików 
pola dyskusji obejmującego również punkty, w których nie ma 

zgody. Zwłaszcza te, z których powstają głębokie nieporozumienia, znajdujące wyraz w 
konfliktach na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Carlo Maria Martini 

 

Wieża Eiffla nad Piną 

Kresowe marzenia II RP 

Agnieszka Rybak, Anna Smółka  
 
Kresy to wbrew nazwie aż połowa odrodzonej w 1918 roku 
Rzeczypospolitej. Zniszczony pierwszą wojną światową i wojną 
polsko-bolszewicką kraj rozpoczyna wielką odbudowę. Także 
Kresów. 
Miało być tak jak na Zachodzie, tylko jeszcze piękniej. Wystartował 
program budowy domów dla urzędników państwowych. W Wilnie 
ruszyła nowa radiostacja – podniecony dyrektor Hulewicz spoglądał 
na chmury i rozstawiał nad Wilią mikrofony do eksperymentalnego 

słuchowiska w plenerze. W Pińsku zalśnił stalą port marynarki wojennej, a dowódca kazał 
budować nowoczesne bezzałogowce. Bracia Konopaccy postawili pod Grodnem wielką 
fabrykę sklejki, z której powstawały najlepsze polskie – i nie tylko – samoloty. W Janowej 
Dolinie na Wołyniu wśród ukraińskich wsi wyrosła przy kopalni bazaltu wzorcowa osada 
robotnicza. A doktor Parymończyk w Zaleszczykach leczył tak dobrze, że miejscowi 
przemienili zapyziałą miejscowość w polską Riwierę. 
Autorki przypominają historie zapomniane i zamiast opowieści o dworkach kreślą obraz 
Kresów nowoczesnych. A potem sprawdzają, co dziś z tej nowoczesności zostało. 
 



Diabeł i arcydzieło. Teksty przełomowe 

Stanisław Lem  
 
Świat oczami Lema. 
Nauka, literatura i wizje przyszłości, z których wiele stało się 
rzeczywistością. Diabeł i arcydzieło to tom, który zawiera m.in. 
nieznane dotąd teksty Stanisława Lema i ujawnia nie tylko jego 
literacki geniusz, ale i profetyczny potencjał. 
Pełne erudycji wywody, swobodne żonglowanie wiedzą z 
najróżniejszych dziedzin oraz wyjątkowe poczucie humoru autora 
urzekną zarówno koneserów jego twórczości, jak i tych, którzy 

dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Lemem. Mimo upływu lat rozważania krakowskiego 
pisarza nadal inspirują i posiadają nie mniejszą energię niż książki najpoczytniejszych 
współczesnych historyków i myślicieli, którzy starają się opisać możliwe drogi rozwoju 
ludzkości. 
Dzięki tej książce czytelnik dowie się, jak Lem rozumiał erozję kultury, dlaczego uważał, że nie 
można skopiować ludzkiego umysłu i jakie zastosowania widział dla matematyki jako nauki. 
 

Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona 

Baruch Spinoza 

 
Jedno z podstawowych dzieł Spinozy. Zawarta w pracy koncepcja 
moralności jest oparta na materialistycznym pojmowaniu człowieka 
jako części przyrody. Człowiek jest tu przedstawiony jako integralny 
element natury, który swą przestrzeń "kulturową" (i także moralną) 
powinien budować zgodnie z jej prawami. Wszyscy podlegamy 
logicznym, racjonalnie poznawalnym prawidłowościom, lecz jako 
istoty racjonalne także sami tworzymy zasady i prawa, którym 
podporządkowujemy się w życiu społecznym. 
Spinoza był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli iluzoryczność 
naszego poczucia wolności i wolnej woli. Człowiek może wybierać 

tylko w ramach dostępnych możliwości: nie zawsze też czyni to świadomie. Procesy 
intuicyjne, podświadome, niewyartykułowane w refleksji są dowodem na to, że rozumność 
wykracza poza pojęcie racjonalizmu, którym posługuje się humanistyka. 
 

Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele nowej 

lewicy 

Scruton, Roger 

 
W Głupcach, oszustach i podżegaczach Roger Scruton, jeden 
z najważniejszych krytyków środowisk lewicowych zachodniej 
cywilizacji, przygląda się sylwetkom najbardziej wpływowych 
myślicieli nowej lewicy. Scruton rozpoczyna od bezlitosnej 
analizy filozofii nowolewicowej, a kończy krytyką 
najważniejszych jej filarów. Dokonuje ponownej oceny 



największych lewicowych myślicieli, takich jak E.P. Thompson, Ronald Dworkin, R.D. Laing, 
Jürgen Habermas, György Lukács, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Slavoj Žižek, Ralph 
Miliband oraz Eric Hobsbawm. 
Scruton stawia pytanie, jak wygląda dzisiaj nowa lewica i jak zmieniła się od 1989 roku. 
Pokazuje również, w jaki sposób pretensje klasy robotniczej przeniesiono do debaty na 
temat praw kobiet, gejów oraz problem imigrantów. Zastanawia się, czym można by zastąpić 
radykalny egalitaryzm, oraz próbuje dociec, dlaczego w środowisku intelektualnym wciąż 
dominują poglądy antynomiczne. Czy możliwe jest zatrzymanie nurtu lewicowego bez 
uciekania się do wiary religijnej? 
Scruton rozważa te niezwykle istotne kwestie w sposób umiejętny, zrozumiały i przejrzysty. 
Rezultatem jest miażdżąca krytyka współczesnej filozofii lewicowej.Wojny przyszłości  
 

Doktryna, technika, operacje militarne 

Marek Wrzosek  
 
Globalna broń geofizyczna 
Wiązka skumulowanej energii wykorzystywana na polu walki. 
Kopiowanie natury przez wojsko. Bionika. Militarne aspekty 
odczytywania ludzkich myśli. Psychomanipulacje na wielką skalę. 
Płk Marek Wrzosek, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej 
przedstawia nowy wymiar wojny – walkę informacyjną, operacje 
psychologiczne i wykorzystanie mediów w światowych zmaganiach. 
Medialne fikcje o wojnie hybrydowej  na Ukrainie przeciwstawia 

militarnym faktom, oceniając poczynania Rosjan i strategię wojsk ukraińskich w walce z 
separatystami. Nieustający konflikt w cyberprzestrzeni. Operacje sieciocentryczne. 
Autonomiczne drony atakują w rojach. 
Autor zestawia klasyczne teorie; teorię wojny morskiej, pancernej czy totalnej 
z najnowszymi: koncepcją rozszerzonego pola bitwy, bitwy powietrzno-lądowej i morsko-
powietrznej.  W książce znajdziemy porównanie współczesnych strategii amerykańskich, 
operacji natowskich i rosyjskich. 
 

A więc wojna! 

Rafał A. Ziemkiewicz  
 
Ćwierć wieku temu Polacy zwolnili się z myślenia o świecie 
i przyszłości. Nasze elity, a w ślad za nimi rzesze zwykłych obywateli 
uznały, że wszystko, co słuszne, zostało już wymyślone - tam, na 
Zachodzie. A jeśli coś jeszcze pozostaje do wymyślenia, to też oni, 
tam, to wymyślą. Nam wystarczy naśladować, implementować 
standardy i pławić się w radosnej bezmyślności. Oni tam wiedzą, 
dokąd prowadzą świat, a my małpujemy i wypełniamy zalecenia, 
dzięki czemu u nas też będzie tak samo. 

Może to jest ten właśnie moment, kiedy powinniśmy się zapytać, czy naprawdę tego 
chcemy? Dzieliłem się już z czytelnikami tą zuchwale, a nawet zarozumiale brzmiącą refleksją 
- czuję się, jakbym czytał własne powieści i opowiadania sprzed 20 lat. Jest wszystko to, z 



czego konstruowałem przyszłościowe (wtedy) fabuły - i państwo islamskie, i "zielone ludziki" 
na Ukrainie, i Europy powolne się rozpadanie, i hybrydowy wymiar nowoczesnych wojen... 
Cóż, nie było trudno tego wszystkiego przewidzieć, wystarczyło tylko nie pozwolić sobie 
nałożyć na oczy, jak miliony przeżuwaczy, końskich klapek i różowych okularów. 
 

Papież i prezydent 

Paul Kengor  
 
Jeden z nich był Polakiem, drugi – Amerykaninem; jeden – 
katolikiem, drugi – protestantem; jeden – przywódcą religijnym, 
drugi – politycznym. 
Wydawałoby się zatem, że dzieliły ich ogromne różnice. A mimo to 
wytworzyła się pomiędzy nimi niezwykła duchowa więź, do tego 
stopnia, że pewnego razu w rozmowie z polskimi gośćmi prezydent 
Ronald Reagan nazwał papieża Jana Pawła II swoim „najlepszym 
przyjacielem“. 

W książce Papież i prezydent amerykański politolog Paul Kengor opisał niezwykłe 
partnerstwo tych dwóch ludzi, tak bliskie, że jeden z dziennikarzy nie zawahał się określić go 
mianem „świętego przymierza“. Autor zwrócił uwagę, że mimo wspomnianych oczywistych 
różnic w ich życiu występowały też znaczące podobieństwa: obaj mniej więcej w tym samym 
czasie stracili ojców, obaj w jakimś momencie parali się aktorstwem, obaj – w odstępie 
zaledwie sześciu tygodni – padli ofiarą zamachów i omal nie zginęli od kul. A podczas 
swojego pierwszego spotkania rok później w Watykanie przyznali zgodnie, że opatrzność 
ocaliła im życie w jakimś celu i że tym celem jest obalenie ateistycznego komunizmu i 
wyzwolenie milionów ludzi za żelazną kurtyną spod totalitarnego ucisku.  
 


